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Naše obec
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři našeho obecního zpravodaje. Opět nastal čas, kdy je potřeba se
zamyslet nad uplynulým rokem. Zamyslet se nad tím, zda jsme udělali pro
svou obec a její občany to nejlepší. Naším cílem je spokojený občan a bude
záležet na Vás všech, jak se do dění obce zapojíte a přiložíte ruku k dílu.
Jak čas plyne, nestačili jsme se ani ohlédnout, rok 2017 uplynul jako voda
a pomalu budeme vítat rok nový. Nyní se však blíží kouzelný čas Vánoc,
doba, kterou se většina lidí snaží prožít se svou rodinou a blízkými. Společně
prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem,
který si můžeme přát.
Tak jako každý z nás prožívá během celého roku věci příjemné i nepříjemné,
tak i v životě obce se událo mnohé.
Největší akcí, co se finančních nákladů týká, byla druhá etapa výstavby
chodníku v části obce „Chaloupky“, v letošním roce za 1 350 000 Kč.
Pokračovalo se s pracemi na přístavbě hasičské zbrojnice, bylo proinvestováno
400 000 Kč, práce byly prováděny pracovníky OÚ a brigádami z řad hasičů.
Byla opravena kaplička na návsi. Dále byla provedena výměna části světel
veřejného osvětlení, tato bude dokončena v roce 2018.
Obec zakoupila traktor, vlek a zametač.
V letošním roce se z důvodu nedostatečných finančních prostředků
nepokračovalo ve stavbě víceúčelové budovy, což bude společně s dostavbou
chodníku v Chaloupkách hlavní úkol pro rok 2018.
Obec se podílí i na kulturních a společenských aktivitách – Běh o
velikonočního beránka, Nemotické kulturní léto a další, kdy finančně
přispívá organizátorům.
Tradičně se obec zapojuje do pořádání a spolufinancování krojovaných
Svatováclavských hodů.
Milí spoluobčané, na prahu nového kalendářního roku 2018, Vám všem přeji,
aby tento rok byl dobrým rokem. Každý si pod tím představí samozřejmě
něco jiného, ale to nevadí, protože dobro má stejně jako pravda velmi
individuální podstatu a vychází z tužeb a potřeb jednotlivců.
Přeji Vám všem zdraví, to již je hodnota mnohem obecnější. Přeji Vám všem
také moudrost a odvahu k překonání nástrah, které nám osud postaví do
cesty.
Přeji nám všem, aby se nám v Nemoticích líbilo a dobře žilo.
Ing. Antonín Hroza
starosta obce
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Úřední hodiny na Obecním úřadě v Nemoticích budou v roce 2018
v úterý a čtvrtek: 8-12 hodin a 13-17 hodin.
Na webových stránkách obce www.nemotice.cz naleznete 		
informace o dění v obci. V sekci fotogalerie si můžete prohlédnout
fotografie z kulturních akcí. Pod odkazy Hlášení rozhlasu, Obecní
úřad/Úřední deska, Povodňová ochrana se můžete přihlásit
k odběru zpráv do e-mailu.
Sokolovnu Antonína Procházky lze využívat pro sportovní účely –
rezervace na Obecním úřadě.
Multifunkční hřiště si mohou zájemci rezervovat u správce osobně
nebo telefonicky na číslech:
606 203 744 (Vilém Mlejnek, Nemotice 130),
606 961 473 (Jiří Pokorný, Nemotice 190)
Provozní řád hřiště je dostupný na www.nemotice.cz – informace
občanům
Občané si mohou zapůjčit štěpkovač – informace a rezervace na
Obecním úřadě.
Svoz komunálního odpadu – celoročně 1x za 14 dní (sudý týden).
Poplatky:
■ Platba za komunání odpad zůstává 550 Kč/rok, úleva 100 Kč
		 se poskytuje čtvrtému a dalším členům domácnosti. Od
		 poplatku jsou osvobozeni děti do 1 roku a osoby starší 80 let.
■ Poplatek za psa: 1 pes 100 Kč, každý další pes 150 Kč.
■ Vodné: 27 Kč/m3.
■ Nájemné vodoměru: 276 Kč/rok.
■ Poplatky za vodu a vodoměr - platba po obdržení faktury.
Ostatní poplatky je možné platit od 20. února v úřední dny na pokladně
Obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce č.
5423731/0100.

