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Naše obec

Víte, že….

Vážení spoluobčané,
čas uplynul tak rychle, že už tu máme opět Vánoční dobu, kterou se
většina lidí snaží prožít se svou rodinou a blízkými. Společné prožití,
chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který
si můžeme přát. Vánoce jsou pro nás krátkou zastávkou v uspěchaném
světě, přesto je však stále hodně lidí, pro které se čas Vánoc stává časem
shonu, zběsilého nakupování a stresu, jako by se Vánoční tradice úplně
vytratila. Je ale dobře, že většina lidí prožívá vánoční atmosféru jako čas
těšení se na Ježíška, samozřejmě hlavně děti, které pak na nás přenášejí
své hezké pocity, které právě prožívají.
Jak ten čas plyne, nestačili jsme se ani ohlédnout, rok 2019 je u konce
a pomalu budeme vítat rok nový. Začátek Nového roku pro každého
z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si cílů, které
bychom chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas
ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali
nebo nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás
postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny
dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je zapotřebí dále
setrvat.

•

Milí spoluobčané,
přeji Vám, i jménem zastupitelů obce krásné a šťastné Vánoce. Rok 2019
jsme symbolicky zahájili 1. ledna zpěvem u vánočního stromu na návsi.
Přenesme si takovou náladu a pohodu, která zde panovala i do Nového
roku. A k tomu Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a pracovních
úspěchů. Ať je rok 2020 plný radosti a splněných snů. Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok.
Ing. Antonín Hroza
starosta obce
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v roce 2019 je trvale přihlášeno v naší obci 405 obyvatel
dospělí
341 muži 180, ženy 161
děti do 15let
56
děti (15-18let)
8
• úřední hodiny na Obecním úřadě v Nemoticích budou v roce 2019
v úterý a ve čtvrtek 8 – 12 hod. a 13 –17 hod.
• svoz komunálního odpadu bude probíhat celoročně 1x za 14 dní
a to v pondělí každý sudý týden
Svozy dalších komodit v obci se uskutečňují v následujících intervalech:
Papír:
vývoz 1x za 14 dní - lichý čtvrtek
Petky:
vývoz 2x za 7 dní - sudá středa - sudý pátek 		
liché úterý - lichý pátek
Sklo bílé:
1x měsíčně - zimní svoz (1. 10. – 30. 4.) 		
sudý čtvrtek (21. 3.) další za 4 týdny
Sklo barevné: 1x měsíčně - zimní svoz (1. 10. – 30. 4.) 		
sudý pátek (22. 3.) další za 4 týdny
• platby poplatků v obci:
- komunální odpad – sazba poplatku se na rok 2020 nemění a činí
		 550 Kč. Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje čtvrtému a dalším
		 členům domácnosti. Osvobozeni od poplatku jsou děti do 1roku
		 věku a osoby starší 80let, které mají v obci trvalý pobyt.
- poplatek ze psů – 1 pes 100 Kč/rok,
		 každý další pes 150 Kč/rok
- vodné – 36 Kč/m3
- nájemné vodoměr 276 Kč/rok
- stočné dle jednotlivých smluv
- nájemné hrobového místa – sazba
		 nájemného za hrobové místo
		 je 15 Kč za m2 na rok. Smlouvy jsou
		 uzavírány na 15let a apelujeme na
		 vlastníky hrobů, kteří nemají dosud
		 uzavřeny nové smlouvy aby tak
		 učinili co nejdříve!

3

Kulturní dění v obci
Vážení občané,
první akcí tohoto roku bylo novoroční setkání občanů u vánočního
stromu na návsi. Za zpěvu koled měli občané možnost se zahřát douškem
svařáku či teplého čaje, ochutnat vánoční cukroví a popřát si do Nového
roku.
Další tradicí, kterou pořádá zastupitelstvo je Běh o velikonočního
beránka. Jarní sluníčko pěkně hřálo a tak dětem nic nebránilo si
velikonoční odpoledne patřičně užít. Nechyběly tradiční soutěže, jako
sběr čokoládových vajíček, soutěž v přenášení tenisových míčků, střelba
na bránu, hod syrovými vajíčky a hlavně tradiční běh kolem hřiště. Na
závěr si děti opekly špekáčky. Všem dětem, které se rozhodly nesedět
doma a strávit odpoledne v pohybu, patřila sladká odměna.

