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I. 2013
Informace - Co proběhlo
Ve volebním okrsku č. 1 v obci Němčice proběhlo ve dnech 25. a 26. ledna druhé kolo
hlasování ve volbě prezidenta České republiky
Miloš Zeman získal 97 hlasů a Karel Schwarzenberg 180 hlasů. Volební účast byla 68,73%.
V sobotu 9. února bylo v Němčické hospůdce přivítáno osm nových občánků Němčic, kteří se
narodili v roce 2012 a v sobotu 9. března proběhly Dětské šibřinky.
Dne 15. února proběhla kontrola hospodaření naší obce za rok 2012 pracovníky kontrolního
oddělení KÚ PK. Kontrola nezjistila žádné chyby ani nedostatky.
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 30. ledna, druhé se konalo
13. března. Program jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce je vždy oznámen
nejméně jeden týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.
Usnesení po každém veřejném zasedání je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na
webových stránkách obce.
Od 3. března došlo ke změnám jízdních řádů veřejné dopravy a MHD. Aktualizace jízdních
řádů je vyvěšena na zastávkách.
UPOZORNĚNÍ
Informace o platbách
Všichni občané mají dle OZV obce Němčice č.1/2007, povinnost do 31. března uhradit svoz
domovního odpadu, taktéž majitelé psů mají dle OZV obce Němčice č.1/2010, do 30. dubna
povinnost zaplatit poplatek za psy. Pokud tyto platby nebudou v daném termínu na Obecním
úřadě v Němčicích zaplaceny, bude se na nezaplacenou částku vztahovat penále, jehož výše
bude záviset na délce prodlení platby.
Totéž platí u platby daně z nemovitostí a pozemků, která musí být finančnímu úřadu
zaplacena do 31. května.
Odpady
Ukládejte odpad do správných nádob a plastové lahve vhazujte do kontejneru sešlapané.
Nadále platí přísný zákaz pálení veškerého odpadu.
Nebezpečný, velkoobjemový a stavební odpad lze odvážet za souhlasu obecního úřadu do
sběrného dvora v Čeperce a to bez poplatku, (poplatek je pak následně jednou za čtvrt roku
hrazen obcí). Otevírací doba: středa 11-17 hod, sobota 8 - 14 hod.
Sběr elektrozařízení na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru uzavřené
s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN, který je zajišťován při úředních
hodinách obecního úřadu.
Je možné odevzdávat malé i velké spotřebiče, svítidla včetně žárovek a trubic, různé
monočlánky a akumulátorové baterie. Za tento sběr na rozdíl od sběrného dvora v Čeperce
obec neplatí, ale naopak získává finanční prostředky úměrné množství vybraného
elektrozařízení.

Co nás čeká
V pátek 26. dubna budou přistaveny kontejnery na objemný směsný komunální odpad na
separačním místě u hřiště Na Pašti a na separačním místě u retenční nádrže V Rybníku. Do
kontejnerů je možno uložit odpad ze zeleně, koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd. Do
kontejnerů NEPATŘÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD chemikálie, zářivky, chladničky, oleje a
tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, léčiva, baterie, akumulátory.
V úterý 30. dubna proběhne na hřišti v Němčicích tradiční pálení čarodějnic. Občerstvení
bude zajištěno. Čarodějnické kostýmy jsou vítány.
Ořezané větve ze zahrad můžete vozit na vyznačené místo, které se nachází na obecním
pozemku při místní komunikaci na Hrobice. Dané místo je řádně označeno.
V sobotu 4. května ve 14 hodin se uskuteční pietní vzpomínka u pomníku padlých
z II. světové války, po pietní vzpomínce se v Němčické hospůdce uskuteční setkání občanů
25. května se bude konat cyklistický výlet,
1. června dětské odpoledne,
22. června rybářské závody.
Bližší informace a případné změny budou včas oznámeny.
Soutěž
Sbírání vyfouknutých vajíček. Na Obecní úřad v Němčicích můžete po celý rok nosit
vyfouknutá vajíčka, společně s obcí Dříteč budeme soutěžit o největší počet nasbíraných
vyfouknutých vajíček.
Informace pro rodiče
Zápis do MŠ Dříteč se uskuteční na konci měsíce dubna a v druhé polovině měsíce června.
Oba termíny budou včas zveřejněny na obecních vývěskách.
Informace o nohejbalu
Rozpis utkání na jaro 2013 bude vyvěšen na vývěskách, veškeré informace o nohejbalu
naleznete na adrese http://nohejbal-pardubice.com.
Přijďte povzbudit naše hráče! Při každém utkání na domácím hřišti bude zajištěno
občerstvení.
Informace o prodeji pečiva
Pečivo všeho druhu prodávané pojízdnou prodejnou Pekařství Klobas Oldřich a to každé
úterý se zastávkou: V Rybníku v 10:00 hodin, u Obecního úřadu v 10:30 hodin
Informace o prodeji stavebních parcel
Byla dokončena Studie zástavby lokality Z6 a vlastníci pozemků v dané lokalitě mají zájem
prodávat.
Podrobnější informace k prodeji včetně předání kontaktů na jednotlivé vlastníky obdržíte dle
jejich požadavku na OÚ.
Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí
14:00 – 18:00
středa
14:00 – 18:00
sobota
9:00 – 11:00
Informace o dění v obci naleznete na internetových stránkách www.obecnemcice.cz. Na této
adrese můžete v sekci příjímání zpráv zadat svoji emailovou adresu pro příjem zpráv
s aktuálním děním v obci.

