Zpravodaj obce

NEMOTICE

ZIMA 2018

Uvnitř čísla
1. Naše obec
úvodní slovo
2. Informace
3. Kulturní dění v obci
4. Z činnosti
SDH Nemotice
TJ Sokol Nemotice
Mladí hasiči NEMO
5. Pozvánka do knihovny
6. Zprávy z farnosti nemotické
7. Vítání roku 2019

Naše obec
Vážení spoluobčané,
čas uplynul tak rychle a blíží se kouzelný čas Vánoc, doba, kdy lidé usedají
ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společné chvíle
pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme
přát. Vánoční tradice, čas těšení se na Ježíška je samozřejmě hlavně u dětí,
které pak na nás přenášejí pozitivní pocity, které právě prožívají. Vánoce
přijímáme také jako zaslouženou odměnu za vykonanou práci. Máme radost
z toho, co se nám podařilo, ale také přemýšlíme, co bychom chtěli ve svém
dalším životě zlepšit.
Jak ten čas plyne, nestačili jsme se ani ohlédnout, rok 2018 uplynul jako
voda a pomalu budeme vítat rok nový.
Tak jako každý z nás prožívá během celého roku věci příjemné i nepříjemné,
tak i v životě obce se událo mnohé. Dobré i horší. Máme radost z věcí, které
se nám podařily a přemýšlíme o tom, proč všechny plány nevyšly podle
našich představ.
Členové zastupitelstva obce mají za sebou poslední rok volebního období.
Během celé této doby projednávali spoustu záležitostí s cílem, aby jejich
rozhodnutí byla ku prospěchu obce a všech občanů. V rámci finančních
možností byly prováděny převážně akce bez dotací financované z rozpočtu
obce.
V letošním roce byla dokončena poslední část vybodování chodníku v části
obce „Chaloupky“, byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice, byla
započata stavba nové komunikace ke hřbitovu, opraveny části místních
komunikací, před dokončením je stavba pro volnočasové využití pro děti
a mládež.
Obec se zapojuje i do kulturních, společenských a sportovních akcí, které
buď sama pořádá nebo na ně finančně přispívá. Využívám této příležitosti
poděkovat všem, kteří jakoukoli formou a mírou přispěli k rozvoji naší obce,
obohacení jejího kulturního, sportovního i duchovního života, protože
budoucnost obce je v rukou občanů.
V říjnu letošního roku proběhly volby do zastupitelstva obce. V naší obci se
volí 9 zastupitelů. Na základě výsledků voleb byli do zastupitelstva na období
2018-2022 zvoleni tito občané:
Martina Staňková, Antonín Hroza, Sylva Novotná, Roman Hanák, Marcela
Kuchařová, Miroslav Vitoul, Michal Učeň, Jiří Korbička, Michael Korbička.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce byla do funkce místostarosty
obce zvolena paní Martina Staňková, do funkce předsedy finanční komise
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paní Marcela Kuchařová a do funkce předsedy kontrolní komise paní Sylva
Novotná.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval za práci v zastupitelstvu obce všem
zastupitelům v uplynulém volebním období a těm „novým“ hodně píle a
úspěchů v práci pro občany naší obce.
Milí spoluobčané,
rok 2018 jsme symbolicky zahájili 1. ledna zpěvem u vánočního stromu na
návsi. Chci Vám proto jménem zastupitelstva obce popřát to, aby jste měli
důvod ke zpěvu po celý příští rok. K tomu Vám přeji hodně štěstí, pracovních
úspěchů a hlavně zdraví.
Ať je rok 2019 plný radosti a splněných snů.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Antonín Hroza
starosta obce

Informace
■

PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Společnost RESPONO, a.s. zvýšilo ceny za svoz komunálního
odpadu o 15%.
Sazba poplatku na rok 2019 se však nemění a činí 550 Kč,
splatnost celého poplatku je do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
▶ úleva ve výši 100 Kč se poskytuje čtvrtému a dalšímu členu
domácnosti.
▶ osvobozeni od poplatku jsou:
děti do 1 roku věku
osoby starší 80 let

■
		

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
▶ celoročně 1x za 14 dní (sudý týden)

■
		
		
		
		
		

