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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.

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:

V létě byla přestěhována místní knihovna z prvního patra místní školy do
přízemí. Jihomoravský kraj přispěl částkou 25.000 Kč.

- Katastru nemovitostí: výpis z listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

Bylo také započato s výstavbou chodníku v části obce „Chaloupky“ , v letošním
roce za 500.000 Kč.

- Obchodního rejstříku: - úplný výpis
					 - výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení za částku 430.000 Kč.
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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
			

7:30-19:00 hod. - FLORBAL děti
(vedoucí L. Němec, L. Galek)

Neděle
			

18:00-20:00 hod. - FLORBAL muži
(vedoucí Č. Drašar, L. Němec)
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Sazba v Kč
100,150,1.000,1.000,-

- 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

Vstupné na víceúčelové hřiště od 1. 1. 2017:
Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Čas
1 hodina
1 hodina
1 den
1 rok

Platba za komunální odpad

- celoročně 1x za 14 dní (sudý týden)

• 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 je dostupný na www.nemotice.cz.

Druh sportu
Tenis, badminton
Kolektivní sporty
Sportovní turnaj
Permanentka

Upozornění

- 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

Platba poplatků

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.

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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Sobota 30. dubna patřila čarodějnicím. Sokol přivítal na kurtech téměř
100 lidí na Pálení čarodějnic. Panovalo příjemné počasí, i když pozdě večer
zavládl nepříjemný chlad. Děti se zúčastnily neotřelých soutěží: odpálení
brambory do pece pánvičkou, běh se začarovaným vajíčkem v šufánku, střelba
do plechovek od lektvarů, hod kroužku na čarodějný klobouk, začarované
očko - když se dotklo drátu, rozsvítila se žárovka. Vybraná ježibaba shořela
na úctyhodné hranici krátce po 19. hodině. Pak už přišly na řadu špekáčky
a kofola. Stejný podvečer se sešli mladí ke stavění máje u sokolovny. Mládež
má s touto akcí již dobrou zkušenost, než se přihlížející otočili, stála krásná
májka již na místě. (A stála celý květen, dokonce i v červnu, ale již značně
opelichaná. Hlavně že ji nikdo neukradl.)
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V neděli 1. 5. se naše obec ponořila do hluboké totality a prožila
recesistický Prvomájový průvod. Z návsi k sokolovně vyjelo 15 alegorických
vozů, krásně vyzdobených, s transparenty, s pionýrkami, svazáky a hlavně
mávátky. U sokolovny byla připravena tribuna s heslem: Ať žije 1. máj. Zazněl
chvalozpěvný projev, promluvili významní představitelé a účastníci si mohli
poslechnout i Internacionálu. A protože byl první máj, nechyběl ani polibek
od pionýrky pod větvičkou rozkvetlé třešně. Lidé se upřímně zasmáli, i když
je nikdo nenutil, přišli rádi. Akci podpořili i přátelé ze Snovídek.
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Den dětí jsme oslavili v neděli 29. května. Divadelní společnost a hasiči
připravili cestu za povoláními - Ten dělá to a ten zas tohle. Děti poznávaly
lidová povolání jako zedník, prodavač, pošťák, kuchař, řidič, zahradník,
zdravotník. Objevila se i populární povolání jako fotbalista, hasič, zpěvačka,
chemik. Organizátoři dětem předvedli, co je k výkonu povolání potřeba
umět. Děti si pak mohly nějakou drobnost vyzkoušet. Na konci cesty je čekal
špekáček s chlebem.

12

Zastupitelstvo obce pořádalo v době prázdnin II. Ročník „Sportovněkulturního léta“.
První akcí byl 10. července turnaj v badmintonu a kuželkách. Akce
se zúčastnilo 40 soutěžících v kuželkách ve všech věkových kategoriích,
v badmintonu starší 18-ti let. Tato akce se všem přítomným líbila.
V sobotu 16. července proběhl Country večer – při nepříznivém počasí
se akce uskutečnila na sokolovně, i přesto se všichni při vystoupení skupiny
BALADA bavili až do brzkých ranních hodin.
V neděli 17. července se uskutečnila akce Sportuje celá rodina. Soutěžilo
se v rozmanitých disciplínách, všech 30 soutěžících bylo za své snažení
odměněno.
V neděli 24. července pro 80 příznivců dechové hudby zahrála dechová
hudba KORYČANKA. Bylo to velmi vydařené odpoledne, jako občerstvení
bylo nabídnuto maso z kotle.
V neděli 28. srpna vás potěšila cimbálová muzika KAPRIC. I když byla akce
opět pro nepřízeň počasí přesunuta na sokolovnu, bylo to příjemně strávené
nedělní odpoledne, při kterém jsme si mohli společně zazpívat lidové písně
z Moravy. V rámci tohoto odpoledne byla vyhlášena soutěž „Kvašákiáda“
o nejlepší vzorek této okurkové speciality.
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V pátek 26. srpna se uskutečnil druhý Country večer, tentokrát tradičně
s kapelou 4 PSI.
Konec prázdnin byl 27. srpna ve spolupráci s SDH a divadelní společností
Tři z jedné zakončen pro děti sportovním odpolednem, táborákem, stezkou
odvahy a nocováním na hřišti.
I přes nepřízeň počasí se všechny akce vydařily a můžeme se těšit na další
sportovně-kulturní akce.