Ti občané, kteří se rozhodli podpořit tuto akci svojí účastí, jistě strávili
příjemné odpoledne.
Poslední prázdninový víkend patřil sportování. Sportovat děti tentokrát
začaly již v pátek. Letos děti soutěžily v netradičních disciplínách jako
- plazení pod sítí, chůze ve vymezeném prostoru se zavázanýma očima
za navigace spoluhráče či výměna tenisového míčku přes síť, Nechyběly
také ruské kuželky a střelba ze vzduchovky. Zpestření tohoto podvečera
byla ukázka leteckého modelářství. Kdo chtěl, mohl si sám vyzkoušet
dálkově ovládat vrtulník či dron. Než se setmělo, tak si děti postavily
stany a opekly špekáčky. Na večer bylo přichystáno promítání filmu
Úžasňákovi 2.

V měsíci květnu proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní
vítání nových občánků do života. Vítány byly celkem čtyři děti – dva
kluci a dvě holčičky. Překrásný soubor básní a písní jim přednesli místní
děti pod vedením paní Martiny Paulíkové.
Letní měsíce také patřily kultuře a sportu. Z důvodu malé účasti
v předešlých letech, pořádalo letos zastupitelstvo jen dvě akce - posezení
u dechovky a pro děti loučení s prázdninami. Posezení u dechovky nám
zpříjemnila kapela Koryčanka, k občerstvení bylo uvařené maso z kotle.
4
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Konec září patří tradičně Svatováclavským hodům, na jejichž organizaci
se obec také podílí. V letošním roce se sobotní hodové veselí uskutečnilo
u sokolovny. Kulturní program zajistila hodová chasa, ostatní program
byl v režii Sboru dobrovolných hasičů.
Poslední akcí, kterou organizují zastupitelé obce je posezení pro seniory.
Letos se uskutečnilo v Nemoticích. Na večeři byla nachystána svíčková,
o kulturní program se postaraly nemotické krojované ženy, které
zatančily tance zvané karičky. Místní mládež seniorům zazpívala lidové
i moderní písně. Závěr odpoledne patřil promítání historických fotografií
Nemotic. Celým odpolednem všechny provázel svou hrou na harmoniku
pan Vrána.

Zpráva o činnosti SDH Nemotice
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů
v naší obci.
Rok 2019 pro nás započal smutnou zprávou o úmrtí dlouholetého
starosty SDH Koryčany, bratra Ketnera. Na poslední cestě se s ním
rozloučili někteří naši členové.
Již radostnější byl ostatkový průvod masek naší obcí za doprovodu
hudby z Koryčan. Průvodu se zúčastnilo asi 16 masek. V tomto měsíci
také probíhá dětský karneval, na který přispíváme menší částkou peněz.

30. dubna vztyčili naši členové na hřišti u sokolovny májku.
1. května proběhly, dá se říci, již tradiční oslavy 1. máje. Obcí projelo
několik alegorických vozů, z tribuny zaznělo pár dobových proslovů a po
celé trvání akce bylo pro účastníky průvodu podáváno zdarma občerstvení. Celou akci doprovázela hudba z Koryčan.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem organizacím i ostatním občanům,
kteří se podílí na organizaci akcí v obci.
Martina Staňková
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Na jaře také proběhl sběr železného šrotu. Je to jedna z mála akcí, na
kterých sbor vydělá a proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem
našim občanům, kteří nám železný odpad darují.
Taktéž odevzdáváme elektroodpad, za který dostáváme malou finanční
odměnu.
25. května proběhlo na hřišti v Mouchnicích Okrskové cvičení v požárním sportu, kde se naši borci umístili na 1.místě. Jelikož se příští
kolo uskuteční na hřišti v Nemoticích, chtěl bych Vás již teď na tuto akci
pozvat tak, abyste svou přítomností vyburcovali naše závodníky ke
skvělým výkonům.
Nejnáročnější akcí tohoto roku byly bezesporu oslavy 120. výročí založení našeho sboru. Oslav se zúčastnily sbory z Nemotic, Mouchnic,
Snovídek, Koryčan, Nesovic a Uhřic, které předvedly ukázky hašení
pěnou, vodním dělem, historickou technikou a zásahem na cíl.