OSTATNÍ POPLATKY V OBCI
▶ poplatek za psa - 1. pes = 100 Kč,
▶ každý další pes = 150 Kč
▶ vodné – 27 Kč za 1 m3
▶ nájemné vodoměr – 276 Kč za kalendářní rok
▶ stočné – dle jednotlivých smluv s občany
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■

PLATBA POPLATKŮ
poplatky je možné přijít zaplatit od 1. 3. 2019 v úřední dny na
pokladnu obce nebo je zaplatit bankovním převodem na účet obce
č. 5423731/0100. V takovém případě je nutné nás informovat buď
telefonicky nebo na email.adresu: uctarna@nemotice.cz o zadané
transakci tak, aby byla platba námi správně identifikována.

■
		

PROVOZ NA SOKOLOVNĚ ANTONÍNA PROCHÁZKY
v zimním období 2018/2019 je následující:
▶ středa
17 – 19 hod.
florbal děti
▶ pátek
17 – 19 hod.
stolní tenis
▶ sobota
17 – 19 hod.
badbinton

■
		

Sokolovnu Antonína Procházky lze využít pro sportovní účely –
rezervace na Obecním úřadě

■ Multifunkční hřiště si mohou zájemci rezervovat u:
		
Viléma Mlejnka – Nemotice 130
		
Jiřího Pokorného – Nemotice 190
		
Provozní řád hřiště je dostupný na www.nemotice.cz –
			 informace občanům
■
		

Občané si mohou zapůjčit štěpkovač – informace a rezervace
na Obecním úřadě

Kulturní dění v obci
Vážení občané,
zastupitelé obce již tradičně pořádají novoroční setkání občanů
u vánočního stromu na návsi. Tak tomu bylo i letošní první den v roce. Ti,
kteří opustili své teplé příbytky, měli možnost si zazpívat koledy, ochutnat
vánoční cukroví, zahřát se douškem svařáku či teplého čaje a hlavně popřát
si do Nového roku.
Další tradicí je pořádání Běhu o velikonočního beránka. Jarní počasí
nám přálo a tak si děti velikonoční odpoledne patřičně užily. Nechyběly
tradiční soutěže, jako sběr čokoládových vajíček, soutěž v přenášení
míčků, skládání vajíček a hlavně tradiční běh kolem hřiště. Největší úspěch
měla přetahovaná, kde mohli všichni, včetně dospělých, ukázat svoji sílu.
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V nejmladší kategorii zvítězil Lukáš Jelínek, v prostřední kategorii Monika
Koudelková - oba z Mouchnic. Ve starší kategorii dívek zvítězila Alžběta
Hrozová, v kategorii starších chlapců David Budík opět z Mouchnic. Všem
dětem, které se rozhodly nesedět doma a strávit odpoledne v pohybu,
patřila sladká odměna.

Letní měsíce také patřily kultuře a
sportu. I když účast na těchto akcích
bývá rok od roku menší, a finanční
náročnost veliká, tak se zastupitelé
opět rozhodli pro občany tyto akce
připravit. Na začátek července
byla naplánována folková kapela
Balada. S kytarou si přišlo zazpívat
nebo poslechnout táborákové písně 31 občanů, kteří se také mohly
občerstvit cigárou z udírny. Folk vystřídala dechovka a 58 lidem zahrála
kapela Koryčanka. Opět nechybělo občerstvení, tentokrát v podobě
vařeného masa z kotle. Konec prázdnin tradičně patřil country – rokové
kapele 4 psi. Tuto sobotní, country - rokovou letní noc, si nenechalo ujít
34 příznivců dobré hudby.

