Provozovatelem vysílání infokanálu je společnost
NOEL, s.r.o. Hodonín, Na Pískách 3, Hodonín.
Tel. 518 359 635, IČ: 48908991

Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Velké Němčice, které se bude konat ve
středu 14. září 2022 v 1900 hod. v místním kině.
Program zasedání :
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Schválení smlouvy o přidělení dotace z JMK na dopravní automobil pro SDH
4. Schválení doplatku z rozpočtu městyse na pořízení dopravního automobilu pro SDH
5. Zproštění stočného subjektům s vlastním odpadovým režimem za rok 2022
6. Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městysem a M – Silnice a.s.
na vybudování MOK v ul. Městečko, mezi sklepy a pivovarem
7. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 62/2
8. Schválení pořízení - nákupu 180 ks židlí do KD
9. Schválení směnné smlouvy, Podsedky – Pod Hospodou II
10. Diskuze
11. Návrh na usnesení
12. Závěr

UPOZORNĚNÍ
Zájemci o žluté (plastový odpad) a modré (papír) popelnice
se můžete stále nahlásit na Úřad městyse Velké Němčice, a to
buď osobně, telefonicky (519 417 221) nebo e-mailem
obec@velkenemcice.cz.
Popelnice budou vydávány zdarma o velikosti 240l na základě
připravené smlouvy.
Bližší informace rádi podáme na t.č. 519 417 221, 724 175 619

KULTURNÍ AKCE VE VELKÝCH NĚMČICÍCH
v roce 2022

5. listopadu
12. listopadu

Divadlo Lanškroun
Martinské svěcení mladých vín

Zubní lékařka v Šitbořicích MUDr. Konečná
nemá povinnost převzít pacienty MUDr. Skalické. Momentálně
má naplněnou kapacitu.
Pacienti, kteří nemají trvalé bydliště v Šitbořicích a mají zájem se u
paní dr. registrovat, mohou po novém roce volat na telefonní
číslo 519 421 255 a informovat se o volné kapacitě, případně
budou objednáni k registraci. Děkujeme za pochopení.

TJ SOKOL VELKÉ NĚMČICE, Poslední výsledky našich družstev :
Přípravka mladší: Vlasatice - Velké Němčice 0 : 25
branky: Lang Filip 7x , Urbánek Pavel a Záblacká Klára 4x , Šabatová Anna a Zástěra Adam
po 3x, Žilka Jakub 2x, Čejka Matěj a Prášilík Karel po 1x
Přípravka starší: Vlasatice - Velké Němčice 3 : 8
branky: Maška Antonín 7x , Fojtík Jan 1x
Mladší žáci: Nosislav/Velké Němčice - Velké Bílovice 15 : 2
branky: Horký Jakub 8x, Srnec Filip 2x , Samson Martin, Konečný Lukáš, Sedlo Viktor,
Zástěra Daniel, Kamenec Viktor po 1x .
Starší žáci: Velkých Němčice/Nosislav - Velké Bílovice 0 : 3
Dorost: Prosiměřice-Křepice/Velké Němčice 1 : 4
branky: Dzhuhan Ivan 2x, Zmeškal Patrik 1x, Pokorný David 1x
Muži "B" : Velké Pavlovice - Velké Němčice"B" 6 : 1
branka: Rástočný Lukáš
Muži "A" : Velké Němčice - Ždánice 0 : 5

TJ SOKOL VELKÉ NĚMČICE, ODDÍL KOPANÉ
Program našich družstev v sobotu 17.9., v neděli 18.9. a v úterý 20.9.2022:
V sobotu:
Přípravky : hrají na domácím hřišti s Drnholcem. Začátky utkání jsou v 16,00 hod.
Dorost: hostí na hřišti v Křepicích RAFK Rajhrad. Začátek utkání je ve 12,15 hod.
Muži "A" : zajíždí do Šardic. Začátek utkání je v 16,00 hod.
V neděli:
Muži "B": hostí na domácím hřišti Starovice. Začátek utkání jsou v 10,30 hod.
Mladší žáci: zajíždí na MSK Břeclav "B". Začátek utkání je v 9,30 h.na hřišti Slovan.
V úterý:
Starší žáci: zajíždí do Zaječí. Začátek utkání je v 17,30 hod.
Přijďte, jeďte naše družstva povzbudit.

UPOZORŇUJEME,
že byla zahájena rekonstrukce místní obslužné komunikace mezi
pivovarem a sklepy v ulici Městečko. Po dobu rekonstrukce bude
omezen provoz na této a také navazující komunikaci, která slouží
jako příjezdová cesta ke hřišti.
Po dobu stavebních prací respektujte pokyny stavební firmy a dále
žádáme o dodržení vydaných nařízení na staveništi a jeho okolí,
aby nedošlo ke zbytečným úrazům.

UPOZORNĚNÍ
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
vyhlásil v letošním roce zahájení obnovy katastrálního operátu (OKO)
novým mapováním, a to na části k.ú. Velké Němčice, tedy zejména v intravilánu
obce. Oznámení o zahájení obnovy je vyvěšeno na úřední desce.
Upozorňujeme, že od dubna 2022 bylo zahájeno zjišťování průběhu hranic v
intravilánu obce v rámci obnovy katastrálního operátu (OKO). Ke zjišťování
hranic budete postupně písemně vyzváni, a to na určitý den.
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí za vstřícný přístup a spolupráci během
nového mapování, které je ve společném zájmu.

Byly nalezeny dioptrické brýle.
Kdo je postrádá, ať se přihlásí na úřadu městyse.