Sportuje celá rodina

Cimbálová muzika

Loučení s prázdninami

Balada

Kvašakiáda

Koryčanka
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Kapela 4 psi
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Hody
Svatováclavské hody v Nemoticích začaly již v pátek 23. září stavěním
máje. Na hlavní program si hodovníci museli počkat do soboty.
Ve 14 hodin se u sokolovny sešla krojovaná chasa, požádala pana
starostu o udělení práva pořádat hody a jak jinak než písničkou.
Pan starosta právo udělil a za odměnu ho vzaly krojované ženy do kola
jako prvního. Pozdravit stárky přijel také hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek, který zavzpomínal na dobu, kdy sám stárkoval.
U sokolovny zatančily dva tanečky děti, šikovné dívky zazpívaly sólově
lidové písničky, ženy nabízely koláčky, sklepníci nalévali víno a veselá
nálada nakazila všechny přítomné. Svatobořáci zahráli do pochodu
a hodový průvod se vydal po vesnici. Zpěvem a tancem obveselovali
krojovaní na zastávkách na točně, u pana starosty, u kapličky a u studny.
Zaplétáním máje u sokolovny byl hodový průvod zakončen.

Večer se konala hodová zábava, kterou zahájili stárci slavnostním
nástupem. Svatobořáci hráli jednu písničku za druhou, atmosféra byla
příjemná a všichni byli zvědaví na začínající cimbálovou kapelu Nemotínek,
ve které hrají pouze nemotické děti a poprvé vystoupila právě na hodové
zábavě. Děti zahrály a zazpívaly několik lidových písní a dočkaly se i ovací
ve stoje. Úspěch měla i ruličková tombola, výhry udělaly mnohým radost
a kdo nevyhrál, mohl se zasmát zdařilým vtipům.

Neděle patřila patronovi nemotického kostela svatému Václavovi.
Sváteční mše svaté se zúčastnili krojovaní z Nemotic i ze Snovídek. Hlavním
celebrantem byl místní farář P. Martin Kohoutek, který vyzval věřící, aby si
vzali příklad z kladných vlastností českého světce. Při bohoslužbě zazněly
skladby v podání smíšeného chrámového sboru a závěrečný Svatováclavský
chorál zaburácel celým kostelem.
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Svátek 28. září ukončil hody v Nemoticích. Odpoledne byli všichni zváni
na posezení k sokolovně, zahrála Koryčanka a znovu vystoupila cimbálová
muzika Nemotínek. Bylo také slavnostně otevřeno multifunkční hřiště.
Pro zahajovací turnaj v malé kopané daroval místní obuvník družstvu dětí,
žen i mužů sportovně-zdravotní obuv. Na závěr byla rozpletena a skácena
máje.
Již tradičně uspořádaly obecní úřady Nemotice a Snovídky společné
setkání pro seniory. V letošním roce se akce konala v pátek 25. listopadu
ve Snovídkách. Bylo to jubilejní desáté setkání. Akce se zúčastnilo 70 lidí.
Připraven byl vyzdobený sál, občerstvení a bohatá tombola. K poslechu
celé odpoledne a podvečer hráli a zpívali pan Vladimír Vrána s Josefem
Handrlou. Svá vystoupení předvedly děti z MŠ Snovídky a mladá cimbálová
muzika „Nemotínek“ z Nemotic.
Redakce s využitím obecní kroniky