Zpestřením letošních oslav bylo vystoupení dětí z Nemotic a Koryčan
při útoku na hořící chaloupku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli.
V srpnu se naši uniformovaní členové zúčastnili oslav 145 let založení
SDH Koryčany. Při této příležitosti proběhlo slavnostní žehnání nového
auta za přítomnosti široké veřejnosti.
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Další významnou akcí
byly Svatováclavské hody
v naší obci.
27. září jsme vztyčili
májku.
28. září v odpoledních hodinách vystoupili krojovaní
a zpestřili svým vystoupením celé odpoledne všem
přihlížejícím spoluobčanům.
Večer proběhla taneční
zábava pod taktovkou hudební skupiny „SPRINT“ ze Sloupu. Jelikož se
tato hudba všem líbila, zarezervovali jsme si kapelu i na příští rok.
29. září se uskutečnilo slavnostní kácení máje. Na všech hodových akcích bylo zajištěno bohaté občerstvení. Díky všech organizátorům.
Jako poslední akce tohoto roku je účast na výročních schůzích okolních
sborů.
Sbor pečuje o dvě stříkačky PS-8 a PS-12, které se podílejí na práci naší
organizace. To vše by nebylo možné bez podpory našich nejbližších
a přátel, za což jim všem děkujeme. Také bych chtěl poděkovat představitelům obce a spolupracujícím organizacím za podporu a spolupráci
v uplynulém roce.
Nesmím opomenout všechny vedoucí mládeže, kteří se perfektně starají
o ty nejmenší a věnují jim svůj volný čas. Je to přece naše nastupující generace a bez ní by organizace jako taková zanikla. Za to všechno velký dík.
Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2020 popřál hodně štěstí, zdraví,
úspěchů a rodinné pohody.
Starosta SDH Nemotice
Luděk Machálek
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Mladí hasiči NEMO
Mladí hasiči z Nemotic a Mouchnic se schází již od března roku 2015.
Schůzky probíhají pravidelně v sobotu na hřišti nebo v nové klubovně,
která byla dětem v letošním roce poskytnuta Obecním úřadem Nemotice,
za což děkujeme starostovi a obecnímu zastupitelstvu.
V současné době se pravidelně účastní schůzek 33 členů MH, z toho
8 dětí z SDH Mouchnice. Mládež vede 6 vedoucích. V letošním roce
se k nám přidal nový vedoucí mládeže, David Stančík. Zároveň jsme si
vychovali dva mladé instruktory z řad mládeže a to jmenovitě Magdalénu
Učňovou a Alžbětu Hrozovou. Obě děvčata si ve výuce a přípravě dětí
vedou skvěle, za tož jim patří velké díky.
Na schůzkách se MH zdokonalují v dovednostech, které potřebují na
soutěžích, ale i v běžném životě. Například výuka první pomoci, použití
hasících přístrojů, topografie, atd.
V březnu jsme pokračovali v tradici velikonočního hrkání, kdy za zvuku
řehtaček a zpěvu koledníci obešli několikrát denně celou vesnici. Za to
dostali od spoluobčanů na Bílou sobotu sladkou odměnu.
4. května jsme vyjeli na soutěž v požárním útoku v Kroužku, které se
účastní nejlepší sbory okresu Vyškov.
11. května jsme přijali pozvání do Snovídek na tradiční Zlatý šutřík,
kterého se již od založení našeho kolektivu každoročně účastníme. Zde
byly připraveny různé soutěže a samozřejmě ceny.
18. května proběhla okrsková soutěž v požárním sportu v Mouchnicích.
V požárním útoku a štafetách soutěžili nejen mladí hasiči, ale i jejich
starší vzory.
15. června jsme se účastnili soutěže v požárním útoku v Brankovicích,
kam již jezdíme také pravidelně.
29. černa se slavilo výročí 120 let založení sboru SDH Nemotice.
Za předvedení hasičské techniky patří velké dík spřáteleným sborům
z Nesovic, Snovídek, Uhřic a Koryčan. Naši mladí hasiči se samozřejmě
zúčastnili a předvedli mimo jiné hašení zapáleného papírového domu,
společně s mladými hasiči z Koryčan. Na závěr se všichni vrhli do pěny,
kterou na hřiště nastříkali bratři hasiči ze Snovídek.
30. srpna nachystali hasiči ve spolupráci s Obecním úřadem Nemotice
„Loučení s prázdninami se stanováním.“ Byly nachystány různé hry,
soutěže i občerstvení, ale největším zážitkem, nejen pro děti, byly ukázky
10

