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Informace - Co proběhlo
Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 4. listopadu, sedmé 25.
listopadu, osmé 16. prosince.
Dne 11. listopadu v Den válečných veteránů byly položeny květiny u pomníku padlých v I.
světové válce a tím uctěna jejich památka.
Dne 20. listopadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního
oddělení KrÚPk, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V sobotu 28. listopadu se před Němčickou hospůdkou uskutečnilo předvánoční setkání, při
kterém byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek a ozdoby v obci. Poté přivezl pár koní na
povoze Mikuláše, anděla a čerty. Přítomné děti obdaroval sladkostmi Mikuláš s andělem.
Během celého večera byla k nahlédnutí Kaplička s betlémem.
Dle potřeby je uklízena obec, děkujeme našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě
veřejného prostranství a uklízejí před svými domy.
Byla pořízena nová svozová technika pro svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(BRKO) a pořízen drtič větví.
V současné době žije v Němčicích 584 obyvatel, z toho 314 mužů a 270 žen. Dětí do patnácti
let je 136, do osmnácti let 162 a 58 obyvatel je starších šedesáti let. S věkovým průměrem
32,86 let patříme mezi obce s nejmladší populací v Pardubickém kraji
(údaje k 15. 12. 2015).
Od 15. prosince 2015 došlo ke změnám jízdních řádů veřejné dopravy a MHD. Aktualizace
jízdních řádů je vyvěšena na zastávkách.
Informace o vyhlášení 1. Výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji, která byla
vyhlášena dne 17.12.2015. Zahájení příjmu žádostí bude 27.1.2016, ukončení příjmu bude
15.4.2016. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na
internetových stránkách www.pardubickýkraj.cz/kotlikove-dotace nebo na obecním úřadě
při úředních hodinách.

Co nás čeká
Ve čtvrtek 24. prosince od 22 hodin se v Kapličce Na Pašti uskuteční Štědrovečerní
bohoslužba.
Cena vodného a stočného od 1. ledna 2016.
Vodné: cena za 1m3dodané vody činí 32,09 Kč + DPH zákonem stanovené výše.
Stočné: cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 38,96 Kč + DPH zákonem stanovené výše.
Prodej známek za svoz domovního směsného odpadu bude probíhat od 11. ledna 2016 do 31.
března na obecním úřadě v úředních hodinách a do konce měsíce dubna budou také vybírány
poplatky za psy. Platba za svoz domovního směsného odpadu činí jako v letošním roce
1 600,- Kč/nádoba, respektive domácnost.
Poplatek za psy zůstává také beze změny.

Dřevitý odpad je stále možné ukládat na označené místo, které se nachází na obecním
pozemku při místní komunikaci ve směru na Hrobice, případně do přistavených a označených
kontejnerů, které budou umístěny u čerpací stanice v Rybníku a u hřiště Na Pašti. Elektro
odpad se ukládá na separační místo u hřiště Na Pašti nebo je možné si jeho svoz zajistit na
obecním úřadě.
Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným
listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 po celý den proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Vedoucí skupinek
budou vybaveni průkazkou a kasičkou s charitním logem, opatřenou pečetí a podpisem
pracovníka úřadu. Prostředky z Tříkrálové sbírky budou tradičně určeny na pomoc lidem
nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným.
Informace pro seniory naší obce
Vážení a milí spoluobčané,
dlouhé roky bylo milou tradicí v naší obci navštěvovat naše spoluobčany při příležitosti
významných životních jubileí. Bohužel, z legislativních důvodů došlo ke zpřísnění a omezení
možností využívání osobních údajů a to i u příležitostí týkajících se např. narození či
významných výročí našich občanů. Obec má však zájem se s těmito občany setkávat, proto je
nutný aktivní zájem ze strany oslavenců či jejich příbuzných.
Žádost najdete na wwwobecnemcice.cz- formuláře, nebo osobně k vyzvednutí na Obecním
úřadě.
Děkujeme za pochopení.
V sále Obecního domu v Němčicích se uskuteční
V sobotu 6. února vítání nových občánků. Tradici naše obec zachovává, mění se však
podmínky. Zájem o vítání dětí narozených v roce 2015 musí jejich rodiče projevit sami. To
znamená, že je třeba podat přihlášku, kterou najdete na wwwobecnemcice.cz- formuláře,
nebo osobně k vyzvednutí na Obecním úřadě a to nejpozději do 20. ledna 2016.
V sobotu 5. března dětské šibřinky.
Případné změny budou včas oznámeny.
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.

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
V NOVÉM ROCE 2016 HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI VÁM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE.
Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí
středa
sobota

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
9:00 – 11:00

