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Slovo úvodem…

Vážení spoluob ané,
v posledních prosincových dnech je zvykem zhodnotit uplynulých dvanáct
m síc , t šit se z toho, co se poda ilo, nebo dát si p edsevzetí napravit to, co
úsp chem neskon ilo.
Jsem velice rád, že také mn se da í najít spoustu v cí, které se nám v letošním
roce poda ily. Krom velkých projekt , na kterých dlouhodob pracujeme, jsou
to i zdánlivé drobnosti, které ale mají ve skute nosti velkou váhu a vliv na život
v obci.
Mám radost nap íklad z toho, že se na srpnové pou ové zábav sešla spousta
lidí, kte í se výborn bavili. Rovn ž na poslední letošní akci Mikulášské nadílce,
i p es nep íze po así, byla velká ú ast. Byl to další d kaz toho, že ob ané
N m ic jsou si blíž, najdou si as na zábavu, setkání se svými sousedy.
T ší m také vzhled naší obce. Tím chci pod kovat naším pracovník m, kte í se
v pr b hu celého roku starají o to, že máme uklizené chodníky, upravené zelené
plochy.
A jsem moc rád, že m žeme v N m icích vítat další a další nové obyvatele a
p edevším nejmenší ob ánky.
Pro nov zvolené obecní zastupitele za alo ty leté období, ve kterém se
budeme snažit pracovat tak, abyste z toho vy, obyvatelé, m li prosp ch a aby se
Vám v N m icích bydlelo ješt o n co lépe.
Chci Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva pop át hezké a
spokojené prožití váno ních svátk , hodn št stí, pevné zdraví a úsp chy
v novém roce 2015.
Milan Vacek, starosta
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V krátkosti zhodnotím uplynulé ty leté období p edchozího zastupitelstva.
P ed ty mi lety jsme si dali za úkol vybudovat novou kanalizaci, vodovod, OV a vlastní
úpravnu vody. Tento úkol se minulému zastupitelstvu poda ilo splnit na sto procent. I p es
menší potíže toto za ízení funguje, tak jak má. Ob as se stane, že n kdo vhodí do odpadu to,
co nemá a pak dojde k ucpání erpadla. Proto i nadále budeme v každém vydání Zpravodaje
nabádat ob any, aby ob as, nejlépe dvakrát, t ikrát do roka o istili erpadlo proudem vody.
Poda ilo se prodat sedm stavebních parcel u h išt , k tomu se vybudovalo nové ve ejné
osv tlení a zpevn ná komunikaci.
Nyní se zam ím na to, co nás eká a co Vás bude zajímat do budoucnosti. P edevším
to je oprava chodník podél hlavních komunikací III. t ídy, které protínají naši obec. A už to
je vým na staré dlažby nebo vybudování zcela nového chodníku po levé stran ve sm ru na
B lušice. Dále je to dokon ení asfaltového povrchu na komunikaci u h išt . Tam je rovn ž
v projektu výstavba chodníku a vysázení zelen . Dále oprava p ístupové cesty k pozemku p.
N me ka a stávající komunikace podél h išt . V minulém zastupitelstvu jsme se zabývali
rovn ž vybudováním sb rného místa vedle OV. Také je naplánována oprava ve ejného
osv tlení, „mám na mysli staré osv tlení“ a dovybavení a rozší ení rozhlasové sít . V tšina
plánovaných akcí je podmín na získáním dotace. To jsou tak nejd ležit jší akce, které nás
ekají, samoz ejm p itom musíme ešit další b žné v ci s fungováním obce.

Volby do obecního zastupitelstva

Do voleb do zastupitelstva obce, které se konaly v eské republice ve dnech 10. a 11.
íjna 2014, kandidovaly v N m icích dv strany. Sdružení nezávislých kandidát a N m ice
pro N m ice. Protože ob strany získaly více než 5% z celkového po tu hlas , d lí se spolu o
7 mandát do obecního zastupitelstva.
Volební strana Sdružení nezávislých kandidát získalo 5 mandát a N m ice pro N m ice
získaly 2 mandáty.
Ve ejná ustavující sch ze se konala 11. listopadu.
Obsazení zastupitelstva:
Za Sdružení nezávislých kandidát

Za N m ice pro N m ice

Ing. Jan Sýkora
Milan Vacek
Gabriela Dostálová
Petr Jelínek
Jarmila Pale ková
Roman Tulá ek
Jan Špinka