Poslední prázdninový víkend patřil sportování a harmonice. V sobotu
si děti spolu s dospělými zahráli kuželky, vyzkoušeli si slalom s míčem
a střelu na bránu. Nechybělo ani skákání v pytli, střelba ze vzduchovky,
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přenášení vody stříkačkou, chůze na chůdách. Velký úspěch mělo
házení a chytání sirových vajíček. Než večer začalo pršet, tak si všichni
stihli ještě opéct špekáček a občerstvit se douškem limonády či pivečka.
Poslední prázdninovou neděli nám zahráli Vraníci, pod vedením místního
harmonikáře pana Vrány. I přes malou účast to bylo veselé, příjemně
strávené nedělní odpoledne.
Konec září patří tradičně Svatováclavským hodům, na jejichž organizaci
se obec také podílí. V letošním roce obec zaplatila zapůjčení krojů. Pro
malou účast na hodech, se obci nedaří pro děti zajistit pouťové atrakce,
což nás velmi mrzí. V hodovou neděli vystoupila se svým programem
kouzelnická rodina Kelnerů. V pondělí bylo opět naplánované kouzelnické
vystoupení, které bylo kvůli nízké návštěvnosti ukončeno. Na vystoupení
se přišlo podívat pouze 10 diváků.

Poslední akcí, kterou organizují zastupitelé obce je posezení pro seniory.
Letos se uskutečnilo ve Snovídkách. Pro občany bylo nachystáno knedlovepřo – zelo, bohatá tombola, vystoupení dětí a pan Vrána se svou
harmonikou.
Na kulturním dění v obci mají velkou zásluhu místní organizace
a zastupitelé obce. Věřím, že nízká účast občanů nás neodradí od pořádání
těchto akcí a že se nám podaří kulturu v obci udržet. Velký dík patří všem,
kteří svou účastí oceňují naši snahu a odhodlání.
									
Martina Staňková
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Vážení občané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností naší organizace.
Rok 2018 jsme zahájili Výroční Valnou hromadou, které se zúčastnilo 24
členů, 13 hostů a nesmíme také zapomenout na naši mládež, která přišla
naši schůzi podpořit. K 1. lednu 2018 evidovala naše organizace 61 členů
z toho 23 dětí.
První akcí tohoto roku se stal ostatkový průvod naší obcí, kterého se
zúčastnilo 14 masek za doprovodu dechové hudby Koryčanka.

Na jaře proběhl sběr železného
odpadu a díky příznivé ceně utržil
hasičský sbor 19.500 Kč. Současně
proběhl i sběr elektroodpadu, za
který hasičský sbor utržil celkem
3.550 Kč.
Další akcí byly oslavy 1. máje. Po
průjezdu alegorických vozů obcí
proběhlo u sokolovny Antonína
Procházky
mnoho
různých
soutěžních akcí pro děti i dospělé.
Na závěr mohli všichni účastníci
ochutnat uzeniny z naší udírny.
Někteří naši členové byli účastníky
oslav 100. výročí založení naší
republiky, které se konaly na
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brněnském výstavišti. Akce se zúčastnilo asi 360 hasičských sborů z celé
republiky.
O letních prázdninách uspořádali vedoucí mládežnického sboru NEMO
stanování pro své svěřence na místním hřišti.
Poslední a největší akcí tohoto roku byly krojované hody. V pátek 28. září
proběhlo stavění máje u kterého nechybělo občerstvení v podobě masa
z udírny. V sobotu 29. září prošel naší obcí krojovaný průvod za doprovodu
dechové hudby Podboranka. Večer jsme se sešli na hodové zábavě. Obě
tyto akce se konají ve spolupráci s obecním úřadem a krojovanou chasou.
Nemohu tvrdit, že se nám hody vydařily dle našich představ a že i v příštím
roce proběhnou v takovém rozsahu. Vzhledem k nezájmu občanů a velkým
finančním nákladům uvažujeme o dočasném utlumení krojovaných hodů
jako takových.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem našim spoluobčanům a členům
hasičského sboru za veškerou pomoc a přízeň.
Všem Vám tímto přeji do Nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Za SDH Nemotice Luděk Machálek starosta sboru

