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Naše obec
Vážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoční, nestačili jsme se ani ohlédnout, rok 2016 je pomalu
minulostí a přivítáme rok nový, rok 2017.
Začátek nového roku není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená
i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom chtěli
uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnout se zpět,
máme radost z toho, co se nám podařilo, na straně druhé přemýšlíme o tom, proč
všechny plány nevyšly podle našich představ.
Také v naší obci se mnohé událo. I když v působení samosprávy obcí se
v minulých dvou letech po finanční stránce mnohé zlepšilo, přesto vždy musíme
některé akce z hlediska finančního odložit.
Největší akcí, co se finančních nákladů týká, byla úprava autobusových
zastávek, a z hlediska bezpečnosti cestujících je to velmi důležitá akce. Vyšla
celkově na 1.850.000 Kč.
Další akcí byla přístavba hasičské zbrojnice, převážně brigádnickou činností –
částka 650.000 Kč. Na tuto akci přispěl Jihomoravský kraj částkou 300.000 Kč.
Pokračovali jsme také ve stavbě víceúčelové budovy – vybudování střechy
a úprava okolí. Celkem se proinvestovalo 560.000 Kč. JmK přispěl 200.000 Kč.
V měsíci srpnu a září bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Tato akce vyšla na 1.800.000 Kč. Nadace ČEZ přispěla částkou 800.000 Kč,
Jihomoravský kraj přispěl 400.000 Kč.
Byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení za částku 430.000 Kč.
V létě byla přestěhována místní knihovna z prvního patra místní školy do
přízemí. Jihomoravský kraj přispěl částkou 25.000 Kč.
Bylo také započato s výstavbou chodníku v části obce „Chaloupky“ , v letošním
roce za 500.000 Kč.
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Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou
přispěli k rozvoji naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního života.
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál i jménem
zastupitelů obce hodně štěstí a zdraví
do Nového roku 2017.

Ing. Antonín Hroza
starosta obce

Víte, že…
•

úřední hodiny na Obecním úřadě v Nemoticích v roce 2016 budou
v úterý a ve čtvrtek 8-12 hod. a 13-17 hod.
•
opět
musíme konstatovat,
že
někteří
občané stále
nechápou, že
kontejner
na hřbitově slouží jen k ukládání odpadu z hrobů.
•
můžete v obci využívat systém CzechPOINT, tedy Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál. Na základě tohoto projektu
může občan na Obecním úřadě žádat ověřené výstupy, a to z:
- Katastru nemovitostí: výpis z listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
- Obchodního rejstříku: - úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
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- Živnostenského rejstříku
- Rejstříku trestů
- Konverze dokumentů - z listinné podoby do elektronické
- z elektronické podoby do podoby listinné
•
na webových stránkách obce www.nemotice.cz naleznete informace
o dění v obci a kulturních aktivitách. V sekci fotogalerie si můžete
prohlédnout fotografie z kulturních akcí. Prostřednictvím Obecního
úřadu můžete podávat příspěvky na tyto stránky.
•
Sokolovna Antonína Procházky bude využita pro sportovní účely
v roce 2017 následovně:
Středa
Neděle
7:30-19:00 hod. - FLORBAL děti
(vedoucí L. Němec, L. Galek)
18:00-20:00 hod. - FLORBAL muži
(vedoucí Č. Drašar, L. Němec)

•

multifunkční
hřiště
si
rezervovat u
správce osobně
nebo telefonicky na číslech:
606 203 744 (Vilém Mlejnek, Nemotice 130)
606 961 473 (Jiří Pokorný, Nemotice 190).
Provozní řád je dostupný na www.nemotice.cz.
Vstupné na víceúčelové hřiště od 1. 1. 2017:
Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Druh sportu
Tenis, badminton
Kolektivní sporty
Sportovní turnaj
Permanentka
Čas
1 hodina
1 hodina
1 den
1 rok
Sazba v Kč
100,150,1.000,1.000,4

mohou

zájemci

Upozornění
- sazba poplatku se na rok 2017 nemění a činí 550,– Kč
- úleva ve výši 100,– Kč se poskytuje čtvrtému a dalším členům
domácnosti
- osvobozeni od poplatku jsou:
děti do 1 roku věku
osoby starší 80 let
Svoz komunálního odpadu
Ostatní poplatky v obci
Platba za komunální odpad