Starosta
Zástupce starosty
Finan ní výbor

Milan Vacek
Ing. Jan Sýkora
Roman Tulá ek

Kontrolní výbor

Gabriela Dostálová

Kulturní komise *

Jarmila Pale ková

114 hlas
111 hlas
101 hlas
93 hlas
84 hlas
53 hlas
51 hlas

Petr Jelínek
Jana Stib rková
Jan Špinka
Petr Melichar
Lucie Špinková
Lidmila Tatí ková

* Do kulturní komise bychom rádi zapojili také ob any, kte í by cht li pomáhat s p ípravou
spole enských akcí. Zájemci se mohou obrátit na obecní ú ad.
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Sklad plynu –

V letošním roce byl sklad plynu naposledy otev en 20. prosince. Od nového roku
dochází v otevírací dob ke zm n : plyn se bude prodávat každý lichý týden, tzn., že první
prodej se uskute ní 3. ledna a následn už každých 14dní od 12:30 až 13:00 hodin.

Životní prost edí –

Za átkem m síce dubna se z rozhodnutí zastupitelstva pokácela b íza v parku u
Drahovzal . Ve spodní ásti již byla znát pokro ilá hniloba a hrozilo tak, že by se p i v tším
v tru mohla rozlomit. P i skácení b ízy nás stav spodní ásti kmene p esv d il, že jsme
rozhodli správn .
Ur it jste si všimli, že jsme nechali pokácet dv lípy. U pomníku padlých byla napadena
houbou, která zasáhla ¾ plochy kmene. Druhá lípa u Miškovských narušila statiku objektu.
Náklady na pokácení b ízy, dvou lip a roz ezání za pomoci horolezecké techniky a
vysokozdvižné plošiny nás stáli celkem v etn DPH 30 000,- K . I nadále budeme hlídat stav
dalších strom .

Úpravna vody –

Je p íjemné poslouchat ob any, kte í jsou napojeni na obecní vodovod, že jim
voda chutná. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo pro p íští
rok zachovat stávající cenu, tedy 15,- K za 1m3. Oproti lo skému roku se
k odb ru vody p ipojil celý areál Vigvam, Vod anské ku e a p ipojili se další ob ané. Na
stránkách obce www.ou-nemcice.cz se dozvíte z rozboru, které provádíme pravideln
ty ikrát do roka, jakou vodu pijete. Od uvedení vodovodu do provozu se spot ebovalo
17 682m3 vody. Denní spot eba je cca 25 – 30m3.

Skládka –

V lo ském roce se zapo alo s úpravou bývalé skládky. Od eské inspekce životního
prost edí jsme dostali za úkol zalesnit bývalý prostor, který d íve tvo il les. Jedná se o plochu
0,35ha. Za átkem b ezna bylo provedeno zalesn ní skládky dle vyty ení. V únoru jsme si
sami provedli výsev semene b ízy na stráni podél celého kopce. Výsev se provád l ru ním
rozhozem na sníh. Další zalesn ní plochy provedla firma „Polabská lesní s.r.o.“. Jednalo se o
2 650ks borovice, 285ks b ízy v celkové hodnot v etn DPH 17 705,- K . V letošním roce
došlo k výsadb borovice na místa, kde se porost neuchytil v po tu 600 ks., b ízy v po tu 300
ks. Za tyto práce jsme zaplatili 17 569,- K v etn DPH. Ješt zbývá upravit svah naproti
bytové zástavb . Chceme využít stávající nezalesn nou plochu na zónu odpo inku. Zatím je
to jenom úvaha, as ukáže, co s tímto pozemkem provedeme. Uvítáme vaše návrhy.

EKO-KOM, a.s. –

Obec N m ice spolupracuje s touto firmou, která odváží sklo, papír a plast, už více jak
10 let. Ostatní komunální a zelený odpad vyváží SOP P elou . Od ledna 2014 vstoupil
v platnost nový ob anský zákoník, který také p ináší n které zm ny do smluvních vztah .
Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen up es uje v tšinu práv a
povinností pro ob smluvní strany. Letos jsme požádali o dopln ní stávajících stanoviš o
kontejnery na barevné a bílé sklo. Do dnešního dne neznáme odpov na náš požadavek.
Za ekárnu p ibyl další kontejner na obnošené šatstvo, boty, hra ky. Do tohoto
kontejneru, prosím, ukládejte jen v ci isté, zabalené do igelitu.
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Rybá i

