Němčický zpravodaj
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Informace - Co proběhlo
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 22. února, druhé 22. března.
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.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Oblastní charita
Pardubice.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli do kasiček koledníků, bylo vybráno 10 594 Kč.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou 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 uskutečnilo
V sobotu 4. února vítání občánků, na kterém bylo přivítáno mezi občany Němčic deset dětí
narozených v roce 2016,
25. března dětské šibřinky a společenský večer.
Informace o platbách
Všichni občané mají dle OZV obce Němčice č.1/2007, povinnost do 31. března uhradit svoz
domovního odpadu, taktéž majitelé psů mají dle OZV obce Němčice č.1/2010, do 30. dubna
povinnost zaplatit poplatek za psy. Pokud tyto platby nebudou v daném termínu na Obecním
úřadě v Němčicích zaplaceny, může obecní úřad vyměřit penále, jehož výše bude záviset na
délce prodlení platby. Dále bude dán svozové společnosti pokyn, aby u neoznačených
nádob od 10. dubna neprováděla výsyp.
Připomínáme, že platba daně z nemovitostí a pozemků musí být finančnímu úřadu zaplacena
do 31. května.
Odpady
Dřevitý odpad je stále možné ukládat na označené místo, které se nachází na obecním
pozemku při místní komunikaci ve směru na Hrobice nebo do přistaveného obecního
kontejneru, označeného dřevitý odpad v lokalitě V Rybníku a u hřiště Na Pašti.
Elektro odpad se ukládá na separační místo u hřiště Na Pašti. Je možné odevzdávat malé i
velké spotřebiče, svítidla včetně žárovek a trubic. Na monočlánky a akumulátorové baterie je
sběrná krabice na Obecním úřadě. Za tento sběr na rozdíl od sběrného dvora v Čeperce obec
neplatí, ale naopak získává finanční prostředky úměrné množství vybraného elektrozařízení.

Ukládejte odpad do správných nádob a plastové lahve vhazujte do kontejneru sešlapané.
Nadále platí přísný zákaz pálení veškerého odpadu a vypalování trávy.
V pátek 21. dubna budou přistaveny kontejnery na objemný směsný komunální odpad na
separačním místě u hřiště Na Pašti a na separačním místě u retenční nádrže V Rybníku. Do
kontejnerů je možno uložit koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd. Do kontejnerů
NEPATŘÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD chemikálie, zářivky, chladničky, oleje a tuky, barvy,
lepidla, pryskyřice, léčiva, baterie, akumulátory.
Co nás čeká
V neděli 30. dubna proběhne na hřišti v Němčicích tradiční pálení čarodějnic. Občerstvení
bude zajištěno. Vstup v čarodějnických kostýmech vítán.
V sobotu 6. května ve 14 hodin se uskuteční Pietní vzpomínka u pomníku padlých
z II. světové války,
3. června dětské odpoledne,
17. června rybářské závody.
Informace o nohejbalu
Rozpis utkání na jaro 2017 bude vyvěšen na vývěskách, veškeré informace o nohejbalu
naleznete na adrese http://nohejbal-pardubice.com.
Přijďte povzbudit naše hráče! Při každém utkání na domácím hřišti bude zajištěno
občerstvení.
Poděkování
Děkujeme spoluobčanovi Janu Černohorskému za pomoc při likvidaci požáru odpadkového
koše u zastávky v Chaloupkách. Včasným uhašením bylo zabráněno poškození autobusové
čekárny. Zda se jednalo o úmyslné zapálení nebo nedbalost kuřáka je v šetření Policie ČR.
Mateřská škola Němčice
Školka v každém případě bude postavena, otázkou je, zda se stihne otevřít k 1. 9. respektive
k 15. 9. 2017. Informace pro rodiče ohledně případného zápisu budou zveřejněny do konce
dubna.
Prosíme o trpělivost a pochopení, byrokracie spojena s touto dotací je neskutečná.
Přesto zřizujeme právní subjekt MŠ Němčice a stále ještě doufáme, že vše stihneme v
termínu.
Rezervace sálu
Opakovaně upozorňujeme na potřebu rezervovat sál v případě zájmu o jeho využití na
www.obecnemcice.cz.- Obec/Kultura a sport/Rezervace sálu.
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.

