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Informace - Co proběhlo

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 5. května 2010, páté
9. června.
Usnesení po každém veřejném zasedání je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na
webových stránkách obce.

Proběhla montáž mobiliáře a vývěsní tabule Cykloturistické mapy Svazku obcí pod
Kunětickou horou regionem Kunětické hory vedle parkoviště u pomníku z II. světové války,
v Chaloupkách byl před přechodem vytvořen zbrzďovací pás.
Byly zabudovány odpadkové koše na psí exkrementy. Žádáme občany, aby při venčení psů
udržovali pořádek!!

Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic,
8. května pietní vzpomínka a setkání rodáků v Němčické hospůdce,
5. června dětské odpoledne na hřišti v Němčicích
a 26. června u rybníčka rybářské závody.

Dle potřeby je uklízena obec, probíhá sekání zatravněných ploch, pletí záhonků. Děkujeme
našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě veřejného prostranství a uklízejí před svými
domy.

Výsledky voleb do PSP ČR

Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhlo v obci Němčice ve
dnech 28. 5. a 29. 5.2010 v jednom volebním okrsku.
Z 370 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo a platné hlasy odevzdalo 294, což znamená
volební účast 79,5 %.
Nejvíce hlasů získala Občanská demokratická strana (90 hlasů), následovaná TOP 09 (87),
Věcmi veřejnými (34), Českou stranou sociálně demokratickou (26) a Komunistickou
stranou Čech a Moravy (16). Dále Strana zelených (13), Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
(8), OBČANÉ.CZ (6), Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (6),
Česká pirátská strana (3), Dělnická strana sociální spravedlnosti (2), Strana svobodných
občanů (2), Suverenita-blok J. Bobošíkové (1hlas).

Co nás čeká

V měsíci srpnu proběhne na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne, přesné datum bude včas
oznámeno.

Informace o nohejbalu

V sezoně 2010 hraje za Němčice nohejbalové družstvo „ A“ první třídu okresního přeboru
a družstvo „B“ třetí třídu okresního přeboru. Obě družstva dosahují velice dobrých výsledků.
V sobotu 19. června se družstvo Němčic zúčastnilo nohejbalového turnaje KROCAN CUP
v Rokytně, kde obsadilo druhé místo.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

Informace o dění v obci naleznete na internetových stránkách www.obecnemcice.cz. Na této
adrese můžete v sekci příjímání zpráv zadat svoji emailovou adresu pro příjem zpráv
s aktuálním děním v obci.