Jak šel čas
Na Nový rok o slepičí krok, praví pranostika. Nemotičtí občané
nemeškali a na náves pospíchali. Čekala je Koryčanka a smíšený sbor při
místním kostele. Zpěváci i muzikanti potěšili všechny interpretací českých
i evropských koled. Nechyběl ohňostroj, svařák i cukroví.
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Novoroční zpívání je každoročně příjemnou změnou po vánočním sezení
u televize.

Tříkrálové sbírky se účastní nemotické děti už poněkolikáté a s nadšením.
Vyrábějí si koruny, připravují kostýmy a už dobře znají tříkrálovou koledu.
Letos je však překvapilo počasí. Když v 9 hodin vyrazily skupinky po koledě,
ukazoval teploměr na obecním úřadě -18°C. Nohy i ruce dětem mrzly,
přesto se jim podařilo vykoledovat pro charitu 10 162 Kč. Za odměnu
mohli koledníci v bučovickém kině zhlédnout animovanou pohádku Malý
princ.

Rej masopustních masek a veselé lidovky zažili obyvatelé Nemotic
v polovině února – konkrétně v sobotu 18. února odpoledne. Medvěd,
černošky, Číňan, Kleopatra, kohoutek se slepičkou a další masky vyrazili
do ulic, zatančili a zazpívali pod taktovkou Koryčanky. Obejít, obtančit
a zazpívat po celé vesnici je dost náročné, přesto to celý průvod zvládl a
šťastně dorazil v podvečer na sokolovnu.
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Maškarní odpoledne pro děti otevřela ledovou rukou královna Elsa a v
neděli 26. února mohl začít Maškarák v duchu ledového království. Na
sokolovně bylo přesněhulákováno, ale i tak vybrala porota 10 nejzdařilejších
masek: Annu, Elsu, Kleopatru, mráčka, gejšu, Supermana, orla a několik
dalších zvířátek. Program byl ryze zimní: koulely se obří sněhové koule,
pojídal se sněhulákův nos (sladká mrkvička), tančilo se s koštětem
sněhuláka Olafa a končilo to sněhovou bitvou. Do některých soutěží byli
přizváni i dospěláci. Program zpestřily zpěvem písní z pohádky Frozen
dvě dívky jako představitelky Elsy a Anny. Před vyhlášením tomboly
zatančily břišní tanec s křídly tři tanečnice, sklidily velký potlesk. Po všech
těch ledových akcích by se mohlo zdát, že tombola bude zasněžená, ale
nestalo se. Losovalo se svižně a za nějakou dobu si návštěvníci mohli
odnést krásné ceny domů.
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16. dubna se děti zúčastnily Běhu o velikonočního beránka. Hlavní závod
proběhl na hřišti. Další soutěže byly kvůli počasí přesunuty do sokolovny:
běh s kolečkem, hod gymbalem. Vítězům patří chvála a diplom: Jakub
Novotný, Alžběta Hrozová, Monika Koudelková a Ema Paulová. A i ostatní
děti mohly usínat s pocitem, že prožily pěkné odpoledne.

30. dubna se u kurtů pálily čarodějnice. Soutěže, odměny, legrace – to
vše čekalo na děti i jejich doprovod. Mezi nejzajímavější soutěže patřily:
střelba z obřího praku, běh v sedmimílových botách nebo shazování PET
lahví chobotem. Hranice, na které shořela ježibaba ve slušivé noční košilce,
měřila 7 metrů. Špekáčky a kofola chutnaly všem a u táboráku se zdrželi
poslední opozdilci až do půl jedenácté.

Stejný večer se u sokolovny stavěla
máj, poté se konala předmájová
retro taneční zábava. K tanci
zahrála kapela Miraband z Bučovic.
V retro oblečení přišlo 13 nadšenců.