Z činnosti
Zpráva o činnosti SDH Nemotice
Dovolte mi, abych Vás informoval o stavu a činnosti sboru, jednotky
a kolektivu mladých hasičů naší organizace v uplynulém roce.
Již tradicí se stalo, že v měsíci únoru pořádáme ostatky, průvodu se
zúčastnilo 17 masek za doprovodu hudby z Koryčan.
Naši mladí hasiči se zúčastnili 9. února branného závodu ve Snovídkách.
Po několikaleté odmlce jsme spolu s krojovanou chasou uspořádali
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posezení u skleničky spolu s malým občerstvením. Tato akce za účasti 22
členů se vydařila.
30. dubna naši členové vztyčili na hřišti u sokolovny májku.
1. května proběhly oslavy 1. máje. Obcí projelo několik alegorických
vozů, na tribuně vystoupili doboví řečníci a po celé trvání akce bylo pro
účastníky průvodu podáváno zdarma občerstvení. Oslavy 1. máje budeme
provádět i v příštím roce a věřím, že se stanou v naší obci tradicí.
22. května se naše zásahová jednotka zúčastnila 1. kola okrskového
cvičení v požárním sportu v Mouchnicích. Zde jsme se umístili na pěkném
2. místě.
4. června proběhl sběr elektroodpadu. Není to zrovna dobře placená
práce, ale s ohledem na to, že pomáháme občanům naší obce zbavit se
nepotřebných, nás tato práce těší.
Protože se začala z důvodu koupě nového hasičského vozu rozšiřovat
hasička, požádal nás starosta obce o brigádu. 11. a 18. června se někteří
naši členové na těchto akcích účastnili, ale bohužel jen v malém počtu.
Další brigáda proběhla 9. a 10. prosince, zapojili se 4 členové. Nad tímto
přístupem se budeme muset zamyslet, protože budujeme vlastně pro sebe
a pro naši mládež.
25. června proběhl branný závod pro děti, 27. srpna stezka odvahy pro
děti spojená se zakončením prázdnin.
Jako každoročně pořádáme spolu s krojovanými Svatováclavské hody
s krojovaným průvodem obcí, zakončeným hodovou zábavou. Letošní
hody byly poznamenány menší účastí na muzice, ale i přesto jsme na akci
neprodělali.
25. září se naši uniformovaní členové zúčastnili mše svaté v kostele sv.
Václava.
15. října jsme uskutečnili 2. kolo sběru elektroopadu a po dvou letech
nepříznivých cen i sběr železného šrotu.
5. listopadu uspořádali naši vedoucí mladých hasičů pro děti a členy
SDH zájezd do Znojma kde navštívili Hasičský záchraný sbor s prohlídkou
techniky a zdejší katakomby. Ve stejný den proběhlo shromáždění starostů
SDH okresu Vyškov v Tučapech, kterého jsem se také zúčastnil.
Sbor pečuje o dvě stříkačky PS-8 a PS-12, ty jsou udržovány
v provozuschopném stavu. Dále je to auto TATRA 805 a nově auto FORD
Tranzit. Výcvik družstva byl proveden třikrát. Družstvo se zúčastnilo
1. kola soutěže v požárním sportu. Dále byla prováděna údržba výzbroje
a výstroje.
Celá činnost našeho sboru, jeho rozvoj a další zlepšování ku prospěchu
všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním
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zázemí.Tuto oporu má sbor krom svých financí získaných brigádnickou
činností také v obecním zastupitelstvu obce Nemotice. Lze si jen přát,
aby podpora a spolupráce za strany naší obce byla i nadále taková jako
doposud k vzájemnému oboustrannému prospěchu.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.
To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny
a přátel, za což jim srdečně děkujeme. Také děkujeme představitelům
obce a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci
v uplynulém roce. Nesmím opomenout všechny sponzory a příznivce
našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naší dobrovolné
činnosti. Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2017 popřál hodně
štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.

obecního domu. Přesto mohli mladí hasiči absolvovat většinu disciplín.
V sobotu 21. května jsme přijali pozvání od SDH Nesovice na slavnostní
žehnání praporu, sochy sv. Floriána a nového zásahového vozidla. V neděli
22. května jsme se zúčastnili soutěže mladých hasičů v požárním útoku a
štafetě dvojic v Mouchnicích, kde mohli mladí hasiči poprvé před diváky
ukázat, co se zatím naučili.

Starosta SDH Nemotice Luděk Machálek

Mladí hasiči NEMO
Do roku 2016 jsme vstoupili s 25 členy kolektivu mladých hasičů
a na sklonku roku se přidali další 3 noví členové. V kolektivu jsou děti
z Nemotic a Mouchnic. Scházíme se pravidelně v sobotu v 16 hodin. Od
ledna do konce března jsme na sokolovně zlepšovali fyzickou zdatnost,
trénovali uzlování, teorii a hráli různé kolektivní hry. Jakmile dovolilo
počasí, přesunuli jsme schůzky na hřiště, kde bylo možné zkoušet požární
útok, štafety a další disciplíny. OÚ Nemotice našim mladým hasičům
předal klubovnu v místní škole, kde se scházíme nyní v horším počasí.

