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Informace - Co proběhlo
Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 16. dubna, čtvrté 18. června.
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.
Zápisy z jednotlivých veřejných zasedání jsou k nahlédnutí na obecním úřadě při úředních
hodinách.

Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic,
10. května pietní vzpomínka padlým spoluobčanům v II. světové válce, po které následovalo
slavnostní otevření nového obecního domu, představení nových symbolů obce a prohlídka
obecního domu s občerstvením.
17. května slavnostní otevření nově vybudované kapličky v části obce Na Pašti
7. června dětské odpoledne a 21. června rybářské závody
Byly aktualizovány internetové stránky obce.
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.

Upozornění pro majitele psů
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném
prostranství a soukromých pozemcích. V případě znečištění prostranství výkaly zvířat je
majitel povinen ihned zabezpečit úklid!
V obci je v současnosti registrováno přibližně 130 psů a dodržování obecně závazné
vyhlášky je proto nezbytné !

Nedělní prodej pečiva v Němčické hospůdce
V Němčické hospůdce probíhá každou neděli pravidelný prodej čerstvého pečiva. Pečivo je
prodáváno od 15 hodin do vyprodání zásob.

Kontejner na vyřazené ošacení a obuv
Kontejner je umístěn u separačního stanoviště Na Pašti

Co nás čeká
Mše sloužená na svátek sv. Vavřince dne 10. srpna 2014 ve 12:00, v kapličce Na Pašti
Cvičení v sále Obecního domu v Němčicích
V neděli od 19:30 do 20:30 hodin posilovací cvičení. Ve středu od 19 do 20 hodin cvičení s
protahovacími, relaxačními a stabilizační cviky vhodné pro ženy i muže. S sebou: přezůvky,
ručník nebo karimatku, pití a 30 Kč.
Ve čtvrtek nebo dle domluvy stolní tenis.
Prostor sálu může být využíván na různá cvičení, přednášky apod. Bližší informace budou
podány na Obecním úřadě v Němčicích.

V sobotu 23. srpna proběhne na hřišti sportovní odpoledne.

Oznámení: v měsíci červenci a srpnu budou v sobotu zrušeny úřední hodiny Obecního
úřadu.

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.