6

1. květen se i letos v Nemoticích nesl v duchu předrevolučním. Prvomájové
jízdy vesnicí se zúčastnila dvacítka alegorických vozů (zahradní technika:
traktorky, sekačky, tery, dokonce i stará motorka a škodovka). V průvodu se
s mávátky a transparenty objevili: pracující ženy, rodinka s kočárkem, naše
vojsko, agent a hlavně mladé pionýrky. U sokolovny si mohli spoluobčané
vyslechnout projevy potentátů. Letos byl prvomájový průvod obohacen
o doprovodný program: závody traktorů a ter, jízda s trakařem po lávce,
řezání polena.

6. května na hřišti v Nemoticích
proběhla okrsková hasičská
soutěž. Zúčastnily se sbory
z Nemotic, Mouchnic, Snovídek
a Koryčan.
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V rámci oslav dne dětí pozvala obec do Nemotic na sokolovnu kouzelníka
Katonase. Ve čtvrtek 18. května předvedl vtipné vystoupení, do něhož
zapojil děti i rodiče. Dětem se líbil cvičený pejsek, roztomilý kouzelníkův
vnuk a losování tomboly.
O prázdninách se konal již III. ročník Nemotického kulturního a
sportovního léta, které odstartovala v pátek 30. června bučovická
folková a country kapela Balada.
Protože krátce před začátkem začalo poprchat, musela být akce přesunuta do sokolovny.
Nemotické olympijské hry (NOH) zahájily prázdniny pro děti. V sobotu
1. července se u kurtů soutěžilo ve třech kategoriích. Disciplíny byly
zajímavé: hod oštěpem, skok do výšky, rychlochůze s pitíčkem na zádech,
střelba na pohyblivý cíl, běh přes a pod překážkami, vis na hrazdě. Ve
volných chvílích se soutěžící mohli pobavit a vyhrát sladkou odměnu
v doprovodných soutěžích. U táboráku se pak sedělo ještě dlouho do noci.

V neděli 16. července v odpoledních
hodinách začala před sokolovnou
vyhrávat cimbálová muzika Kapric,
jejímž členem je rodák Vladimír
Sedláček. Posluchači si mohli
s cimbálovkou zazpívat veselé i smutné
lidovky. Ke konci programu zahráli
na přání – od písniček jako je Holka
modrooká až po Metallicu.
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30. července zahráli u sokolovny Vraníci. Během odpoledne proběhla
III. Nemotická kvašákiáda, jejímž vítězem byl pan Ivičič. Návštěvníci si
mohli pochutnat na vařeném masu z kotle. Akci podpořilo příznivé počasí
a každý si přišel na své. Zkrátka na Vraníky v Nemoticích vždycky přijdou.

Koryčanka zahrála před sokolovnou v neděli 13. srpna. Poslechnout si
známé písničky a zazpívat si s dechovou kapelou přišli nejen Nemoťáci,
ale i přespolní.
19. sprna od 16 hodin se scházely u sokolovny děti, čekalo je Sportovní
odpoledne. Pořadatelé si připravili disciplíny: kruhy, balancování, kuželky,
švihadlo, házení kuliček na gumě, přihrávka tenisovou raketou, hod na koš
… Do kuželek se soutěžně zapojili i dospělí. Vyhlášení vítězů mělo sladkou
tečku, nikdo neodešel bez odměny. A mnozí neodešli vůbec, postavili si
stan a strávili noc na hřišti. O dobrodružství nebyla nouze. Hned kousek
od sokolovny kvílelo strašidlo, že ztratilo sourozence. Odvážné dvojice se
vydaly na stezku odvahy, aby zjistily jméno ztraceného strašidla.

V sobotu 26. srpna zahrála před sokolovnou country-rocková kapela 4 psi
a zpříjemnila krásnou letní noc několika desítkám posluchačů.
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V neděli 10. září jsme na obecním úřadě přivítali do života v naší obci
4 malé občánky: Ethana Kurowského, Kubíka Sladkého, Mirečka Hanáka
a Anežku Slováčkovou. Děti dostaly od pana starosty pěkné dárečky.
K přivítání se zapojili i malí školáci, kteří si připravili krátké básničky.
Jedna malá slečna zazpívala a zahrála na housle ukolébavku.

