




SLOVOSTAROSTY

Vážení občané,

zase nám uplynulo další čtvrtletí a  jak jste si mohli všimnout, začala
rekonstrukce chodníků ve  spodní části obce. Tato rekonstrukce bude
probíhat až do konce listopadu, proto prosím o  shovívavost, ale i   opatrnost
při projíždění obcí. Při této rekonstrukci bude vyměněn povrch chodníků
a  bude sjednocen na  šířku 150 cm, dále budou vyměněny vnitřní i   vnější
obrubníky. Rekonstrukce musí splňovat bezbariérovost. V  průběhu této
rekonstrukce bude přemístěna spodní zastávka a  přechod pro chodce tak,
aby byly splněny veškeré podmínky dotací a  projektu. Bude zde zřízeno
i   osvětlení.
Při rekonstrukci chodníků je možnost zřídit si stání na  automobil u   vlastního domu na své náklady, tudíž

pokud má o  tento postup někdo z  občanů zájem, je nutné se přihlásit na  obecním úřadě.
V  případě zájmu o  koupi obrubníků nebo dlaždic ze  starého  chodníku, je taktéž nutné toto nahlásit

na  obecním úřadě. Cena za dlažbu bude 3 Kč/ks a  cena obrubníku bude 10 Kč/ks.

Dále považuji za  důležité Vás informovat o  situaci se sociálními byty. Nájemníci v  sociálních bytech se
potýkají se špatnou hydroizolací, která bohužel souvisí s  nekvalitně provedenými stavebními pracemi a  tím
dochází k  poškození konstrukce stěn a  nárustu plísně. Tato situace nebyla dlouhodobě řešena. Obecní
zaměstnanci proto postupně opravují hydroizolaci, kdy je nutné vybourat stávající dlažbu v  koupelnách a  na
WC a  vyměnit za novou a  dále je nutné opravit narušené obvodové zdivo. Tyto stavby mají udržitelnost ještě
9 let, proto se musíme postarat o  to, aby po celou tuto dobu byly obyvatelné. Již proběhla větší oprava u  bytů
na Nové hoře. V  jednom bytě došlo i   k  výměně velkého francouzského okna, jel ikož dřevo již bylo strávené
a  okno nefunkční.

Proběhla další fáze rekonstrukce obecního úřadu, konkrétně se jednalo o  zasedací místnost. Tuto místnost
j iž bylo třeba zrekonstruovat a  zmodernizovat tak, aby vytvoři la příjemné a  reprezentativní místo. Při
rekonstrukci se myslelo i   na nové technologie, byla provedena příprava na montáž projektoru a  tím se zvýší
její užitnost a  také se zde mohou provádět i   menší školení a  projekce. Někteří z  Vás si všimli , že i   prostor
u   naší účetní p.   Čermákové byl zrekonstruován a  dostal nádech čistého prosvětleného prostředí. „No co si
budeme vykládat, údržba je potřeba u  každé budovy!“

Dále se provádí malé úpravy zeleně a  chodníčků na místním hřbitově. Pokud má někdo nějaký návrh
na  osázení nebo nějakou úpravu tohoto prostoru, tak prosím o  předání na  obecní úřad. Pokusíme se všechny
poznatky skloubit a  udělat i   toto vzpomínkové místo pěkným. Smuteční síň se bude rekonstruovat také, ale
na  tu dojde řada až v  roce 2021.

Vážení občané, je potřeba již nyní myslet
i   na  zimní údržbu chodníků. Proto tímto žádám
všechny občany, kteří mají nasazené stromy
a  různé keře, které zasahují do chodníku až do
výšky 2,2  m, aby tyto keře a  stromy ořezali . Pokud
tak neučiníte, budou to muset udělat obecní
pracovníci a  naúčtovat to každému jedinci zvlášť.
Stromy a  keře jsou pěkná věc, ale chodník musí
plnit svou funkci. Děkuji za  pochopení. Přece
nechceme, aby v  zimě zůstaly chodníky
neuklizené.

Dále plánujeme, pokud nám to počasí dovolí,



vytvořit stání pro 4 vozy mezi kostelem a  školou. Zde je nedostatek parkovacích míst a  dle projektu přestavby
školy a  výstavby 4 bytů na škole, je i   stání pro 4 vozy. Je potřeba i   tento prostor vylepšit a  zkulturnit.

V  neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se podílejí na třídění odpadu. Dle
při ložených dokladů č.   1, 2 a  3 (viz obrázky) třídíme velice dobře, i   když se tady stále topí tuhými palivy. Čím
lépe třídíme, tím více peněz dostaneme od  EKO-KOMU. Možná si někdo z  Vás řekne, že je to zbytečné, a  že
se to stejně potom všechno vyveze na skládku nebo při lepší variantě do  spalovny, ale úplně tomu tak není.
Opravdu se třídí a  pak vytříděné suroviny leží na skladě a  čekají na kupce, který je dovede recyklovat. Dle
České legislativy se má co nejvíce třídit a  tím pádem recyklovat. Bohužel není tol ik firem, které dovedou
všechen ten odpad zužitkovat. A  pokud řekneme spálit, tak v  Česku jsou pouze 4 spalovny a  věřte nebo ne,
jej ich kapacita je naplněna. Takže vyvstává otázka, co bude dál?

Dále bych chtěl apelovat na všechny majitele staveb, aby si svedli dešťové svody do kanalizace, pokud je
to možné, protože majitel stavby je za tyto vody zodpovědný. Raději než do kanalizace, tyto vody nechte
vsakovat na  vlastním pozemku nebo si na  pozemku vybudujte jímku na dešťové vody a  tuto potom v  parných
letních dnech můžete využívat k  zalévání okrasných i   ovocných dřevin a  rostl in.

Prosím také všechny občany, aby dodržovali noční klid a  zabezpečil i to i   v  ubytovacích jednotkách, které
provozují. Jedná se zejména o  ty ubytovací jednotky, které jsou v  bytové zástavbě, a  l idé, kteří si k  nám do
Němčiček při jedou užívat dovolenou, by měli brát ohled na sousedy. K  nočnímu klidu nepřispějí ani vinařská
plynová děla, která střílejí celou noc. Nevím, možná se mýlím, ale špačci v  noci nelétají.

Na závěr všem školákům přeji hodně studijních úspěchů a  vinařům bohatou sklizeň

Zbyněk Slezák, starosta obce Němčičky



ZASTUPITELSTVO OBCE







Kroužek stolního tenisu




















