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Informace - Co proběhlo

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 6. května 2009, čtvrté
17. června.
Byla provedena úprava obecního pozemku parc. č. 236/2. Vydlážděna obecní příjezdová
komunikace k RD Vašíčkových za spoluúčasti manž. Vašíčkových a obce, za tuto spoluúčast
obecní úřad děkuje.
Zatrubněn a upraven příkop po pravé straně komunikace směrem od Kunětické hory a
vydlážděny vjezdy k RD.
Před obecním úřadem byl vydlážděn prostor pro parkování vozidel.

Dne 30. dubna proběhlo na hřišti tradiční pálení čarodějnic,
2. května pietní vzpomínka a setkání občanů,
31. května dětské odpoledne v nové části obce V Rybníku,
a 20. června u rybníčka rybářské závody.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Němčicích

Ve dnech 5. - 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. Z 342 zapsaných
voličů odevzdalo platný hlas 129 voličů, což představuje volební účast 37,72 %. Nejvíce
hlasů získala Občanská demokratická strana s 59 hlasy (45,73 %), následovaná Českou
stranou sociálně demokratickou se 14 hlasy (10,85%) a na třetím místě se shodně umístily
Evropská demokratická strana, Komunistická strana Čech a Moravy a Starostové a nezávislí Vaše "Alternativa" se 7 hlasy (5,42%).

Informace o výstavbě V Rybníku

Podél zahrad u struhy byly vysázeny nové stromky, upraven terén a vybudováno dětské hřiště.
Žádáme občany, kteří budou toto hřiště navštěvovat, aby bezpodmínečně dodržovali
návštěvní řád! Mimo provozní dobu bude hřiště uzamčeno. Dohled nad dětským hřištěm bude
provádět p. Jakl, který bydlí v sousedství hřiště.
Byla provedena kolaudace terénních úprav a výsadby zeleně a dokončena montáž
bezdrátového rozhlasu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství (dle
Obecně závazné vyhlášky obce). V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířat je
majitel povinen ihned zabezpečit úklid!
Nenechávejte psy volně pobíhat po soukromých pozemcích a po osadě Kladivo.
Mějte ohled k ostatním spoluobčanům!

Co nás čeká

V měsíci srpnu proběhne na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne, přesné datum bude včas
oznámeno.

Změny v dopravě MHD

Od 1. července bude posílena linka č. 16 MHD Pardubice.
Spoj linky MHD č. 16, který vyjíždí v sobotu, v neděli a ve svátek v 18:53 ze zastávky
Pardubice Hlavní nádraží bude od 1. července 2009 prodloužen až do stanice Němčice. Ze
stanice Němčice a zpět. Aktualizované jízdní řády a jejich verzi pro tisk naleznete na
stránkách obce v kategorii jízdní řády.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
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.

Informace o nohejbalu

V sezoně 2009 hraje za Němčice nohejbalové družstvo „ A“ první třídu okresního přeboru
a družstvo „ B“ za třetí třídu okresního přeboru.
V sobotu 20. června se družstvo Němčic zúčastnilo nohejbalového turnaje KROCAN CUP
v Rokytně, kde obsadilo první místo.

