Obec Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452

Oznámení
V období září – listopad 2017 bude probíhat realizace vybudování chodníku
od č.p. 6 ke staré hasičárně na návsi.
Prosíme majitele dotčených a přilehlých nemovitostí, ale i ostatní občany o
trpělivost při realizaci této akce.
Budeme se snažit, aby realizace proběhla bez větších omezení a v co
nejkratším možném termínu.
Dodavatel stavby:
IZOTRADE s.r.o.
Děkujeme za pochopení!
---Probíhá prodej dlaždic o velikosti 30x30 cm a 50x50 cm
Byl zahájen prodej pískovcových kvádrů – zbylých z původního oplocení
budovy OÚ – 100 Kč/ks
Odběr obrubníku zdarma.
---Hledáme provozovatele do místní pivnice.
---Dne 22.8.2017 vejde v platnost nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje. Pokud Vás bude někdo takovýmto způsobem
obtěžovat, volejte na obecní úřad nebo přímo na Policii ČR.

Více informací na obecním úřadě

mobil: 725 901 609 , ou.nevratice@seznam.cz, www.obecnevratice.cz

Děkujeme občanům za zapojení do ankety o výběr znaku naší obce.
Zastupitelstvo obce schválilo vítězný znak jako budoucí symbol naší obce.
V současné době je předložena žádost o schválení symbolu do Poslanecké
sněmovny ČR – Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Vzhledem
k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny je předpoklad, že výbor
se bude scházet až po volbách. Do schválení není možné znak užívat.
---Veřejné osvětlení – do konce roku bude probíhat obnova veřejného
osvětlení (výměna starých svítidel za nová – úsporná).
---Dětské hřiště – budou doplněny nové dva prvky: kolotoč pro malé děti a
rozhledna se sítí a žebříkem
---Sportovní akce nejen pro děti s večerní zábavou
DNE 2.9.2017 OD 16:00 HODIN NA HŘIŠTI
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMA – OLYMPIÁDA VI. ROČNÍK
---Ostatní
Jubilanti – pokud máte v rodině osobu s významným životním jubileem - je možnost této
osobě na přání osoby blízké zahrát v obecním rozhlase jeho oblíbené písně a poblahopřát,
tak jak se to dříve dělávalo. „Bohužel“ vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů
nemůže obecní úřad z vlastní iniciativy veřejně zahrát, proto je potřeba, aby byla podána
žádost rodinných příslušníků.