16. září vyrostl před sokolovnou
Cirkus Carneval. Šapitó se zaplnilo
dětmi, kterým se nejvíce líbili
cvičení pejsci. Potlesk sklidil i vrhač
nožů. Plakáty visely na každém
rohu, dobrá propagace se vyplatila,
v cirkusu bylo plno.
Svatováclavské hodování v Nemoticích proběhlo od 27. září do 1. října.
Ve středu 27. září zaburácela sokolovna ve znamení rocku, hrát přijela
skupina Sekvence. V pátek 29. září se stavěla máje.
Sobotní průvod krojované chasy provázela kapela Boršičanka, která do naší
obce zavítala po dvaceti letech. U sokolovny vystoupily děti v nemotických
krojích, chasa zazpívala a zatančila. Večerní hodovou zábavu vtipně uvedl
David Stančík, přivítal i premiéra České republiky Bohuslava Sobotku,
který přijel na slavnostní nástup. Večer ubíhal ve znamení tance a zpěvu.
Když se přiblížila půlnoc, začala se losovat tombola. Hodová zábava
končila až hodně po půlnoci.
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V neděli se hodovníci sešli v kostele na mši svaté. V krojích přišli jak
Nemoťáci, tak i Snovídčáci. Odpoledne se uskutečnilo kácení máje,
tentokrát ve znamení slunného léta a to v plavkách a s potápěčskými
brýlemi. Účastníky potěšil hrou na harmoniku pan Vrána.
Svatováclavský koncert rozezvučel náš kostel v neděli 8. října. Místní
smíšený sbor si připravil několik nových skladeb. Jako hosté vystoupili
Matouš Bártů (violoncello), Anna Bártů (klavír) a Marie Jana Foltýnová
(housle). Svatováclavský chorál zazněl hned dvakrát a to v úpravě V. A.
Michny z Otradovic a O. A. Tichého.
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Opět po roce uspořádaly obce Nemotice a Snovídky 8. prosince Setkání
seniorů. Popovídat a zazpívat si přišlo asi 80 občanů z obou obcí. Příjemné
posezení zahájil pan starosta, který celé odpoledne moderoval. Na pódiu
přivítal pana Vránu s harmonikou a dechovou kapelu Koryčanka. Toto
uskupení spolu hrálo poprvé a posluchači si pochvalovali pěkně zahrané
a zazpívané písničky. O zábavu se dále postarala MŠ Snovídky, mladá
cimbálová muzika Nemotínek a krojované ženy. K večeři se podával guláš,
který měl šmak, nechybělo kafíčko a koláčky. Dobrá nálada panovala
v nemotické sokolovně až do samého konce.
Setkání seniorů bývá každoročně poslední akcí, kterou obec Nemotice
pořádá. Jen co zazvoní vánoční zvoneček, můžeme se setkat znovu – a
to na Nový rok u vánočního stromu na návsi. Těšit se můžete na koledy,
Koryčanku, cukroví, svařák, ohňostroj a hlavně přátelskou atmosféru.
Jak na Nový rok, tak po celý rok – praví přísloví. Můžeme si tedy popřát,
abychom se mohli scházet na příjemných akcích, které pro občany pořádají
spolky za podpory obce.
Z obecní kroniky
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Z činnosti
Zprávy z farnosti nemotické
Vážení občané, bratři a sestry,
doba adventu pomalu končí a blíží se doba vánoční a konec roku 2017.
Liturgický rok začal Tříkrálovou sbírkou, které se účastnily i nemotické
děti z farnosti. A i když bylo počasí velmi chladné (-18°C), podařila se
vybrat nemalá částka, která byla zaslána Charitě.
V září a říjnu proběhly Svatováclavské hody, 8. října se konal Svatováclavský
koncert. Jako každoročně, kromě místního smíšeného sboru, vystoupili i
hosté s pestrým programem. Prostory kostela rozezněly skladby světových
mistrů – Bacha, Dvořáka. Výtěžek koncertu byl věnován na mobiliář
kostela.
V letošním roce se nám podařilo zrestaurovat obraz sv. Jana Sarkandera,
na který se nám podařilo sehnat dotaci z Ministerstva kultury ČR. Obraz
visí hned za hlavním vchodem nalevo. Dále se nám podařilo opravit
zpovědnici v kostele a zrenovovat hrob nemotického kněze P. Aloise
Jedličky na místním hřbitově.
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. Protože
letošní liturgický rok je výjimečný – Štědrý den připadá na 4. neděli
adventní, bude mše pouze dopoledne v 11.00 hod. a to jako právě ona
zmíněná 4. neděle adventní. Večerní mše nebude. Na Boží hod Vánoční
(25.12) v 11.00 hod, na svátek sv. Štěpána (26.12) v 11.00 hod. A na Nový
rok bude mše svatá v 11.00 hod.
S díky
Dr. Michael Korbička

