Němčický zpravodaj
IV. 2016
Informace - Co proběhlo
Šesté veřejné zasedání Obecního zastupitelstva se konalo dne 27. září, sedmé 19. října, osmé
30. listopadu, deváté 14. prosince.
Dne 28. října a 11. listopadu byly položeny květiny u pomníku padlých v I. světové válce a
uctěna jejich památka,
9. listopadu byla sloužena mše na svátek sv. Martina v kapličce Na Pašti.
V sobotu 26. 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.
Dne 24. října proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení
KúPk, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Odpady
Nové separační stanoviště bylo vybudováno v části obce Za Rybníčkem, kde jsou umístěny
nádoby na svoz papíru, skla a plastů.
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 jsou v části obce V Rybníku a u hřiště Na Pašti. Elektro odpad je možné
ukládat na separační místo u hřiště Na Pašti nebo je možné si jeho svoz zajistit na Obecním
úřadě.
Upozorňujeme občany, že do sběrného dvora v Čeperce není možné ukládat stavební suť, ani
za poplatek!!!

Nádoba na použitý olej z domácnosti
Na separačním stanovišti u retenční nádrže V Rybníku a u hřiště Na Pašti vedle kontejneru na
vyřazené ošacení a obuv, jsou umístěny nádoby na použitý olej z domácnosti. Olej ukládejte
v plastových uzavřených lahvích.
Od 11. prosince 2016 došlo ke změnám jízdních řádů veřejné dopravy a MHD. Aktualizace
jízdních řádů je vyvěšena na zastávkách.
V současné době žije v Němčicích 600 obyvatel, z toho 322 mužů a 278 žen. Dětí do patnácti
let je 142, do osmnácti let 164 a 63 obyvatel je starších šedesáti let. S věkovým průměrem
33,06 let patříme mezi obce s nejmladší populací v Pardubickém kraji
(údaje k 15. 12. 2016).

Informace o nohejbalu
V sezóně 2016 hrálo soutěžní zápasy v nohejbalu družstvo Němčice A v první třídě okresního
přeboru Pardubice, kde se umístilo na sedmém místě. Družstvo Němčice B hrálo ve
druhé třídě okresního přeboru Pardubice, kde se umístilo na druhém místě. Děkujeme oběma
týmům za reprezentaci obce.

Co nás čeká
V sobotu 24. prosince od 22 hodin se v Kapličce Na Pašti uskuteční Štědrovečerní
bohoslužba.
Cena vodného a stočného od 1. ledna 2017
Vodné: cena za 1m3dodané vody činí 34,18 Kč + DPH zákonem stanovené výše.
Stočné: cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 39,22 Kč + DPH zákonem stanovené výše.
Prodej známek za svoz domovního směsného odpadu bude probíhat od 11. ledna 2017 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.

MŠ Němčice
se školkou můžete počítat, viz obdržená dotace

MŠ Němčice bude otevřena k 1. září 2017, termín zápisu dětí bude upřesněn.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 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.
V sále Obecního domu v Němčicích se v roce 2017 uskuteční
V pátek 27. ledna od 18 hodin beseda o netopýrech, přednášející Mgr. Jiří Rejl.
V sobotu 4. února vítání nových občánků. Tradici naše obec zachovává, mění se však
podmínky. Zájem o vítání dětí narozených v roce 2016 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 2017.
V sobotu 18. 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 2017 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

