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Informace - Co proběhlo
Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 24. června, páté 30. 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.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl vybudován chodník od Obecního úřadu směrem
k Chaloupkám, bylo přeloženo vrchní vedení nízkého napětí do země a vybudováno nové
veřejné osvětlení při komunikaci III/2985 v úseku střed obce – Chaloupky. Touto úpravou
došlo mimo technického vylepšení také k lepšímu vzhledu této části obce. Zároveň byl
v tomto úseku rozmístěn nový obecní rozhlas.
Proběhlo zateplení a související úpravy obecního domu čp. 10.
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.
V sobotu 22. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne. Pro děti byly
připraveny soutěže a občerstvení, skákací hrad, lukostřelba a vláček.

Co nás čeká
12. října od 17:10 – 17:30 očkování psů proti vzteklině před Němčickou hospůdkou.
11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce a uctění jejich památky.
28. listopadu od 16 hodin předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a ozdob,
Mikulášská nadílka.
Od 28. listopadu V kapličce Na Pašti bude každou sobotu a neděli vystaven betlém.
Svatomartinská bohoslužba.
Půlnoční bohoslužba.
Bližší informace o konání bohoslužeb 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 stabilizačními cviky vhodné pro ženy i muže.
S sebou: přezůvky, ručník nebo karimatku, pití a 30 Kč.
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
Významného úspěchu dosáhli naši nohejbalisti, kteří zvítězili ve své skupině okresního
přeboru, když v posledním utkání porazili nohejbalisty Čeperky na jejich vlastním hřišti a tím
si zajistili postup do vyšší soutěže.
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.
Informace Němčické hospůdky
Mimo vnějších stavebních úprav došlo i k úpravě salonku na klubovnu s pohodlným
posezením a dětským koutkem! Přijďte se podívat a posedět, případně pokud Vám doma
překážejí funkční hračky po dětech, uvítáme každý příspěvek. Předem děkujeme za spolupráci
a pomoc a těšíme se na Vás.
Romes

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.