TJ Sokol Nemotice
Milí přátelé sportu. Letošní rok byl pro TJ Sokol Nemotice významný
v tom, že došlo k transformaci původní organizace (zapsané u ministerstva
vnitra) na tzv. zapsaný spolek, který je veden u krajského soudu, tedy plným
jménem “TJ Sokol Nemotice, z.s.“. Nyní má naše organizace povolený
statut a nechtěný zánik už nehrozí. Z toho plynou některé povinnosti.
Každoročně se bude konat valné shromáždění (schůze), které bude volit
své vedení. Další povinností je podávat každý rok daňové přiznání. To
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nebude složité, žijeme z darů. Vedle této změny se nám podařilo uspořádat
dvě akce pro děti. Veliké díky těm, kteří přiložili ruku k dílu.
V sobotu, 30. dubna se u kurtů pálily čarodějnice. Na děti i jejich rodiče či
prarodiče čekala, vedle tradičních špekáčků a limonády, také paleta soutěží
a zábavy. Mezi nejzajímavější soutěže patřily: střelba z obřího praku, běh
v sedmimílových botách nebo shazování PET lahví chobotem. Nic na
tom, že v rámci „konkurence“ se tu a tam vedle jásotu objevily i slzičky.
Ježibabu jsme upálili tak, jak jsme ji vytáli z postele, v noční košili. Hranice
tentokrát byla obřích rozměrů. Větve i odpadní dřevo lidé snášeli celý rok
z širého okolí. Byl to čarodějnický rej. Dětem se nechtělo domů a táborák
plápolal dlouho do noci.
Nemotické olympijské hry (NOH) byly dětskou oslavou ukončení
školního roku. Hned první prázdninovou sobotu se u kurtů soutěžilo ve
třech věkových kategoriích. Disciplíny byly zajímavé: hod oštěpem, skok
do výšky, rychlochůze s pitíčkem na zádech, střelba na pohyblivý cíl, běh
přes a pod překážkami, vis na hrazdě. Nikdo by si nepomyslel, jací malí
sportovci jsou mezi námi. Ti nejvytrvalejší např. viseli na hrazdě přes
dvě minuty! V hlavních i doprovodných soutěžích si sportovci odnesli
39 sladkých medailí, ostatních dobrot nepočítaně. Po dobrém výkonu i
buřtíky u táboráku chutnaly znamenitě.
Nezbývá, než vám všem popřát příjemné prožití vánoc a radost ze života
do nového roku 2018.
							
