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Informace - Co proběhlo
Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 13. dubna, třetí 18. května
a čtvrté 22. června. 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. Zápisy z jednotlivých veřejných zasedání jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadě při úředních hodinách.
Dle potřeby je uklízena obec, probíhá sekání zatravněných ploch, pletí záhonků. Děkujeme
našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě veřejného prostranství a uklízejí před svými
domy.
Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic, 7. května pietní vzpomínka u pomníku
padlých z II. světové války, 11. června dětské odpoledne a 25. června rybářské závody.
V části obce V Chaloupkách byla vybudována lávka přes struhu určená pro chodce.
U víceúčelového hřiště byl vybudován přístřešek pro uskladnění techniky.

Kontejnery na zeleň
Žádáme spoluobčany, aby posečená tráva byla v souladu s obecní vyhláškou likvidována
tímto způsobem:
1. kompostováním na vlastním pozemku
2. vložením do přistavených a označených kontejnerů
ROZMÍSTĚNÍ
,,V Rybníku“
,, Na Sibiři“
,, Na Pašti“

KONTEJNERŮ:
- 2 ks
- 1 ks
- 1 ks

Pro příští rok se pořídí ještě jeden kontejner pro lokalitu Za Rybníčkem a bude tak zajištěno
jejich rovnoměrné rozmístění.
Dále bude v této lokalitě ještě letos vybudováno nové separační stanoviště.
Na původní skládce za obcí, při komunikaci směrem na Hrobice je zákaz skládky
BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) s výjimkou dřevitého odpadu ze
zahrad, kde pro tento odpad bude vyznačena plocha.

Upozornění
Od 20. června do 31. srpna je z důvodu budování kanalizace uzavřena komunikace přes obec
Kunětice.

Retardéry
V pondělí, tj. 27. 6. došlo v lokalitě ,,V Rybníku“ k namontování 3 ks retardérů. Jejich
umístění určila firma Dopravní značení Náchod, která také provedla jejich montáž.
Retardéry jsou vyrobeny z tvrzené pryže, tak aby byly šetrné ke svému okolí i přejíždějícím
automobilům.
Názor na jejich použití se bude určitě lišit. Obecní úřad dlouho zvažoval jejich použití, ale na
množící se stížnosti ve věci neukázněných řidičů se rozhodl je použít.
Děkujeme za pochopení a věříme, že pro žádného řidiče nebude problém před retardérem
přibrzdit a zpomalit a společně tak přispět ke zvýšení bezpečnosti našich dětí v této části obce.

Němčická hospůdka
V Němčické hospůdce probíhá každou neděli pravidelný prodej čerstvého pečiva. Pečivo je
prodáváno od 16 hodin do vyprodání zásob.
Sobotní odpolední zahradní grilování se bude konat pravidelně každý prázdninový týden
(červen - srpen ), vždy dle aktuálního počasí.

Co nás čeká
Mše sloužená na svátek sv. Vavřince v kapličce Na Pašti. Bližší informace o konání budou
včas oznámeny.
Letní kulturní festival ČESKÉ HRADY. CZ v pátek a sobotu 22. a 23. července.
V sobotu 20. srpna proběhne na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne.
Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. připravuje výstavbu rodinných domů v lokalitě
Rybník II.

Oznámení
V měsíci červenci a srpnu budou zrušeny sobotní úřední hodiny Obecního úřadu.
Přejeme všem hezké prázdniny a dovolenou.

Úřední hodiny Obecního úřadu: pondělí
středa
sobota

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

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.