Milí spoluobčané,
TJ Sokol Nemotice letos ve spolupráci s divadelní společností Tři z jedné
uspořádal dvě sportovně laděné akce. V pondělí 30. 4. bylo vše nachystáno
na Pálení čarodějnic.
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Na tuto akci se těší nejvíce děti. Je to nespoutaný rej a navíc druhý den
se krásně odpočívá - bez školičky. Doletěla spousta malých čarodějnic,
zvědavých na to, jak se jejich kolegyni povede. Než však došlo na pálení,
konaly se tradičně soutěže. Prolézalo se pavučinou, házelo se šiškami do
pece, vymetali se hadi, šipkami se trefovalo do nafouknutých balónků,
běhalo se se záprtkem na lžíci, balancovalo se s kuličkou přes několik tunelů,
tužkou na provázku se trefovalo do hrdla láhve, namotával se provázek
s láhví. Neméně tradiční je posedlost dětí jízdou na lanovce. Však je to
jen párkrát za rok. V 7 hodin večer, po poslední soutěžní disciplíně, jsme
zapálili hranici. Hranice bojovala s velikou čarodějnicí. Souboj ale vyzněl
jednoznačně a očekávaně ve prospěch hranice. Oheň nám učaroval. Rok
očekávaný vrchol večera ale po chvíli překonala vůně špekáčků. Jak by ne.
Po velkém reji velký hlad. Děti zapíjeli limonádou, my odrostlejší pivem.
Špekáčky dodaly nezbytnou energii a rej pokračoval. Oheň příjemně hřál,
a ani dětem, ani dospělým se domu nechtělo. Však už se těšíme na příští
rok!
Netradičně, 14 dní po konci prázdnin, se konaly Nemotické olympijské
hry. Většinou se soutěžilo ve třech kategoriích, volně dělených podle věku,
či vzrůstu. První disciplína byla nazvaná – hoď starosti za hlavu. Házelo se
pytlem plným PET láhví. Nebyl těžký, ale jak se mohli soutěžící přesvědčit,
hodit starosti daleko za hlavu, není zdaleka jednoduché. Následoval
tradiční hod oštěpem za zvýšených bezpečnostních opatření. Pak se kurty
na chvíli přeměnily na mořský průliv. Dostat se z jednoho břehu na druhý
bylo možné pouze po dvou ostrovech. Podle hesla na jednom stojím,
9

druhý si přesunu. Ti, co putovali poctivě, se opravdu nadřeli. Běh pozadu
není to, co popředu, a často se u něj padá. Naštěstí do měkkého. Poslední
medailovou disciplínou byl slalom kolem překážek s florbalkou a míčkem
za velice ztížených podmínek. Dalo by se říct, slalom ve vysoké trávě. Bylo
to hezké odpoledne. Rozdalo se přes padesát medailí. Jako minulý rok
hřály nejen u srdce, ale i v bříšku. Ti, co medaile nesnědli hned, si alespoň
lépe pochutnali na buřtíku. Dětské úsměvy a hrdost z výkonů nám byly
odměnou. Díky moc všem pomocníkům.
Vedle těchto akcí se dále snažíme zvelebovat okolí kurtů. Stromy vysázené
před lety přežily letošní úpal a zdárně rostou. Letos jsme vysázeli dalších
asi padesát stromů. V zeleni se totiž člověk lépe cítí, a věřím, že i havěť
z říše zvířat to časem ocení. Obě hřiště byly letos ve vynikajícím stavu. Děti
nebo dospělí, z blízka nebo z dálky, přijďte sportovat, navštivte naše akce.
Věřím, že se budou líbit. Přeji vám příjemné vánoční svátky a spokojenost
v novém roce 2019.
Čestmír Drašar,
předseda TJ Sokol Nemotice z.s.