Na sádkách v Nouzov jsme zakoupili ryby v cen 8970 K . Prodalo se 28 povolenek.
Cena pro domácí je 350,- K , pro p espolní 450,- K . Celkem jsme vybrali 9250,- K . Letos
se za alo s rybolovem na místním rybníce 1. kv tna. Vždy po vytažení p ti kapr je nutno si
zakoupit další povolenku. Míra kapra byla letos stanovena po celou dobu lovu 45 cm. O
prázdninách bylo možné si zakoupit prázdninovou povolenku za 200 K . Letošní teplé po así
p álo rybá m, proto jsme prodloužili sezónu do konce listopadu. Kdo z rybá ješt
neodevzdal povolenku, u i te tak do konce prosince.

MŠ Oha e –

Paní editelka mate ské školky v Oha ích nás požádala o mimo ádný p ísp vek na
zakoupení dres pro 28 d tí. MŠ se ú astní již druhým rokem d tské olympiády a cht jí pro
d ti zajistit jednotný sportovní oblek.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo p ísp vkem ve výši 3 tis. K po p edložení faktury.
Do školky dochází z naší obce 6 d tí.

Klubovna –

Od 1. listopadu máme novou vedoucí paní Van urovou. P edchozí paní Komeštiková
ukon ila svoji innost ze zdravotních d vod . Otevírací doba v dob váno ních svátk :
úterý
23. 12 otev eno
st eda
24. 12. otev eno od 10,00 – 14,00 - pokra ujeme od 20,00
tvrtek
25. 12. otev eno od 12,00
pátek
26. 12. otev eno od 16,00
sobota
27. 12. otev eno od 16,00
ned le
28. 12. otev eno od 16,00
pond lí
29. 12. zav eno
úterý
30. 12. zav eno
st eda
31. 12. otev eno od 10:00 – 14:00 – pokra ujeme od 20:00

H eb ín –

Po delší odmlce se u nás op t konaly mezinárodní vozatajské závody, které mají
mezinárodní status. Akce se konala ve dnech 1. - 4. kv tna. Pan Josef Hrouda ve svém
komplexu Vigvam vybudoval zcela nové jezdecké závodišt evropských parametr . Kolbišt
o rozm rech p esahující 120 x 60 metr se m že pochlubit speciálním pískovým povrchem s
geotextiliemi a dimenzované je pro velké mezinárodní podniky. Jeho výstavba se neobešla
bez rozsáhlých terénních úprav. Nechybí tribuny, samoz ejm v ž pro rozhod í a plánováno
je i um lé osv tlení. - Zkrátka, bylo myšleno na vše, co moderní jezdecký sport pot ebuje. Pro
vozatajské sout že vznikly centráln umíst né maratonové p ekážky obklopené krásným
lesem a kopcovitou krajinou. Obrovskou výhodou je skute nost, že areál Vigvam disponuje
špi kovým zázemím hotelového komplexu s adou možností pro doprovodné aktivity.
Detailní informace jsou uvedeny na www.czechdriving.cz. B hem víkendu, i když po así moc
nep álo, se na akci p išlo podívat n kolik stovek návšt vník , kte í využili p íležitosti
shlédnout v našem regionu zatím výjime ný program. Všechny, kterým se zmín ná akce
líbila, jist pot ší zpráva, že na ja e 2015 se v naší obci op t uskute ní závody.
Rovn ž poprvé se zde konaly závody ve skocích „parkúr“ který po ádala stáj „Václav“
z Kolína. Podle informací se budou rovn ž v p íštím roce tyto závody konat.
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Kv ten – m síc ve znamení ko ských závod . První závod – Sv tový pohár sp ežení
se uskute ní 14. – 17. kv tna, eský skokový pohár ve dnech 21. – 24. kv tna a Drezurní
šampionát 28. – 31. kv tna. Milovnici koní si tak p ijdou na své.