- celoročně 1x za 14 dní (sudý týden)
- poplatek za psa – 1 pes 100,– Kč
- každý další pes 150,– Kč
- vodné 27,– Kč za 1 m3
- nájemné vodoměr 276,– Kč za rok
- stočné – dle smlouvy
Poplatky je možné platit od 14. 2. 2017 v úřední dny na pokladně
obecního úřadu, nebo je zaplatit bankovním převodem na účet
obce č. 5423731/0100.
Platba poplatků

Počet hráčů
2-4
4 a více
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Jak šel čas
Sněhová nadílka podtrhla příjemnou atmosféru Zpívání u vánočního
stromku, které si Nemoťáci užívají každoročně 1. ledna. Koledy zahrála
dechová hudba z Koryčan a zazpíval místní chrámový sbor. Akce bývá
zakončena ohňostrojem, který připravuje pan starosta s obecními zaměstnanci. Nejinak tomu bylo i letos, ohňostroj byl krásný a lidem se ani po
jeho skončení nechtělo jít domů. Mnozí si dali cukroví, čaj, svařák nebo se
zahřáli něčím ostřejším z pleskačky.

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci v sobotu 9. ledna. Po koledě se
vydaly tři skupinky dětí s doprovodem. Počasí nebylo příliš příznivé, bylo
sychravo a na chodnících to klouzalo. I přesto dětská koleda rozžehla
v lidských srdcích plamínek solidarity a v Nemoticích se vybralo 10 597 Kč.

Ostatkový průvod prošel obcí týden před Popeleční středou v sobotu
30. ledna. Do masopustního veselí se zapojilo i hodně hasičů z řad dětí.
Tradiční nemotický medvěd provedl průvod celou vesnicí. Jako každoročně
se začínalo na „Nohávce“, kde se sešlo 17 masek. Vedle medvěda mohli
občané vidět například Karkulku s vlkem, cikánku, přerostlé mimino, vojáky,
kohoutka, tygra. Z dalekého Karibiku přijeli i piráti a z Nemotínku přiletěla
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ježibaba. Pro případ náhlého onemocnění nechyběl ani zdravotnický
personál. Po dobu průvodu hrála svižně kapela Koryčanka. Počasí průvodu
přálo, takže všechny masky mohly doputovat k sokolovně na dobrého jídlo
a pití.

Královský maškarní ples: Na nedělní odpoledne 6. března si připravila
divadelní společnost „Tři z jedné“ veselé setkání pro všechny děti. Od
14. hodin patřila místní sokolovna různým originálním maskám. Porotu
zaujali např. elfka, Kleopatra, dráček, indiáni, hříbek, tygřík, Minnie, vodník,
Pipi aj. Pořadatelé v kostýmech obyvatel, kteří žijí na zámku, uváděli soutěže,
hry i tance. Nejvíce všechny bavila kašpárkova dráha a taneční soutěže.
Nechyběla ani královská tombola s dortem jako hlavní cenou. Tři hodiny,
které děti prožily ve světě fantazie, pohádkových soutěží a bezva muziky,
byly fajn.
Velikonoční hrkání: V letošním roce na Velikonoce se domluvilo pár
nadšených rodičů, že se projdou po vesnici se svými dětmi. Na vycházku se
vydali až na Velký pátek odpoledne, vzali si hrkače a jen tak hrkali. Skupinka
cestou potkala starší občany, kteří si ještě na nějaké verše k hrkání vzpomněli.
Vycházka se opakovala ještě v pátek večer a v sobotu ráno. Všem účastníkům
hrkání, jak mladým tak starším, se tento zvyk zalíbil. Proto se domluvili
a slibují, že příští rok se celý proces hrkání naučí a budou ho správně provádět
po všechny dny, jak má být. Doufejme, že se z hrkání v naší obci stane tradice.
Běh o velikonočního beránka se vzhledem k počasí přesunul na sobotu
16. dubna. Účast byla hojná. Pečeného beránka jako odměnu za 1. místo si
vyběhali: František Slováček v nejmladší kategorii, Mirek Elzner v kategorii
od 6 do 10 let, Jakub Novotný a Alžběta Hrozová v nejstarší kategorii. Aby
ostatní děti nebyly smutné, připravili organizátoři doprovodné disciplíny:
střílení ze vzduchovky, přechod přes lano, míření na bránu, sběr penízků.
Po takovém výkonu si všichni zasloužili špekáček.
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