Němčický zpravodaj
III. 2009

Informace - Co proběhlo
Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 26. srpna.
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.
Byla provedena oprava cyklotrasy za částí obce Sibiř směrem na Hrobice.
V sobotu 5. září proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne a soutěže pro děti.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje předvedl svoji techniku a ukázku zásahu,
vyproštění zraněné osoby při simulované dopravní nehodě, za což jim patří poděkování.

Informace o výstavbě V Rybníku
Byla vyčištěna RTN dešťové kanalizace a prověřena její funkce.
V současnosti probíhá změna Regulačního plánu, která upravuje regulativy v dané zástavbě.
Byly zabudovány vývěsní tabule.

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 28. listopadu předvánoční setkání občanů a osvětlení vánočního stromku.
Mikulášská nadílka.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství.

Informace o ukládání odpadu
Na separačních místech, (která jsou v naší obci čtyři) jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad, modrý na papír, žlutý na plasty a zelený na sklo. Ukládejte odpad do správných
kontejnerů a plastové lahve vhazujte sešlapané. Žádný jiný odpad než ten, který je vypsán na
každém jednotlivém kontejneru, na separační místa nepatří!!! Udržujte zde čistotu a pořádek.
Každoročně v měsíci dubnu je přistaven kontejner na objemný směsný komunální odpad, do
kterého je možno uložit odpad ze zeleně, koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd.
Nebezpečný, velkoobjemný a stavební odpad lze odvážet do sběrného dvora v Čeperce bez
poplatku. Otevírací doba: středa 11-17 hod, sobota 8 - 14 hod.
Odpad ze zeleně a posekanou trávu nevyvážejte na břehy melioračního potoku v části obce V
Rybníku, při dešti by mohlo dojít k jeho zanesení a zamezení průtoku vody.

Informace o nohejbalu
Po základní části skončilo družstvo „ A“ i družstvo „ B“ na druhém místě.

Pozvánka
Personál Němčické hospůdky Vás srdečně zve v sobotu 3. října na zvěřinové hody a v sobotu
7. listopadu na posvícenskou kachnu se zelím a knedlíkem.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