Čestmír Drašar

Zpráva o činnosti SDH Nemotice
Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
dovolte mi, abych Vás seznámil se stavem a činností našeho sboru za
uplynulé období. Rok jsme zahájili výroční valnou hromadou, které se
zúčastnilo 27 členů, 8 hostů a zástupce Okresního sdružení hasičů.
K lednu 2017 evidovala naše organizace 67 členů, z toho 8 žen, 36 mužů
a 23 dětí.
První kulturní akcí tohoto roku
byl ostatkový průvod obcí, kterého se zúčastnilo 16 masek,
z toho 4 děti. Jako již tradičně
se o hudební doprovod průvodu postarala kapela z Koryčan.
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Následovala posezení členů s maskami.
Z důvodu přístavby hasičky nás starosta obce požádal o výpomoc.
Samozřejmě jsme jeho žádosti vyhověli a tak někteří naši členové na
této stavbě odpracovali několik desítek hodin. Tímto všem zúčastněným
členům za tuto pomoc děkuji.
Již se stává tradicí oslava 1. máje. 30. dubna jsme uspořádali taneční
zábavu. K tanci a zábavě hrála skupina „MIRABEND“. Následující den
projely obcí alegorické vozy. Součástí oslav byly i různé soutěže pro děti i
dospělé. Na závěr si mohli všichni účastníci oslav pochutnat na lahůdkách
z naší udírny.
Další týden proběhlo 1. kolo okrskového cvičení v požárním sportu.
Poprvé se zde předvedli i naši mladí hasiči pod vedením bratra Františka
Slováčka, Michala Učně a Jirky Hakla. Všem vedoucím mládeže chci
poděkovat za za jejich příkladnou a obětavou práci.
9. září jsme uskutečnili sběr železného šrotu a elektro odpadu. Vzhledem
k příznivým cenám jsme za železo obdrželi částku 12180,- Kč a za
elektroodpad 1691,- Kč. Děkuji všem zúčastněným, nejen členům SDH
a OÚ za pomoc při sběru, ale také občanům, kteří nám tyto suroviny
připravili před své domy.
Čas utekl jako voda a jsou tu opět hody. To je bezesporu nejnáročnější
akce celého roku.
27. září jsme uspořádali taneční zábavu pro mladé s kapelou „SEKVENCE“.
29. září proběhlo stavění máje, která nesmí na hodech chybět. 30. září
prošel obcí krojovaný průvod za doprovodu hudební kapely „Boršičanka“.
Po ukončení průvodu se krojovaná chasa s doprovodem odebrala do
místní sokolovny, kde pokračovala taneční zábavou až do pozdních
nočních hodin.
1. října se konala mše v kostele sv. Václava, které se zúčastnilo i 5 našich
uniformovaných členů.
Hody jsme ukončili kácením máje, kde se také jako na všech našich akcích
prodávalo občerstvení, tentokráte v podobě masa z kotle.
Touto cestou chci poděkovat všem, co se na přípravě a průběhu hodů
podíleli, protože je to úkol nelehký a když nakonec zjistíte, že o hodové
akce je čím dál tím menší zájem, napadla nás i myšlenka hody v takovém
rozsahu na čas přerušit. To je ale na posouzení členů a jen zájem občanů
naší obce může toto všechno změnit.
Asi poslední akcí tohoto roku bylo posezení členů SDH s krojovanou
chasou. Bohužel i na takové akce chodí čím dál méně lidí. Věřím, že se
tato situace v budoucnosti změní, jinak veškerý kulturní život v naší obci
vymizí.
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V letošním roce se ještě zúčastní naši delegovaní členové výročních
valných hromad okolních sborů.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům, příznivcům a také všem
občanům, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na chodu a činnosti naší
organizace.
Děkuji také za podporu OÚ Nemotice, všem sponzorům a okolním
sborům za pomoc při našich akcích.
Všem Vám přeji klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2018
hodně zdraví, úspěchů a osobní pohody.
Za SDH Luděk Machálek
starosta SDH Nemotice

