




SLOVOSTAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,

chci Vás tímto nejenom pozdravit v  dalším čtvrtletí tohoto roku, ale také
informovat o  aktivitách, které probíhají v  naší obci.
Začal bych asi tím, že v  minulých měsících loňského roku proběhla

bouřl ivá diskuze o  umístění kontejnerů na papír a  plast. Vzhledem k  tomu,
že se zvýšil počet vývozů z  domácností o  100  %, je nyní v  jednání tyto
venkovní kontejnery odstranit. Proběhlo monitorování všech míst, kde jsou
kontejnery umístěny. Například sběrné místo u  starého hřbitova bylo po
dohodě s  okolními občany zrušeno a  částečně přesunuto na spodní konec
obce, kde bude využito hlavně kontejnerů na  sklo. Na nově vzniklém místě,
kde byly původně umístěny kontejnery na plast a  papír, tak vzniknou nová
parkovací místa pro osobní auta.
V  nedávné době proběhla v  obci akce Policie ČR na nevhodné parkování v  obci. Jednání s  policií,

konkrétně s  velitelem npor. Mgr. Jiřím Otáhalem hned následující den, ale neproběhlo zrovna podle mých
představ, nicméně dále budu spolupracovat s  velitelem Policie ČR ve  prospěch našich občanů.
Stále probíhá rekonstrukce sběrného dvora. Do konce měsíce března bude sběrný dvůr uzavřen a  vstup

bude pouze v  otvírací dobu.
Otvírací doba sběrného dvora:

zimní čas – ÚT, PÁ, SO: od 8:00 hodin do 9:00 hodin a  od 15:00 hodin do 16:00 hodin
letní čas - ÚT, PÁ, SO: od 8:00 hodin do 9:00 hodin a  od 18:00 hodin do 19:00 hodin

Pro přístup k  rybníku a  ČOV byl vybudován nový mostek, který samozřejmě bude také sloužit pro pěší
a  pejskaře. Byl odstraněn vysloužilý vagon rybářů a  tím vznikl nový prostor pro možnost objíždění rybníku po
celé délce. Byl bych rád, kdyby se rybáři dohodli a  vymyslel i umístění a  vybudování nějaké malé klubovny
jakožto takového zázemí pro rybáře tak, jako třeba ve  Velkých  Pavlovicích. Obec s  tímto ráda pomůže a  to
formou tzv. „občanských projektů“, které se loni velmi osvědčily, kdy byly na obec podány žádosti od různých
spolků v  Němčičkách a  všem bylo vyhověno. Žádosti o  tyto projekty jsou vyvěšeny na  obecních stránkách
a  jsou určeny pro širokou veřejnost.
Jak jistě všichni víme, ve spodní části obce je nedokončená rekonstrukce chodníků, na kterou jsme již

v  minulosti několikrát žádali o  dotace, ovšem zatím bezúspěšně, takže jsme se rozhodli dokončit rekonstrukci
chodníků svépomocí.
Dále plánujeme malou úpravu (rekonstrukci) místní knihovny. Je potřeba se věnovat i   této stránce.

Knihovna je zastaralá a  bohužel v  dnešní přetechnizované době hodně opomíjená. Pokud máte nějaké
podněty, jak a  čím knihovnu osvěžit, sem s  nimi.
Dále bych Vás chtěl informovat o  tom, že proběhla první ze  dvou rekonstrukcí přístupových komunikací

v  katastru obce. Jako první byla zrekonstruována komunikace na  rozhraní Soudná – Veselý. Je to cesta mezi
ukončením asfaltky na terasách u  bobovky a  bořeckou rozhlednou. Druhá komunikace je cesta od vodojemu
k  bývalému olejáku – Dlouhé kněžské. Na tuto rekonstrukci jsem vyjednal poskytnutí techniky zdarma
od  společnosti AGROTEC a.s. a  obec bude platit pouze materiál.

A  nakonec jsem bohužel nucen Vám oznámit, že do budoucna se bude muset přikročit k  nepopulárnímu
kroku, a  to zdražit stočné. Pro tento rok to ještě necháme na  stávající ceně 1  100,- Kč na osobu, ale od roku
2021 se cena bude zvedat o  cca 200,- Kč na  osobu. Bohužel je to proto, že je dražší elektrická energie
a  l ikvidace kalů. Pro zajímavost mohu uvést, že firma na  l ikvidaci kalů j iž zvedla cenu na  tento rok o  150,- Kč
za  tunu. V  roce 2019 jsme odvezli na  l ikvidaci 117 tun kalů a  to je v  přepočtu 17  550,- Kč.
Díky tomu, že ČOV je již v  provozu od  roku 2004, je nutná její rekonstrukce. Na  tomto jsme již začali

pracovat a  dáváme dohromady veškeré podklady a  informace, kde se dají zajistit dotace tak, aby obec plati la
co možná nejméně. Prozatím je rekonstrukce zhruba spočítána na 7  mil . Kč a  podle všeho to není konečná
cena.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a  občanům a  těším se na další spolupráci.

Zbyněk Slezák,
starosta obce Němčičky
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