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Informace - Co proběhlo

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 20. srpna, šesté 2. října.
Program jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden
týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.
Usnesení po každém veřejném zasedání je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na
webových stránkách obce.

V sobotu 25. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne - nohejbalový a
tenisový turnaj, soutěže pro děti, na hraní byl přistaven skákací hrad, skluzavka a bublinka,
dále proběhlo malování na obličej, diskotéka pro děti i dospělé. Zajímavá byla také ukázka
výcviku záchranářských psů dobrovolných hasičů z Pardubic.

Konečně se nám podařilo zajistit finanční prostředky (úvěr + dotace) a mohla, být tak
zahájena výstavba Multifunkčního domu Němčice, 1. etapa - Obecní dům.
Investorem je obec Němčice, zhotovitelem BW stavitelství s.r.o., projektantem Ak. arch.
Miloslav Chaloupka, místo stavby parc. č. 240/10 (U pomníku z II. Svět. války), termín
zahájení 10. září s předpokládaným uvedením do provozu slavnostním otevřením 10. května
2014 za současného udělení znaku a vlajky pro naší obec. Je to další krok ke zlepšení
občanské vybavenosti v naší obci.
V současné době také probíhá Na Pašti výstavba dřevěné kapličky za bezplatné spolupráce
terapeutického centra Věznice Pardubice pod vedením vychovatele terapeuta PhDr. Milana
Novotného. Obec zajišťuje pouze materiál a řemeslnou práci pak odsouzení v rámci aktivit
programu zacházení. Kaplička by měla být dokončena ke sv. Martinu, kdy je také
v Němčicích slaveno tradiční posvícení. Slavnostní otevření a vysvěcení pak proběhne
současně se slavnostním otevřením nového Obecního domu.

V obci Ráby byla rozšířena školka do prostor bývalého zdravotního střediska.
V pondělí 2. září byla v obci Dříteč slavnostně otevřena škola u příležitosti dokončení
přestavby a rekonstrukce školní budovy.
Školku v Rábech a školku ve Dřítči navštěvují děti z Němčic, kde mají v rámci dohod stejné
podmínky pro přijetí jako zmíněné obce a tedy zajištěn dostatečný počet míst.

Co nás čeká
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční dne 15. října, od 17:10 – 17:30 u budovy obecního
úřadu
Dne 11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce a uctění jejich
památky.
V sobotu 30. listopadu se uskuteční předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního
stromku a ozdob. Mikulášská nadílka.

Pozvánka
Léčení s bylinkami v Němčické hospůdce dne 24.10.201 od 18 hodin. Byliny a k čemu je
použít. Využití termálního pramene Podhajská, diagnostika a další zajímavosti, večerem Vás
provede Ludmila Bohovicová.
Pečené Svatomartinské husy 10.-11.11. dva druhy knedlíku a dva druhy zelí za 155,- Kč., na
objednávku. Doporučujeme reservé.
Němčická hospůdka a Obecní úřad Němčice Vás zvou do Němčické hospůdky na
předvánoční dílničky a předvánoční trhy „ DEN S MAMINKOU“ ve dnech 16. listopadu a 7.
prosince od 10 do 17 hodin.
Dílničky: výroba adventních věnců, svícnů, vánoční dekorace, zdobení perníčků, patchwork.
Materiál pro výrobu bude připraven na místě.
Trhy: vánoční ozdoby, med, keramika, svíčky.
Kapela Elixír nám v hospůdce zahraje 23.11. 2013 od 19h a další koncert této kapely bude
21.12. přibližně od 17h , kdy zahrají vánoční koledy venku u hospůdky a později kolem 19h
zahrají další písničky uvnitř hospůdky.
Doporučujeme reservé.

Parlamentní volby

V pátek 25. a v sobotu 26. října proběhnou předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Věříme opět ve vysokou volební účast.

Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí
středa
sobota

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
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.
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