Mladí hasiči NEMO
I v letošním roce se pravidelně schází mladí hasiči z Nemotic a Mouchnic.
Rozrostli jsme se na 30 členů, kteří se setkávají každou sobotu v 16 hodin
ve své klubovně v budově školy v Nemoticích. Zúčastnili jsme se několika
soutěží, kde mohli mladí hasiči ukázat, co se na schůzkách naučili.
8. dubna jsme vyrazili na branný závod do Pístovic, kterého se účastní
desítky družstev nejen z okresu Vyškov.
6. května proběhla na hřišti v Nemoticích okrsková soutěž, přivítali jsme
zde mladé hasiče ze Snovídek a Koryčan. Družstva se utkaly v požárním
útoku a štafetě dvojic.
17. června jsme ve spolupráci s SDH Mouchnice uspořádali branný závod
v Mouchnicích, na který byly pozvány okolní sbory. Po úspěšném splnění
disciplín, rozdání diplomů a medailí, jsme na hřišti postavili stany a
s některými dětmi zůstali do nedělního rána. Večer jsme strávili s kytarou,
ale také výjezdem k zapálenému papírovému „domu“ – mladí hasiči
dokázali, že zvládnou požární útok i v krizové situaci.
14. října jsme se zúčastnili štafety 4x60 metrů v Nesovicích, kde soutěžili
nejen mladí hasiči, ale z vedoucích a rodičů jsme sestavili i družstvo žen a
mužů. 11. listopadu jsme jeli opět do Nesovic, konala se tradiční nesovická
sukovačka (soutěž v uzlování). Mohli jsme si sami ověřit, nakolik jsme se
od loňského roku zlepšili.
Mimo pravidelných schůzek a soutěží se účastníme i jiných akcí – obnovili
jsme v Nemoticích tradici velikonočního hrkání, stanujeme na hřišti,
jezdíme na výlety. Poslední akcí roku 2017 bude předsilvestrovský výšlap a
vánoční večírek na sokolovně.
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Chtěl bych poděkovat za podporu Obecnímu úřadu, SDH Nemotice a
Mouchnice i rodičům, kteří s námi jezdí na soutěže.
								
Za kolektiv vedoucích MH NEMO Michal Učeň
V letošním roce slaví naše obec 690 let od první písemné zmínky.
Ověřte si, co o Nemoticích víte (správné opovědi naleznete
pod otázkami).
1. Kde se nachází místní část Zápověď?
a) u sokolovny
b) u nádraží
c) nad obchodem
2. Jak se nazývá kopec, na kterém je les Nemotínek?
a) Nemotínek
b) Hradisko
c) U slepice
3. Ve kterém roce jel naposled osobní vlak z Nemotic do Koryčan?
a) 1968
b) 1980
c) 1991
4. Příjmení posledního majitele statku?
a) Sladký
b) Kudla
c) Malík
5. Jména prvních stárků v roce 1996?
a) Dita Pokorná a Richard Čumba
b) Kateřina Puklová a Vítězslav Hroza
c) Renata Tycová a Radek Zálesák
6. Nejvýznamnější nemotický rodák Zdeněk Masařík se věnoval?
a) germanistice
b) medicíně
c) zemědělství
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7. Kolik dětí se narodilo v Nemoticích v letošním roce?
a) 1
b) 2
c) 3
8. Jaká je nadmořská výška Nemotic?
a) 116 metrů
b) 425 metrů
c) 268 metrů
9. Jak se jmenoval nemotický kněz, který má hrob u hlavního kříže
na nemotickém hřbitově?
a) Alois Jedlička
b) František Hynšt
c) Josef Lakota
10. Kterému svatému je zasvěcen náš kostel?
a) Sv. Jakub
b) Sv. Tomáš
c) Sv. Václav
11. Z jaké hloubky se čerpá voda v obecním vrtu?
a) 30 metrů
b) 40 metrů
c) 60 metrů
12. Kdo byl poslední ředitel místní Základní školy?
a) František Čížek
b) Vladimír Klimeš
c) Josef Meluzín
13. Jak se jmenuje divadelní společnost z Nemotic?
a) Tři plus dva
b) Tři z jedné
c) Dvě ze sta
14. Kolik obyvatel žilo v Nemoticích v roce 1901?
a) 627
b) 475
c) 359
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15. Jaký nápis je nad vchodem do nemotického kostela?
a) Svatý Václave, oroduj za nás
b) Bože, smiluj se
c) Neztrácejte naději

Správné odpovědi:
1a, 2b, 3b, 4c, 5b, 6a, 7b, 8c, 9a, 10c, 11b, 12c, 13b, 14a, 15a
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Vítání roku 2018
Přivítejme společně rok 2018! Již posedmé 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.
27/2017 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