Fotbal –

Ti z Vás, kte í se zajímáte o N m ický fotbal, jste jist zaznamenali zm nu, která nastala
za átkem nové sezóny 2014 – 2015. Došlo ke spojení s fotbalisty Sokola Jest abí Lhoty pod
názvem J. Lhota C. D vodem je nedostatek mladých hrá . Domácí utkání se hrají na h išti
v N m icích. Základ mužstva tvo í torzo hrá N m ic, k nim se p ipojují hrá i dorostu nebo
hrá i A nebo B mužstva J. Lhoty. Nejsme jediný oddíl, který se spojil s jiným oddílem.
Nechci p edvídat, ale další oddíly na malých obcích budou nuceny ešit tento problém, kterým
je „nedostatek mladých hrá “.
Po podzimní sout ži jsme skon ili na p edposledním míst s 9 body.
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

1.

Žiželice

10

2.

Týnec/n L B

3.

Skóre

Body

10 0 0

67: 7

30

(15)

10

8

0 2

32: 21

24

(9)

Býchory B

10

7

1 2

41: 16

22

(4)

4.

Krakovany B

10

6

0 4

39: 21

18

(0)

5.

Velký Osek B

10

4

2 4

30: 21

16

6.

Radovesnice II

10

4

1 5

19: 26

13

(1)

7.

T i Dvory B

10

4

0 6

21: 31

12

(0)

8.

Konárovice B

10

4

0 6

20: 31

12

(-6)

9.

B lušice

10

3

0 7

15: 32

9

(-6)

10.

Jest . Lhota C

10

3

0 7

7: 41

9

(-6)

11.

Oha e

10

0

0 10 10: 54

0

(-12)

Mikulášská nadílka

0 -

PK

2

(Prav)

(-1)

Na slavnostním rozsvícení váno ního stromku v sobotu 6. prosince se sešla spousta
obyvatel a to nejenom d tí, ale i mládeže a dosp lých. P išli se k nám podívat i ob ané z
okolních obcí. Kulturní program nám p išly zpest it d ti z mate ské školky z Oha a
samostatn vystoupila hrou na flétnu
Leni ka Netiková.
Hlavn ty nejmenší netrp liv ekaly na
p íchod Mikuláše s ertem a and lem. Ti
stejn jako vloni p ijeli do N m ic
ko árem taženým ko mi.
Každé z d tí dostalo za básni ku
i
písni ku hezký balí ek, který si odnášely i
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d ti, které mají v N m icích p íbuzné nebo sem jezdí jen na chalupu. Obdarováno bylo 78
d tí.
Všichni zú astn ní využili p íležitosti na chvíli se v této usp chané dob zastavit a poklábosit
si se svými sousedy. K p íjemné nálad p isp l jist také teplý pun a grog, pro d ti byl
p ipravený aj, chyb t nemohla ani váno ka, perník a cukroví. O slavnostní záv r této akce se
postaral oh ostroj. P edstavitelé obce pot šilo, jak velké množství lidí se p i této p íležitosti
sešlo a tím potvrdilo, že se poda ilo z p íchodu a rozsvícení váno ního stromu ud lat hezkou
tradici.
Dík pat í všem t m, kte í pomáhali p i organizaci.
Informace z Místní ak ní skupiny Zálabí, (MAS)
Spole né setkání region p ilákalo do Dobšic nad Cidlinou p es dv st d tí
Od jara 2013 spolupracuje místní ak ní skupina Lípa pro venkov z.s. s partnerskou MAS
Zálabí z.s. na projektu „Putovní olympiáda mate ských škol – sportování nejen pro radost“.
Projekt spolupráce je zam en na zapojení mate ských škol obou region , sm uje k rozvíjení
pohybových schopností p edškolních d tí a poutavou formou se snaží o zlepšení jejich
fyzické kondice. Do projektu je zapojeno p es 12 MŠ z každého regionu. Vyvrcholením
projektu spolupráce bylo tzv. „Spole né setkání region “ za átkem íjna v areálu Dobšic nad
Cidlinou. Setkání bylo pojato jako spole enská a kulturní akce a ú astnily se ho školky z obou
region . D ti a jejich rodi e, prarodi e i kamarádi mohli shlédnout vernisáž výkres , které
d ti namalovaly b hem olympijského týdne ve svých školkách. Bohatý program zahrnoval
d tskou nau nou stezku obcí i p ilehlým okolím. Ú astníci mohli shlédnout vystoupení
d tských tane ních soubor , hasi ský útok v podání d tí i dosp lých nebo netradi ní loutkové
divadelní p edstavení.
D ti se mohly svést vlá kem nebo na nafukovacím lunu po Cidlin . V dom významných
rodák obce byla instalována výstava fotografií z celé akce. ada návšt vník využila i
možnosti návšt vy expozicí zdejšího muzea Kelt . Pro u itelky MŠ byl p ipraven seminá k
projektu v místním šenku, v diskusi ú astníci b hem hodinového posezení hledali možnosti
vylepšení projektu do dalších let. Celé setkání bylo ukon eno p ed druhou hodinou odpolední,
kdy byl vyhlášen nejhez í výkres za každou mate skou školu. Jejich auto i byli odm n ni
medailí a diplomem. Ke zdaru akce p isp lo i nebývale teplé po así, které do Dobšic p ilákalo
tém t i stovky d tí. V pr b hu zimních m síc mají po adatelé herní prvky k dispozici i pro
další zájemce formou záp j ky.
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Foto: Radek Duman