létání modelů helikoptér – po setmění i s promítáním na obloze. Za
zajištění patří velký dík panu Romanovi Hanákovi st. z Nemotic. Ještě
se chvíli zpívalo s kytarami, ale postupně se všichni přesunuli do stanů.
21. září jsme jeli na štafetový závod do Nesovic. Už tradičně soutěžili
nejen děti, ale i mužské a ženské družstvo.
26. října proběhl branný závod v Koryčanech, kde naše závodníky
trápila hlavně střelba. V ostatních disciplínách naštěstí dokázali hodně
trestných minut stáhnout.
Poslední soutěží letošního roku byla 4. Nesovická sukovačka. Protože
jsme opravdu pilně trénovali, odvezli jsme si v různých kategoriích
druhé, třetí, čtvrté a páté místo.
Letošní rok bychom chtěli tradičně zakončit předsilvestrovským
výšlapem do přírody a besídkou na sokolovně.
Chtěli bychom poděkovat za podporu pro naši činnost rodinám, obcím
Nemotice a Mouchnice, SDH Nemotice a Mouchnice i všem ostatním
podporovatelům.
Na fotografie z našich akcí se můžete podívat na adrese
www.mhnemo.rajce.idnes.cz.
Vedoucí MH NEMO
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Divadelní společnost
„Tři z jedné“ a TJ Sokol Nemotice
Divadelní společnost a Sokol spolupracovaly v letošním roce na třech
akcích pro děti.
Dětský karneval pod cirkusovým šapitó ovládl nemotickou sokolovnu
v sobotu 2. 3. Masek a různých převleků se sešlo požehnaně. Začalo se
promenádou na parketu. Ten se během chviličky zaplnil pestrobarevným
davem, který se naplno oddával dětským diskotékovým rytmům
a hrám. Děti si užívaly soutěže inspirované cirkusovými vystoupeními:
balancování s balónky, sloní chobot, medvědí dráha, plazení po lavičce,
hry s padákem. Každé dítě si zasloužilo sladkou odměnu. Do tanečních
soutěží se již tradičně zapojili i dospělí. Soutěž stíhala soutěž, tanec jiný
tanec. A než bys řekl „cirkus“, přišla na řadu tady tombola. Výherci se
radovali z pěkných cen a pořadatelé byli spokojeni, že jsou všichni
spokojeni.

s kolečkem, na kterém byl míč. Pokračovalo se skokem přes švihadlo na
čas, hodem granátem z PET lahve, žabím trojskokem. Závěrečnou disciplínou byl běh přes překážky. Za své snažení dostali soutěžící perníkové
medaile. S večerem se ochlazovalo a všichni se rádi ohřáli u táboráku.
Špekáček chutnal a děti si užily své i po setmění.

Malé čarodějnice a čarodějové zamířili v úterý
30. 4. na kurty. Tradiční pálení čarodějnic
se konalo již podeváté. Počasí bylo příjemné.
Děti si užily soutěže: hod ježibaby na lopatě do
pece, oblékání a závod čarodějnic na koštěti,
lovení příšer ze slizu, kohoutí zápasy aj. Po
upálení figuríny čarodějnice na obří hranici
následovalo opékání špekáčků a povídání
u ohně, které se protáhlo do tmy.
Sobota 14. 9. byla zasvěcena Nemotickým
olympijským hrám. V netradičních disciplínách se utkali sportovci třech věkových kategorií. Nejprve se házely šipky, následoval běh
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Posilovna
Již třetím rokem funguje v obci posilovna, která se nachází v budově školy.
Její provoz umožnila obec pronajatím místnosti v prvním patře, naproti
mladým hasičům. Disponuje vybavením pro kondiční i silové cvičení ať už
s volnými váhami, nebo na strojích. Vstup je možný po předchozí domluvě
osobně, nebo telefonicky 607 829 725 (Jiří Korbička, Nemotice 50).