Dětský maškarní ples		

Nemotické olympijské hry

Mladí hasiči NEMO
Mladí hasiči z Nemotic a Mouchnic se pravidelně schází každou sobotu na
hřišti nebo v klubovně na budově bývalé školy v Nemoticích. V letošním
roce se účastní pravidelně 25 mladších a starších žáků, přibyli nám i 3
„plamínci“ – hasiči do 6 let.
V letošním roce jsme i díky sponzorům mohli pořídit krásné sportovní
dresy, na soutěžích tak své svěřence snadno poznáme.
Mimo pravidelných schůzek, kde trénujeme hasičský útok, základy
zdravovědy, uzly, topografii a další disciplíny, se účastníme i různých
soutěží a kulturních akcí.
Předposlední den loňského roku jsme vyrazili na předsilvestrovský výšlap
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do Chřibů, večer jsme uspořádali na sokolovně besídku s diskotékou a
hrami.
V sobotu 6. ledna jsme se s dětmi zúčastnili valné hromady SDH Nemotice
a 13. ledna valné hromady SHD Mouchnice.
V neděli 29. dubna jsme se vydali na hasičskou pouť do Křtin, kde se
konaly různé soutěže, ukázky techniky či slavností mše svatá. Akce se
účastní sbory SHD z celé jižní Moravy.
Neúčastníme se pouze hasičských akcí, ale i jiných sportovních a
kulturních událostí. V sobotu 12. května jsme byli pozváni na Zlatý šutřík
do Snovídek, kde bylo nachystáno mnoho soutěží, ukázka biketrialu i
táborák.
V neděli 13. května jsme oblékli slavnostní uniformy a vyrazili jsme na
žehnání nového zásahového auta do Nesovic. Žehnání se konalo při mši
u kapličky, poté jsme se přesunuli na dvůr hasičské zbrojnice, kde bylo pro
všechny přítomné hasiče nachystáno občerstvení.
V sobotu 16. června se konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu,
tentokrát ve Snovídkách. Požární útok úspěšně předvedly družstva
mladších i starších žáků.
V sobotu 23. června jsme uspořádali v Nemoticích 2. ročník Branného
závodu O pohár Františka Klimeše. Závodilo se především v lese a na
hřišti, putovní pohár tentokrát zůstal v Nemoticích. Po skončení závodu
jsme se ještě dlouho bavili, pak jsme na hřišti postavili stany, ve kterých
jsme přespali.
V sobotu 22. září jsme jeli opět na soutěž, tentokrát na štafetu 4 x 60 metrů,
do Nesovic. Závodili nejen naši mladí hasiči, ale z vedoucích a příznivců
jsme poskládali i družsva mužů Nemotic a Mouchnic a také družstvo žen,
které ve své kategorii zvítězilo.
14. října proběhla soutěž v požárním útoku v Brankovicích. Tady mohli
naši mladí hasiči porovnat síly i s družstvy, která se účastní okresních a
krajských kol. Na vítězství naše výkony sice nestačily, ale ostudu jsme také
neudělali.
20. října se konal branný závod v Koryčanech za účasti mnoha družstev,
především ze zlínského kraje.
Koncem října následoval velký úklid klubovny, abychom se tam mohli
připravovat na poslední soutěž letošního roku – tradiční Sukovačku
v Nesovicích. Soutěž v uzlování se konala v sobotu 8. prosince. Družstvo
starších žáků se po dramatickém průběhu, kdy prohráli jen jeden závod,
umístilo na krásném 3. místě.
I v letošní rok bychom chtěli společně zakončit výšlapem a večírkem.
Děkuji všem vedoucím, pomáhajícím rodičům, členům SHD za
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spolupráci a pomoc nejen při soutěžích. Dík patří také dětem, které se
podílely na úklidu, pravidelně trénují a jezdí na soutěže. Obecnímu úřadu
a sponzorům děkuji za podporu.
Přeji všem pohodový konec roku 2018, požehnané vánoční svátky a hodně
štěstí a úspěchů v roce 2019.
Za MH NEMO
Michal Učeň

dobrodružného a naučného čtení i pro tvořivé ruce. Je zde i koutek pro
děti, kde si mohou hrát, číst a k dispozici je i internet.
V letošním roce 2018 přibylo vícero čtenářů jak dospělých tak dětí a jsem
za to velice ráda. Proto, kdo rád čte, kdo si rád odpočine při knížce, přijďte.
Otevřeno je každou středu od 17 do 18 hodin a sobotu od 16 do 17 hodin.
V roce 2019 by bylo hezké využít Naší knihovnu v aktivitách, které by
Vás zajímali, týkající se čtení, tvoření, sportu. Pokud máte nějaké podněty,
pište prosím na email janasevcik@seznam.cz.
Za podporu knihovny ,děkuji Panu starostovi obce, zastupitelstvu obce
Nemotice a Knihovně Vyškov pod kterou Naše knihovna spadá a všem
svým čtenářům, kteří Naší knihovnu navštěvují. Do Nového roku 2019
přeji Všem štěstí, zdraví, vícero lásky k přírodě, vlasti ke svým blízkým i
spoluobčanům, neboť toto je Naše Země, Náš Život.
Vaše Knihovnice Jana Ševčik

