Němčický zpravodaj
II. 2008
Informace - Co proběhlo
Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 26. března 2008.
Zastupitelstvo schválilo:
-

Vysázení nových okrasných dřevin (červenolistého buku) podél struhy od RD
Kaplanových po RD Hrubešových.
Zatrubnění příkopu na obecním pozemku (podél plotu Pulkrábkových) parc. č. 236/2
firmou Agrostav.

-

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2008 se konalo dne 14. května.
Zastupitelstvo schválilo:
-

Změnu rozpočtu č. 2.

Bylo instalováno veřejné osvětlení místní komunikace vedoucí směrem Na Sibiř a dodělány
vjezdy. Dále byla opravena stávající komunikace a její odvodnění, a tím odstraněny následky
povodňových škod Na Sibiři.
Byla dokončena rekonstrukce chodníku v obci od pomníku z I. sv. války k mostu. Před
zahájením stavby byla provedena rekonstrukce a modernizace vodovodního řadu, která
proběhla i směrem Na Sibiř.
Podél struhy ve středu obce byly vykáceny topoly a vysázeny nové stromky.
Se souhlasem Odboru dopravy Magistrátu města Pardubice a Dopravním oddělením Policie
ČR bylo na místních komunikacích V Chaloupkách, Na Pašti a u hřiště umístěno nové
dopravní značení a provedena změna využití komunikace vedoucí na Hrobice na cyklotrasu.
Bylo upraveno a zatravněno fotbalové hřiště.
Postupně probíhá individuální výstavba rodinných domů v obci.
Provádí se pravidelný úklid veřejného prostranství, čištění chodníků a úklid autobusových
zastávek.
Žádáme spoluobčany v nové lokalitě o dodržování pořádku v místě, kde jsou umístěny
kontejnery a o správné třídění separovaného odpadu v rozsahu plasty, papír, sklo.
V současnosti probíhá jednání se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. o dobudování
těchto stanovišť.
Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic.
V sobotu 3. května pietní vzpomínka a setkání občanů.
V sobotu 14. června rybářské závody.

Informace o výstavbě V Rybníku

Počátkem r. 2008 byla dokončena a zkolaudována první etapa výstavby rodinných domů a
domy byly postupně předávány k bydlení.
V současnosti mají Němčice 311 obyvatel přihlášených k trvalému bydlení.
Dokončují se domy druhé etapy, které budou během měsíce července a srpna kolaudovány a
postupně předávány k bydlení. Třetí etapa je před dokončením.
Podél struhy vedle této lokality byly vykáceny topoly, na podzim tohoto roku zde proběhne
náhradní výsadba (zřejmě v kombinaci javor, lípa).

Co nás čeká

Probíhá rekonstrukce chodníků v centru obce.
Zastávka MHD pro část obce Chaloupky bude od 1. července zřízena pouze ve směru na
Pardubice. Zastávka v opačném směru (od Kunětické hory) nebude prozatím z technických
důvodů instalována. Předpokládaný termín je měsíc září letošního roku.
Provoz MHD do naší obce nebude přes prázdniny omezen, jak se původně předpokládalo.

V měsíci srpnu proběhne na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne, přesné datum bude včas
oznámeno.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
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.

Informace o nohejbalu

Po základní části skončilo naše družstvo druhé, za vedoucím Borkem, s kterým jediným
prohrálo.

Informace pro motorkáře z Němčic

Dne 11. července v 18:00 odjíždíme od Němčické hospůdky na motosraz do Praseku
u Nového Bydžova. Všichni jste srdečně zváni.

