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Informace - Co proběhlo
Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 12. dubna, čtvrté 24. května
a páté 21. června. 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.
Dne 2. června proběhla kontrola hospodaření naší obce za rok 2016 pracovníky kontrolního
oddělení KÚ PK. Kontrola nezjistila žádné chyby ani nedostatky.
Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic, 6. května pietní vzpomínka u pomníku
padlých z II. světové války, 3. června dětské odpoledne a 17. června rybářské závody.
V sobotu 24. června se v Němčicích u Kolína konala VIII. Němčická olympiáda. Naši obec
reprezentovali převážně nohejbalisté doplněni o další odvážné němčičáky, nohejbalisté se
umístili na prvním místě, ale i další umístění byla kvalitní, viz druhé místo v pétanque, čtvrté
místo v malé kopané a sedmé místo v bowlingu, blahopřejeme.
Na víceúčelovém hřišti Na Pašti bylo vybudováno hřiště na pétanque.
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.

Mateřská škola Němčice
V současné době probíhá výstavba mateřské školy.
Stavbu provádí BW – STAVITELSTVÍ, s.r.o. Holice.

Nová výstavba
Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. započala výstavbu rodinných domů v lokalitě
Rybník II.
Tato stavba přináší také problémy, jako je hluk, prach, zmýlený příjezd vozidel a další možná
rizika. Pokud má někdo s danou stavbou problém, kontaktujte prosím přímo starostu obce,
který je kompetentní k jednání s jednotlivými společnostmi podílejících se na dané výstavbě.

Němčická hospůdka
Němčická hospůdka nabízí každý víkend ochutnávku speciálů z různých pivovarů. Přijďte
ochutnat, srdečně zve Romes. Každou neděli probíhá pravidelný prodej čerstvého pečiva.
Pečivo je prodáváno od 16 hodin do vyprodání zásob.

Odpady
Posekanou trávu a zeleň nesypte vedle kontejnerů.
Ukládejte odpad do správných nádob, plastové lahve vhazujte sešlapané, papírové krabice
rozložené. Na separačních místech udržujte pořádek.
Mějte ohled k ostatním spoluobčanům i pracovníkům obce, kteří tato místa uklízí.

Informace - Co nás čeká
Mše sloužená na svátek sv. Vavřince v kapličce Na Pašti. Bližší informace o konání budou
včas oznámeny.
Tradiční letní kulturní festival ČESKÉ HRADY. CZ v pátek a sobotu 21. a 22. července.
Připravme se na určité dopravní omezení a zvýšenou zátěž, v časti obce Chaloupky pak
případně na parkování vozidel pokud parkoviště Na ranči bude zaplněno.
V sobotu 26. srpna na hřišti Na Pašti sportovní odpoledne.

Oznámení
V měsíci červenci a srpnu budou zrušeny sobotní úřední hodiny Obecního úřadu.
Přejeme všem hezké prázdniny a dovolenou.

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.

