Pozemek u ČOV na likvidaci spalitelného odpadu,
např. větve, klestí a podobný dřevitý odpad.
Otevírací doba na spáleniště:
Úterý
12,30 – 15,30 hodin
Čtvrtek
12,30 – 15,30 hodin
Sobota
9,00 – 16,00 hodin
Na tento pozemek není povoleno vozit použité pleny a
zvlhčené ubrousky, nábytek: skříně, stoly, židle, křesla
atd. nábytek je možno uložit na sběrný dvůr v
rozebraném stavu, kdy je nutno oddělit kov, plasty a
molitan.

Městys Velké Němčice upozorňuje občany na
přísný zákaz pálení biologického a ostatního odpadu
v zahradách u rodinných domů.
K tomuto účelu je zřízeno spáleniště za ČOV, kde
pravidelně probíhá řízené pálení pod dohledem
zaměstnanců městyse a hasičů.
Žádáme občany, aby byli ohleduplní ke svým
spoluobčanům, k životnímu prostředí
a neobtěžovali kouřem své okolí.
Při porušení zákazu může být uložen finanční postih.

Pracovní doba sběrného dvora
ve Velkých Němčicích
úterý
čtvrtek
sobota
polední přestávka

12,30 – 15,30 hodin
12,30 – 15,30 hodin
7,30 – 16,00 hodin
12,00 – 12,30 hodin

Upozornění !!
V měsíci srpnu byla zahájena rekonstrukce
vozovek v ulicích Jízdárenské,
U Rybníka, Brodačské a B. Němcové.
Celá akce potrvá do poloviny měsíce října.
Prosíme obyvatele zmíněných ulic o zvýšenou
opatrnost a respektování pokynů zhotovitelské firmy.

Školní jídelna Velké Němčice
dává na vědomí, že vybírá poplatky
za stravné za měsíc č e r v e n e c:
- v pondělí 12.9.2016
v MŠ
od 07:00 – 15:00 hodin
- v úterý 13.9.2016
v MŠ
od 07:00 – 15:00 hodin

TJ Sokol Velké Němčice, oddíl kopané
Program všech družstev na sobotu 10.9. a neděli 11.9.
Sobota: Obě družstva přípravky zajíždí do Pohořelic.
Začátky utkání jsou ve 13,00 hod. v Pohořelicích.
Neděle:
Dorost hraje doma s družstvy Veselí nad Moravou.
Začátky utkání jsou ve 13,45 hodin - starší
v 16,00 hodin - mladší dorostenci.
Muži "A" zajíždí do Lednice, kde je začátek utkání v 16,00 h.
Muži "B" hrají doma s Velkými Pavlovicemi "C".
Začátek utkání je v 10,30 hod.
Žáci mají volno. Přijďte, jeďte naše družstva povzbudit.

