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Informace - Co proběhlo
Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 25. června 2008.
Zastupitelstvo schválilo:
-

Změnu rozpočtu č. 3.
Dodatek č. 2 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Pardubice, a.s., zajišťující
dopravní obslužnost. (Zřízení nové zastávky MHD č. 16 V Chaloupkách směrem na
Pardubice).

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 20. srpna 2008.
Zastupitelstvo schválilo:
-

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby ,,Kanalizace silničního příkopu
Němčice.“
Investice do úprav obecního domu v části restaurace.

Proběhla rekonstrukce chodníků v centru obce, záhonek mezi silnicí a chodníkem u rybníčku
byl osázen keříky.
V neděli 17. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne a soutěže pro děti.

Informace o výstavbě V Rybníku
Probíhají kolaudace rodinných domů druhé etapy, které jsou postupně předávány k bydlení.
Dokončuje se třetí etapa.
V současnosti mají Němčice 331 obyvatel přihlášených k trvalému bydlení.

Volby 2008
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se konají volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Volby
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.

Co nás čeká
Očkování psů proti vzteklině, přesné datum bude včas oznámeno.
Dne 11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce a uctění jejich
památky.
V sobotu 29. listopadu předvánoční setkání občanů a osvětlení vánočního stromku.
Mikulášská nadílka.
Vítání občánků.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství.
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 do sběrného dvora v Čeperce bez
poplatku. Otevírací doba: středa 11-17 hod, sobota 8 - 14 hod.

Informace o nohejbalu
Po základní části skončilo naše družstvo druhé, za vedoucím Borkem, se kterým jediným
prohrálo. V podzimní části hrálo družstvo Němčic ve skupině o umístění na prvním až pátém
místě. Po posledním zápase s Borkem v sobotu 20. září skončilo naše družstvo na konečném
druhém místě.

Doučování matematiky v Němčicích
Nabídka doučování matematiky pro žáky 2. stupně ZŠ včetně přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy.
Tel.: 731 107 181

Pozvánka
Personál Němčické hospůdky Vás srdečně zve v sobotu 4. října na zvěřinové hody a posezení
s harmonikou a v sobotu 8. listopadu na posvícenskou kachnu se zelím a knedlíkem a
posezení s harmonikou.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 - 19:00
9:00 - 11:00

