


Slovo starosty
Vážení občané Němčiček,

na začátku bych Vám chtěl poděkovat za podporu v komunálních volbách
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Jsem rád za takový výsledek a velmi
mě to potěšilo. Padlo i hodně křivých nařčení a obvinění směrem
ke sdružení SNK Němčičky. Myslím si, že si to nikdo z nás nezasloužil , ale
byl to předvolební boj, a tak to musíme brát. Z mého pohledu bude vedení
obce velká odpovědnost a bude to asi neutuchající boj s větrnými mlýny. Ale
to už teď bude moje starost.

Máme listopad a kvapem se blíží konec roku, tudíž je čas na bilancování.
Jak již bylo v předvolebních letácích představeno, bylo provedeno několik
obci prospěšných akcí, ať j iž populárních či méně populárních. To bych již
nechal být, udělal bych tlustou čáru a dovoli l bych si začít plánovat a řešit
budoucnost. S některými spolky a sdruženími jsem se již sešel a na další to ještě čeká. Chtěl bych, aby obec
fungovala jako celek a netříšti la se na nějaké skupinky. I Praotec Čech řekl svým synům „pokud budete držet
při sobě, tak vás nic neporazí, ale pokud budete jednat sami za sebe, jste zranitelní“.

A teď něco k tomu, co v nejbl ižší době musíme dořešit. Za prvé – projekt na rekonstrukci etapy 1 a etapy 2
části chodníků ve spodní části obce, za druhé – dodělat projekt a zapojit se s žádostí na dotace
na cyklostezku Němčičky – Bořetice, za třetí – oprava havari jní komunikace „Haltýř“ a „Záhumení“. Dále byla
podána žádost na revital izaci spodního rybníku u bobové dráhy. Tento je v dost špatném stavu, dalo by se říci
až ve stavu neuspokojivém. Žádost na dotaci na revital izaci tohoto rybníku nám nebyla schválena, bohužel
jsme zůstali tzv. pod čarou. Stát totiž nyní nechce uvolnit finanční prostředky pro další potřebné projekty, tím
mám na mysli příjezdovou komunikaci pro lokalitu „Nová hora“. Zde je vše bohužel v rukách státu a nezbývá,
než jen chodit a tlačit na státní aparát, aby se alespoň něco dělo.

Nyní bych se ještě rád pár slovy zmínil o přestavbě sběrného dvora, kterou již započal bývalý pan starosta
Fil ip Stávek, kterému tímto děkuji za jeho sice krátkou, ale záslužnou činnost v úřadě. Myslím si, že se
nestihnou plánované práce na sběrném dvoře udělat do zimy, ale pokud počasí alespoň trochu dovolí,
budeme v přestavbě pokračovat. Hned po přestavbě sběrného dvora budou mít obecní zaměstnanci více
času na práci v obci jako takové. Před zimou je ještě v plánu zakoupit nové rozmetadlo na posypový materiál,
jel ikož stávající je j iž v nefunkčním stavu a oprava by se rovnala více jak polovině nového zařízení. Jako další
věc, která musí být pořízena, je chladící výčepní zařízení nepřenosné a s dostatečným výkonem pro akce,
jako jsou třeba svatomartinské husy, hody a další kulturní akce, kde se schází větší počet l idí.

Momentální stav v obecní kase je tak trochu nejistý, neboť nám bude dne 14. 11. 2018 finančním úřadem
sděleno, jak je na tom obec s povinností vrátit dotaci (v řádech mil iónů) na přestavbu školy. Doufám, že
úředníci z finančního úřadu to budou řešit pro naši obec reálně a jak již proběhly kontroly na škole a bytech
nad školou, neshledají důvody k vrácení dotace.

Budu rád za jakékoliv podněty, jak by se dala obec a žití v naší obci vylepšit, jsem jedno ucho… Všechny
podněty budu shromažďovat a snažit se je nějakým způsobem převést do skutečnosti ku spokojenosti nás
všech.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2019 mnoho zdraví,
štěstí, osobních a pracovních úspěchů.

Zbyněk Slezák, starosta obce Němčičky







Pochod světlušek

Návštěva Vinařství Hulata

Raráškův bylinkový ráj



Život ježka

100 let ČSR



Slavnost Slabikáře





RUSKÝ LEGIONÁŘ FRANTIŠEK VAŠÍČEK



Z farnosti



Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!

Redakce Němčičského čtení vám
přeje krásné prožití
svátků vánočních

a do nového roku 2019
jen to nejlepší.