Monika erná

Kulturní kalendá na rok 2015

Leden a únor je as ples .
10.1. Myslivecký ples – Vigvam, hraje Kolínský Big Band
17. 1. Hasi ský ples – Vigvam
24. 1. Gurmánský ve er se Zde kem Pohlreichem
28. 1. února - Svatební veletrh – Vigvam
Zastoupeny budou p j ovny svatebních šat , kosmetické a kade nické služby, dodavatelé
kv tin a dekorací, svatební gastronomie, stolování.
Sou ástí Svatebního veletrhu Vigvam budou módní p ehlídky a moderovaný program.
30. dubna arod jnice .
Kv ten – M síc ve znamení ko ských závod .
6. ervna,? D tský den.
20. nebo 27. ervna – sjezd N m ic, p esný termín bude up esn n.
8. srpna, sobota - Pou ová zábava.
5. prosince, sobota - Mikulášská nadílka.
Vzhledem k tomu, že se n které tyto akce konají pod širým nebem, m že dojít ke zm n
termínu.

Spole enská kronika – rok 2014
Nov nahlášení obyvatelé
Marek Petr
Moravcová |Tereza, Michaela, Mat j
Hamal Petr
Van k Lukáš
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Veselá Libuše, Veselý Ji í
P ichystalová Petra a Vanessa
Marek Zden k, Švanda Petr
Nehasilová Št pánka, Menzovi Frant, a Kristýna
N me ek Jan a Jarmila
Odhlášeni
Gab. Stehlíková,
Václav Cabrnoch
Jitka Marková
Zem eli
Josef Rejfek
Josef Je ábek ml.
Narodili se
Patrik Mucha
Zoe Hroudová
Kate ina |Menzová
Tereza Bubení ková
K dnešnímu dni mají N m ice celkem 346 obyvatel.