Zprávy z farnosti nemotické
Pozvánka do knihovny
Vážení spoluobčané, čtenáři,
dovoluji si Vás pozvat do Naší knihovny, která sídlí v budově bývalé školy
v Nemoticích. Získala novou podobu interiéru a větší výběr knih pro
dospělé, děti a mládež. Pro dospělé z žánru detektivek, románů i knih
pro tvořivé ruce, zahrádkáře, kuchařky. Pro děti a mládež výběr pohádek,
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Vážení občané, bratři a sestry,
doba adventu pomalu končí a blíží se doba vánoční a konec roku 2018.
I v tomto roce se farnosti podařilo uskutečnit některé své plány.
6. ledna se slaví Tři králové, svátek
spojený se zvykem psát posvěcenou
křídou na dveře domů zkratku
K+M+B+ jako formule požehnání.
Původní
text
zní
Christus
mansionem benedicat – Kristus
žehnej tomu domu – po celý rok,
proto se za poslední křížek píše
letopočet. V letošním roce to je
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číslo 2018. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici. I letos chodili malí
koledníci ode dveří ke dveřím, zpívali o narození Páně a všem lidem dobré
vůle vinšovali štěstí, zdraví. Oblastní charita organizuje sbírku s úctou ke
krásné tradici. Koledníci v Nemoticích vybrali neuvěřitelný ch 13 099 Kč.
V kostele proběhla v pátek 25. 5. poprvé Noc kostelů.

V letošním roce se nám podařilo elektrifikovat zvonění. Vhodnou
volbou byl zvon z roku 1712, který byl ulitý Janem Antonínem Behrem
z Olomouce. Zvon dostal nové srdce a to roztlouklo zvon při slavnosti
hodů v naší obci. Od hodů zvon pravidelně odbíjí poledne a v neděli
odbíjí před bohoslužbou. Náklady hradila farnost ze svého rozpočtu.
Nový kabát dostala také zpovědnice uvnitř kostela. Nové fládrování,
osvětlení. Ve výhledu se farnost chce zaměřit na restaurování varhan a
schodiště, které vede na zvonici.
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 pondělí
24. 12. bude bohoslužba již v 16.30 hodin. Na Boží hod Vánoční (25. 12.)
v 11.00 hodin, na svátek sv. Štěpána (26. 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 Betlémské světlo.
S díky
Dr. Michael Korbička

Program začal v 19 hodin. prohlídkou pro děti, na kterou navazoval dětský
program zaměřený na svatého Václava. Děti mohly zjistit zajímavosti
ze života našeho patrona. O hodinu později se konal koncert tří schól:
nemotické, brankovicko-dobročkovické a milonické. Jednotlivé skupiny si
připravily 3 – 4 písničky. Další 3 písničky zazpívaly všechny schóly společně,
což bylo asi čtyřicet účinkujících. Po skončení koncertu následovalo
povídání o Svaté zemi doprovázené projekcí s fotografiemi. Slovem
provázel o. Martin. Noc kostelů ukončil místní varhaník prohlídkou s
ochutnávkou mešního vína.
V měsíci září proběhly Svatováclavské hody a 10. října se konal
Svatováclavský koncert. Jako každoročně, kromě místního smíšeného
sboru, vystoupili i hosté s pestrým programem. Pozvání přijal Smíšený
pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Před
posluchači defilovalo v jeden moment přes padesát zpěváků a zpěvaček. A
také komorní orchestr, který sbor doprovázel. Pro všechny posluchače to
byl velký zážitek. Zazněly nejen skladby od starých mistrů klasiky, ale také
skladby současných autorů.
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Vítání roku 2019
Přivítejme společně rok 2019! Již
poosmé se setkáváme 1. ledna v 17
hodin u vánočního stromu na návsi.
Vystoupí místní pěvecký sbor a
dechová hudba Koryčanka. Přijďte si
zazpívat, popovídat, občerstvit se a
společně oslavit příchod nového roku.
Občerstvení zajištěno pro děti i pro dospělé.
Akce bude zakončena malým ohňostrojem.
Zvou a těší se na Vaši účast zastupitelé obce.
ZIMA/2018 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

