Němčický zpravodaj
III. 2014
Informace co proběhlo
Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 27. srpna, šesté 24. září.
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.
Mše sloužená na svátek sv. Vavřince v neděli 10. srpna v kapličce Na Pašti.
V sobotu 30. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne. Pro děti byly
připraveny soutěže a občerstvení, skákací hrad a vystoupení kouzelníka Michala.
V současné době probíhá Na Pašti oprava dvou komunikací, naproti kapličce.
Co nás čeká
Očkování psů proti vzteklině v pondělí 13. října, od 17:10 – 17:30 před Němčickou
hospůdkou.
Dne 11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce a uctění jejich
památky.
Předvánoční setkání občanů v sobotu 29. listopadu od 16 hodin.
Rozsvícení vánočního stromku a ozdob, Mikulášská nadílka.
V kapličce Na Pašti bude od 29. 11. každou sobotu a neděli vystaven betlém
Svatomartinská bohoslužba v neděli 9. listopadu od 15 hodin
Půlnoční bohoslužba ve středu 24. prosince od 22 hodin
Případné změny budou včas oznámeny.
Cvičení v sále Obecního domu v Němčicích
V neděli od 19:30 do 20:30 hodin posilovací cvičení. Ve čtvrtek 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 od 20 hodin nebo dle dohody stolní tenis.
Prostor sálu může být využíván na různá cvičení, přednášky apod. Bližší informace budou
podány na Obecním úřadě v Němčicích.
Sport na hřišti
V letošním roce se v jarní části třetí třídy okresní soutěže umístilo družstvo NC Němčice na
třetím místě. V podzimní části hrálo ve vedoucí skupině a obsadilo výborné druhé místo.
Každou neděli od 16 hodin si můžete zahrát amatérsky mini fotbal na místním hřišti, které
bylo ve spolupráci obce a sponzorů vybaveno brankami a záchytnými sítěmi, veškerou práci
zajistili sami hráči. Další zájemci o mini fotbal jsou vítáni.

Poděkování
Děkujeme sponzorům, za finanční částky, které byly v letošním roce použity na sport a
kulturu.
Pozvánka
Pečené Svatomartinské husy v sobotu 8. listopadu a v neděli 9. listopadu,
dva druhy knedlíků a dva druhy zelí za 185,- Kč.
Možnost objednání po oba dva dny na oběd i na večeři. Doporučujeme reservé.
Němčická hospůdka Vás zve na předvánoční dílničky
„ DEN S MAMINKOU“, v sobotu 6. prosince od 10 do 17 hodin.
Dílničky: výroba adventních věnců, svícnů, vánoční dekorace, zdobení perníčků, patchwork.
Materiál pro výrobu bude k zakoupení připraven na místě.
Upozornění pro řidiče
V místních částech obce dodržujte stanovenou rychlost jízdy, v části obce Na Pašti
nevjíždějte do protisměru. Mějte ohled na děti a ostatní účastníky silničního provozu.
Děkujeme za pochopení.
Komunální volby 2014
Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční volby do Zastupitelstva obce Němčice.
Informace o volbách do zastupitelstev obcí dle zákona číslo 491/2001 Sb., jsou zveřejněny na
úřední desce OÚ.
Slovo starosty: Vážení voliči,
dovolte mi pozvat Vás 10. - 11. října 2014 k volbám do Zastupitelstva obce Němčice.
V těchto volbách se o Váš hlas od roku 2002 již počtvrté uchází Sdružení nezávislých
kandidátů pro Němčice.
Naše kandidátka je obsazena lidmi, kteří se již osvědčili a chtějí i nadále pracovat co nejlépe
ve prospěch naší obce.
Za uplynulé volební období děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný rozvoj obce.
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
V naší obci proběhnou zároveň s komunálními volbami i volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,
případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhne 17. a 18. října 2014.
Volební místnost bude ve víceúčelovém sále budovy Obecního úřadu Němčice čp. 96
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.

