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Informace - Co proběhlo

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 22. srpna, na tomto zasedání
zastupitelstvo schválilo tyto vyhlášky:
• obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2012 o místním poplatku ze psů,
• obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2012, kterou se ruší některé obecně
závazné vyhlášky obce,
• obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2012 o stanovení omezující opatření
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Dané vyhlášky jsou zveřejněny na www.obecnemcice.cz, případně k nahlédnutí na OÚ.
Program jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden
týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu. Usnesení je po každém
veřejném zasedání vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na webových stránkách obce.
Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce Němčice jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
při úředních hodinách.

V sobotu 25. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne - nohejbalový a
tenisový turnaj, soutěže pro děti, ukázka první pomoci Českého červeného kříže a vystoupení
šermířské skupiny. Krásné počasí s velkou účastí udělalo pořadatelům radost. Věříme, že i v
příštím roce se v takovém to počtu opět sejdeme.

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 občany
Žádáme občany, aby nevyváželi dřevitý odpad (ořezané větve, křoviny, dřevo) na místo, kde
se pálily Čarodějnice, dané místo bude vyklizeno a rekultivováno pro původní využití.
Nové místo na dřevitý odpad bude určeno během měsíce října a oznámeno na obecních
vývěskách.

Co nás čeká
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 12. a 13. října.
Slovo starosty:
uběhly čtyři roky a opět tu máme volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. V těchto
volbách můžete vyjádřit svoji podporu jedné z 19 zaregistrovaných politických stran a hnutí.
Věřím, že se bude opět opakovat vysoká volební účast, která provází každé volby v naší obci.
Současný počet voličů dle stálého seznamu je 396.
Volby bude řídit šesti členná volební komise, která začala pracovat v součinností s obecním
úřadem 21. září.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 9. října, případně budou opakovaně
vydány OVK v době konání voleb.
Poprvé v historii obce se účastní jako kandidát pro volby do Zastupitelstva kraje náš občan,
kterého jsme požádali o své představení:

Jmenuji se Vít Ulrych a pracuji jako lékař
v Komplexním onkologickém centru Multiscan
a Pardubické krajské nemocnici.
V Němčicích bydlím od roku 2006.
Protože mi není lhostejné, kam bude dále směřovat
Pardubický kraj, rozhodl jsem se poprvé kandidovat
a to v krajských volbách, které se budou konat
12. a 13. října 2012.
Kandiduji za Koalici pro Pardubický kraj č.55 (http://www.koalicepk.cz ).
Pokud budu zvolen, soustředím se hlavně na krajské zdravotnictví. Za důležité považuji
posílení pozice Pardubické krajské nemocnice jako garanta všech základních i
specializovaných oborů. Budu podporovat oboustranně výhodnou spolupráci se soukromými
provozovateli v areálu Pardubické krajské nemocnice, která mj. zajistí zachování a další
rozvoj onkologického a kardiologického centra v této nemocnici. Samozřejmostí je zachování
základních oborů v ostatních nemocnicích Pardubického kraje.
Budu rád, když mě podpoříte preferenčním hlasem, tedy zakroužkováním č.35 na kandidátce
Koalice pro Pardubický kraj.

Očkování psů proti vzteklině - přesné datum bude včas oznámeno.
Dne 10. listopadu: v Němčické hospůdce proběhne sousedské posvícenské posezení
s pohoštěním a hudbou.
Dne 11. listopadu: Den válečných veteránů, položení květin u pomníku padlých v I. světové
válce a uctění jejich památky.
V sobotu 1. prosince: tradiční předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a
ozdob a Mikulášská nadílka. Jste srdečně zváni.
Nezapomeňte na revize komínů před topnou sezónou (kontakt kominictví: Zamastil Jiří
774 260 708).
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.

Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí 14:00 - 18:00
středa
14:00 - 18:00
sobota
9:00 - 11:00

