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Informace - Co proběhlo
Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 7. července, sedmé 23.
srpna a osmé 20. 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.
Zápisy z jednotlivých veřejných zasedání jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě při úředních
hodinách.
V sobotu 26. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích rozloučení s prázdninami. Po celé
odpoledne byl pro děti připraven bohatý program a občerstvení.

Informace - Co nás čeká
23. října od 17:10 - 17:30 očkování psů proti vzteklině před Němčickou hospůdkou
28. října položení květin u pomníku padlých v I. světové válce
8. listopadu v 18:30 svatomartinská slavnost. Sloužit mši svatou přijede opět pan biskup
Mons. Josef Kajnek
11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce
25. listopadu od 16 hodin předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a ozdob,
Mikulášská nadílka, od 25. listopadu v kapličce Na Pašti bude každou sobotu a neděli
vystaven betlém
24. prosince půlnoční mše, bližší informace o konání budou včas oznámeny

Veřejné osvětlení
V současné době až do odvolání se svítí po celou noc, důvodem jsou krádeže, které se udály
v naší obci během měsíce září.

Svatomartinské hody v Němčické hospůdce
Na svátek sv. Martina připraví Němčická hospůdka tradiční svatomartinské husy, výtečné
svatomartinské víno a od 19:00 svatomartinskou zábavu.
Všechny příznivce dobrého jídla a dobrého pití srdečně zve Romes.

MŠ Němčice
V současné době finišuje stavba naší nové mateřské školy s termínem dokončení 8. 11. 2017,
zhotovitelem stavby je BW- stavitelství, s.r.o.
Do výše uvedeného termínu bude také vybudováno venkovní dětské hřiště, jeho dodavatelem
je Kulant cz s.r.o. Interiér bude pak dokončen během měsíce listopadu dodavatelem Studio
GL v.o.s., a proto chceme dne 25. 11. před setkáním u vánočního stromu naší školku
otevřít veřejnosti v čase od 15:00 hod. Rádi uvítáme hlavně rodiče s dětmi, kterým
pak v příštím školním roce bude naše nová mateřská škola k dispozici.
Tato akce je financována z prostředků EU (85%), státního rozpočtu (5%) a obce (10%).

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 přijímání zpráv zadat svoji emailovou adresu pro příjem zpráv s aktuálním děním
v obci.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Věříme, opět ve vysokou volební účast, která se u nás pravidelně pohybuje kolem 70 %.
Poprvé v historii naší obce se účastní jako kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR náš spoluobčan, kterého jsme požádali o své představení:
" Vážení spoluobčané Němčic, děkuji Vám
předem za podporu ve volbách do Poslanecké
sněmovny 20. a 21. října. Najdete mě na 2.
místě kandidátky č. 24 KDU-ČSL, budu rád,
když mě podpoříte preferenčním hlasem. Více
o našem programu a mých prioritách hlavně v
oblasti zdravotnictví najdete na mém webu
www.vitulrych.cz
a
zodpovedne.eu."