V sobotu 25. 6. uspořádali mladí hasiči NEMO, SDH Nemotice
a OÚ Nemotice Branný závod o putovní pohár Františka Klimeše, který
se konal na hřišti a v nemotickém lese. Závodu se zúčastnilo 9 tříčlenných
družstev. Nejen mladým hasičům bylo nabídnuto stanovat po soutěži na
hřišti. Večerní program byl obohacen o „požár“ papírového domu, který
mladí hasiči úspěšně uhasili.
V sobotu 22. 10. proběhl další branný závod, tentokrát v Koryčanech,
kterého se zúčastnilo více než 30 družstev. I když naše mladé hasiče
v nevlídném počasí trápila střelba, podali dobrý výkon.
Mladým hasičům byl za vzornou docházku a poctivé trénování slíben
výlet. Ten se uskutečnil v sobotu 5. listopadu, kdy jsme společně s některými
rodiči a dalšími členy sboru vyrazili autobusem do Znojma. Společně jsme
měli možnost prohlédnout si stanici Hasičského záchranného sboru JMK,
poté jsme navštívili Znojemské podzemí.

V letošním roce prošli naši vedoucí mládeže povinným školením
vedoucích.
V sobotu 9. dubna proběhl ve Snovídkách I. okrskový branný závod
mladých hasičů, který byl z důvodu nepříznivého počasí přesunut do
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Poslední soutěží letošního roku byl první ročník Nesovické sukovačky
– soutěže v uzlování. Dostavili jsme se se třemi družstvy, z nichž jedno
skončilo ve finále těsně pod stupni vítězů. Znovu se tak ukázalo, že mladí
hasiči NEMO, kteří se schází teprve od roku 2015, se mohou úspěšně utkat
s mnohem zkušenějšími týmy.
Děti se zapojili do sbírky plyšových hraček pro HZS jihomoravského
kraje, přinesli velký pytel vypraných plyšáků, kteří budou pomáhat dětem
v krizových situacích.
V letošním roce jsme získali dotaci od hejtmana JMK, za kterou byly
mladým hasičům pořízeny krásné uniformy, trička a další materiální
vybavení.
Za kolektiv vedoucích Michal Učeň

z peněz farního společenství a také z darů, které přijímáme od vás.
Do interiéru kostela jsme pořídili i nový stojan pod paškál. Ten je dílem
uměleckého kováře Jana Šeráka z Bílovic nad Svitavou. Užil jako předlohu
návrh paní Boženy Široké.
Přestože kostel zvenku září novotou, naše dílo ještě zdaleka není
u konce. Stále je co opravovat. Na věži chceme elektrifikovat odbíjení
zvonů. Odborná kalkulace počítá s částkou cca 80 000 Kč. Výhledově se
chceme také zaměřit na opravu varhan a obnovu kněžského hrobu na
místním hřbitově.
V letošním roce jsme také prožili - po velmi dlouhé době - Velikonoční
Vigilii. Nejprve samotný obřad v kostele a poté i agapé na nemotické faře.
V měsíci září proběhly Svatováclavské hody a o tři týdny později se konal
Svatováclavský koncert. Jako každoročně, kromě místního smíšeného
sboru, vystoupili i hosté s pestrým programem. Výtěžek koncertu byl
určen na mobiliář kostela. Vybralo se celkem 3 200 Kč.
V měsíci říjnu došlo ke změně našeho duchovního správce. Stal se jím
ing. Martin Kohoutek, který bydlí na milonické faře.
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. Na Štědrý
den bude mše svatá ve 23.00 hod., na Boží hod Vánoční (25.12) v 11.00
hod., na svátek sv. Štěpána v 11.00 hod. , na Silvestra 31. 12. v 16.00 hod.
Na Nový rok bude mše svatá v 11.00 hod.
S díky
Dr. Michael Korbička

Zprávy z farnosti nemotické
Vážení občané, bratři a sestry,
doba adventu pomalu končí, nezadržitelně se blíží doba vánoční a konec
roku 2016.
I v letošním roce se nám podařilo dokončit některé dílčí restaurátorské
práce v interiéru kostela. Konkrétně to byl lustr a svícny na hlavním oltáři.
Restaurátorské práce si vyžádaly částku 50.820 Kč. Vše bylo hrazeno
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Vítání roku
Přivítejme společně rok 2017! Již pošesté 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.
26/2016 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
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