Zprávy z farnosti nemotické
Vážení občané, bratři a sestry,
doba adventu pomalu končí a blíží se doba vánoční a konec roku 2019.
V naší obci také proběhla Tříkrálová sbírka 12. – 13. 1. a vybralo se 12 764 Kč.
V příštím roce bude probíhat v termínu 11. – 12. 1. 2020. Všem děkujeme
za štědrost a za otevřená srdce. Děkujeme také organizátorům této
veřejné sbírky.

V měsíci září proběhly Svatováclavské hody a 20. října se konal, jako
každoročně, Koncert duchovní hudby. Na tomto koncertu vystoupil
místní smíšený sbor s vokální částí a místní varhaník se skladbami pro
varhany.
A to byl důvod, ukázat veřejnosti, v jakém jsou stavu varhany, umístěné
v našem nemotickém kostele. Jedná se o mechanický jednomanuálový
nástroj. Jsou dílem uherskohradišťského varhanářského mistra Matěje
Strmisky a prošly částečnou rekonstrukcí na konci devadesátých let
minulého století. Tehdejší opravu prováděla firma Töpfer z Brna.
14

Tato firma se zaměřila jen na částečnou restaurátorskou práci, a proto
tento nástroj mohl dalších třicet let sloužit, jak k liturgickým, tak
i koncertním účelům. Bohužel, současný stav tohoto nástroje není dobrý,
a tak se farnost rozhodla, že se pokusí v následujících letech zaměřit
na jejich rekonstrukci. V příštím roce vyhlásí i sbírku na tyto opravy.
A proto vás prosím, podpořte tuto dobrou věc!
Samotné nemotické varhany nejsou zapsanou významnou kulturní
památkou a tak nelze na jejich opravy žádat stát o finanční pomoc.
Celkové náklady na restaurátorské práce jsou v rozsahu cca 700 000 Kč.
Potěšující je, že se i v naší obci našla dvě šikovná děvčata, která určitě
navážou na varhanickou tradici a stanou se pokračovatelkami tak
náročné a obětavé služby, jako je varhanická praxe.
Na závěr bych Vám i nám všem chtěl popřát krásné svátky vánoční,
radost ze znovu narozeného Krista a pokoj do Vašich rodin. Rád bych
Vás také pozval na vánoční bohoslužby do našeho nemotického kostela.
V úterý 24. 12. bude bohoslužba ve 22.00 hod. Na Boží hod Vánoční
(25. 12.) v 11.00 hod. A na Nový rok bude mše svatá v 11.00 hod. Po
celou dobu je možnost prohlídky nemotického Betlému, umístěného
v zadní části našeho kostela a domů si můžete odnést i Betlémské světlo.
S díky
Michael Korbička
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Vítání roku 2020
Přivítejme společně rok 2020! Již po deváté se setkáme 1.ledna v 16:30
hodin u vánočního stromu na návsi. Vystoupí místní pěvecký sbor
a dechová hudba.
Přijďte si s námi zazpívat, popovídat, společně slavit. Občerstvení je
zajištěno, včetně teplých nápojů pro děti i dospělé. Akce bude zakončena
malým ohňostrojem
Na Vaši účast se těší zastupitelé obce.

ZIMA/2019 Zpravodaj obce NEMOTICE
Vychází nepravidelně, jako informační občasník obce Nemotice ve
spolupráci s obecním zastupitelstvem. S veškerými připomínkami,
dotazy a nápady se obracejte na:
© Obec Nemotice, Nemotice 66, 683 33
tel.: 517/ 367 426, ou.nemotice@nemotice.cz

Zpravodaj graficky upravilo a vytisklo
A studio group, spol. s r.o, Kyjov, tel.: 518 616 111
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