Němčický zpravodaj
II. 2015

Informace - Co proběhlo
Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 15. dubna. 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.
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.
Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic, 9. května Pietní vzpomínka u pomníku
padlých z II. světové války, v sále Obecního domu setkání rodáků a od 19 hodin Májová
zábava., 7. června Dětské odpoledne a 20. června Rybářské závody.

Němčická hospůdka
Sobotní odpolední zahradní grilování se bude konat pravidelně každý prázdninový týden
(červenec - srpen), vždy dle aktuálního počasí.
Na měsíc červenec jsou připraveny následující akce:
sobota 4. 7. od 19:00 večer s harmonikou Josefa Chvojky
sobota 11. 7. od 19:00 trampský večer s oblíbenou pardubickou kapelou Vodáci
sobota 18. 7. od 19:00 večer s harmonikou Josefa Chvojky
sobota 25. 7. od 19:00 si zatančíme s hradeckým Duem Ondrys

Od 5. 7. v Němčické hospůdce bude probíhat každou neděli pravidelný prodej čerstvého
pečiva. Pečivo je prodáváno od 15 hodin do vyprodání zásob.

Co nás čeká
Mše sloužená na svátek sv. Vavřince v neděli 9. srpna v kapličce Na Pašti.
V sobotu 22. srpna proběhne na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne.

Nově se buduje pro zvýšení bezpečnosti chodců chodník od Obecního úřadu směrem
k Chaloupkám. Termín dokončení je měsíc srpen.
Dále proběhne zateplení a související úpravy obecního domu čp. 10, v termínu od 1. 8. do 30.
9. 2015.
Do konce roku by dále měla být pořízena nová svozová technika pro svoz biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a pořízení drtiče větví.
Všechny tyto uvedené akce budou pořízeny z příslušných dotačních titulů se spoluúčastí obce.

Oznámení: v měsíci červenci a srpnu budou zrušeny sobotní úřední hodiny Obecního
úřadu.
Omluva Obecního úřadu: vzhledem k přeložení vrchního vedení nízkého napětí do země při
komunikaci III/2985 v úseku střed obce – Chaloupky a následnému nově budovanému
veřejnému osvětlení nebude přilehlý chodník a související lokality U Strouhy a U Pomníku
osvětleny po dobu od 24. 6. do 2. 7. 2015. Zároveň bude v tomto úseku rozmístěn nový
obecní rozhlas.
Touto úpravou dochází mimo technického vylepšení také k vylepšení vzhledu této části obce.
Děkujeme za pochopení.

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.