Vzpomínky na N m ice v podání kroniká ky obce Jarmily Pale kové.
Úryvky z naší první obecní kroniky - pam ti staršího data dle ústního podání
Až asi do roku 1860 byla naše obec politicky spojena s obcí Oha skou,teprve od t ch
dob m li N m ice starostu svého. Prvním starostou až do r. 1874 byl Mat j erný p. 3,
druhým byl Jan Klepal p. 12 až do své smrti r. 1879. Pak byl zvolen Jan Šašma p. 7 až do r.
1886, na to Josef Horyna do r. 1888, pak František Tlu ho p. 43 do r. 1894. Od tohoto roku
až do 1905 starostoval Václav Brodský p. 26, který se výše uvedeného roku odst hoval do
Kutlí .Na to byl starostou až do r. 1919 Václav Beneš p. 2. Od 29. ervna r. 1919 jest
starostou Josef Horyna p. 1, syn d íve již jmenovaného Josefa Horyny. V letech osmdesátých
a na za átku let devadesátých minulého století vzalo n kolik selských usedlostí za své a to:
Jan Tulá ek p. 26, usedlost po Janu B ezinovi p. 17, Alois Martínek p. 4. Pavel Vok ál p.
13, Josef Adamec p. 16, Václav Morávek p. 22, Jan Marek p. 18.
Okolo r. 1860 postavil Pavel B ezina na svém poli u záložny cihelnu tak zvanou "hycovku",
která asi v r. 1886 úpln zanikla. Cihelna stála na levé stran silnice, která vede do B lušic
mezi obecním lesem a záložnou. Nyní jest majitelkou pole toho Marie Pekárková.
V r. 1890 postavena byla vprost ed vsi socha mariánská. Na míst kde nyní socha
stojí, bývala mo álovitá nížina, ve které se ryli vep i a místo to bylo shromaždišt m hus. Nyní
na t ch místech je krásný park. To vše se upravilo výše uvedeného roku za starosty Františka
Tlu ho e p. 43. K íž, který stojí u kamena na rohu pole Pavla Festy, postaven byl r. 1898 za
starosty Václava Brodskýho p. 26. Mezi hostincem p. 21 a mezi domkem p. 24 stávala až
do r. 1919 zahrádka, ve které stál k íž a d ev ná zvonice, když vše v zemi uhnilo, byla
zvonice p enesena a postavena p ed p. 19, tam kde nyní stojí pomník padlých. Ovšem pak
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byla zvoni ka, když se m l stav t památník p evezena a postavena dole v zahrádce po pravé
stran sochy mariánské, kde stojí doposud.
Až do r. 1885 stával v naší obci jediný hostinec p. 25, jehož majitelem býval
Moravec. Pak p ešel do ruky jeho zet Adamce, po n m držel hostinec jeho syn Jan Adamec,
který brzy zem el. Vdovu po n m vzal si Brzák, za n ho r. 1885 stará hospoda vyho ela a
vystavena byla v tom stavu, jako stojí dnes. Od Brzáka koupil hostinec Jan B ezina, který r.
1909 prodal hospodu Aloisu Benešovi, který jest dosud majitelem. Doty ný hostinec až do
svého p estav ní r. 1885 nesl p. 25 a toho asu dáno mu p. 84 a p. 25 p eneseno bylo na
domek, který stojí v zahrad a pat íval d íve k doty nému hostinci. Asi r. 1860 p istav n k p.
28 tane ní sál a od t ch dob za alo se epovati ve výše uvedeném hostinci, takže od t ch dob
byli v naší obci hostince dva. Tento hostinec stav l také Moravec, ale nebyl s Moravcem z
dolejší hospody nijak zp ízn n. V hostinci p. 28 p estalo se epovati asi r. 1886.
Roku 1857 vystav l Dobiáš na míst , kde stávala stodola p. 18 hostinec p. 77, který
od roku 1880 jest v držení Morice Frischmana ve kterém žstvo ísle provozuje obchod ve
smíšeném zboží.
Asi r. 1874 koupil František Novotný od obce pastoušku p. 21 a z ídil v ní krupa ský
obchod, od tého asu dostal p íslotek "krupník". Asi po t ech létech p estav l pastoušku na
hostinec, ale dlouho už ne epoval. Stíhán byl nehodou za nehodou a v krátkém ase p išel o
všechen majetek. V hostinci tom b hem 38 let vyst ídalo se 10 hostinských a to byli: F.
Novotný, V. Beneš, Emil Eisner, Petr Novotný, od n hož hostinec koupil. Alois Veselý Kolá ,
za kterého hostinec vyho el a postaven byl v tom stavu, jaký jest dnes. Po n m byl hostinský
Nohýnek, pak Rohá ek, kterému byl po asi po t ech létech prodán ve ve ejné dražb a koupil
ho Josef Volavka, který ho zase brzy prodal Zadinovi. Vdova po n m, jelikož muž ji ve
zmín ném hostinci zem el, prodala hostinec r. 1911 Josefu Janákovi, který má ho v držení
dodnes.

Letecké snímky:

Na obecním ú ad si m žete prohlédnout a objednat nové malované letecké snímky naši obce,
které jsme po ídili v srpnu letošního roku.

OBECNÍ Ú AD N M ICE
Pond lí
Úterý
St eda
tvrtek
Pátek

WEB

7:00 – 17:00 ú ední hodiny 14.00 – 17:00
7:00 - 15:30
7:00 – 17:00 ú ední hodiny 14.00 – 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 15:00
Polední pauza 12:00 – 13:00
Telefon a fax: 321 798 309,
e-mail nemcice@volny.cz
Starosta Milan Vacek mob: 602 162 389,
e-mail: m.vacek@ou-nemcice.cz
Zástupce starosty: 777 672 284
Ú etní Ivana Horá ková: 321 798 446,
e-mail: i.horackova@ou-nemcice.cz
www.ou-nemcice.cz
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VESELÉ VÁNOCE
A

Š ASTNÝ NOVÝ ROK 2015
VÁM VŠEM P EJE
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

