Němčický zpravodaj
III. 2010
Informace - Co proběhlo

Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 25. 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.
Dne 17. září proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení
KÚ, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V sobotu 4. září proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne a soutěže pro děti.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje předvedl svoji techniku – výsuvný žebřík
Magirus a ukázku zásahu, za což jim patří poděkování.
Byla vybudována smíšená cyklostezka Němčice - Kunětická hora, která byla
spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Investorem akce byla
obec Němčice. Stavbu provedla firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Od 1. října provozuje Němčickou hospůdku nový nájemce.

Komunální volby 2010
Ve dnech 15. a 16. října se uskuteční volby do zastupitelstva obce.
Informace o volbách do zastupitelstev obcí dle zákona číslo 491/2001 sbírky jsou zveřejněny
na úřední desce OÚ.
Plán práce na období 2010 – 2014 je také zveřejněn na vývěsce u autobusové zastávky a na
vývěsce v části obce V Rybníku.
Upozornění
Kdo z občanů má zájem o svoz bioodpadu – vyplňte přiložený dotazník a do konce října
přineste na obecní úřad. Podle počtu zájemců bude určena kalkulace této služby a její
případné zavedení.
zde odstřihněte
Mám zájem o svoz bioodpadu.

Jméno a příjmení

Číslo popisné

Žádáme spoluobčany – řidiče, aby na místních komunikacích dodržovali rychlost dle
dopravního značení, berte ohled na chodce, hlavně na děti!!!!

Co nás čeká
Beseda „Cestujeme po Austrálii“

I. část v sobotu 6. listopadu od 19 hodin
II. část v sobotu 13. listopadu od 19 hodin

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 27. listopadu předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a ozdob.
Mikulášská nadílka.

V současné době žije v Němčicích 511 obyvatel, z toho 267 mužů a 244 žen.
Dětí do patnácti let je 108, do osmnácti let 126 a 37 obyvatel je starších šedesáti let.
S věkovým průměrem 30,5 let jsme obcí s nejmladší populací v Pardubickém kraji.
(údaje k 30. 9. 2010)

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

