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Naše obec
Vážení spoluobčané,
čas uplynul tak rychle, že už tu máme opět dobu Vánoční, dobu, kterou se
většina lidí snaží prožít se svou rodinou a blízkými. V posledních letech se však
čas Vánoc pro spoustu osob stal časem shonu, zběsilého nakupování a stresu.
Vánoční tradice jako by se úplně vytratila. Je však stále hodně lidí, kteří prožívají
vánoční atmosféru jako čas těšení se na Ježíška, samozřejmě hlavně děti, které
pak na nás přenášejí své pozitivní pocity, které právě prožívají. A tak si mnozí
rodiče uprostřed tohoto shánění a připravování najdou čas toulat se s nimi po
vánočních trzích, ochutnat spoustu sladkostí a v dobré pohodě si říkat…“už
přicházejí“ tyto Svátky klidu a míru.
Jak ten čas plyne, nestačili jsme se ani ohlédnout, rok 2015 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
první rok z volebního období. Během roku projednávali spoustu záležitostí
s cílem, aby jejich rozhodnutí byla ku prospěchu Obce a všech občanů. V rámci
finančních možností byly provedeny převážně akce financované bez dotačních
titulů. Velmi složitou akcí bylo vybudování příjezdové cesty k vodojemu. Dále byly
opraveny další úseky chodníků v obci. Bylo provedeno zateplení poslední části
budovy sokolovny, vybudován přístupový chodník k sokolovně. Bylo započato se
stavbou budovy pro volnočasové využití u sokolovny – její dokončení je plánováno
na rok 2017. Z důvodu pozdního schválení povolení se nám nepodařilo zahájit
stavbu přesunu autobusových zastávek, dokončení tohoto díla je naplánováno
na červen příštího roku. Byl zadán projekt na vybudování chodníků v části obce
„Chaloupky“ po konec obce. V současné době je prováděno stavební řízení. Tuto
stavbu počítáme zahájit po dokončení přeložení autobusových zastávek. V příštím
roce bychom chtěli začít se stavbou víceúčelového hřiště s umělým povrchem
a s přístavbou hasičské zbrojnice – v těchto případech pouze při možnosti využití
dotačních titulů. Dále bude zadáno dokončení projektové dokumentace pro
stavební povolení na protipovodňové opatření, abychom v měsíci září mohli
požádat o dotaci na tuto akci. Začátkem příštího roku bude provedeno výběrové
řízení na provedení opravy veřejného osvětlení, tuto bychom chtěli zahájit
v měsíci květnu.

2

V oblasti požární ochrany byl pořízen dopravní a zásahový automobil, který
již používají mimo jiné nejmladší členové sboru. Na tento nákup přispěl dotací
Jihomoravský kraj.
Obec se zapojuje i do kulturních a společenských aktivit. První akcí byl „Běh
o Velikonočního beránka“. Další akcí bylo pořádání „Nemotického kulturního
a sportovního léta“. Tradičně se Obec zapojuje do pořádání a spolufinancování
krojovaných Svatováclavských hodů.
V prosinci byl uspořádán badmintonový turnaj pro děti. Poslední akcí bylo
setkání seniorů z obcí Nemotice a Snovídky, tentokrát na Sokolovně Antonína
Procházky.
Obec též finančně přispívá na různé akce, které pořádají ostatní spolky pro děti
a mládež.
Dovolte mi, abych tímto velmi poděkoval těm zastupitelům a občanům, kteří
se podíleli na těchto aktivitách.
Milí spoluobčané,
přeji Vám i jménem zastupitelů obce krásné a štědré Vánoce. Rok 2015 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 2016 plný radosti
a splněných snů. Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok.

Ing. Antonín Hroza
starosta obce
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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.

• Občanské průkazy a cestovní doklady – změny od 1. 1. 2016
- Občané nad 70 let – nově se budou vydávat OP občanům starším 70 let
na dobu 35 let
- o občanský průkaz i cestovní pas si můžete zažádat na kterémkoliv
Obecním úřadu obce s rozšířenou působností, taktéž si jej můžete
kdekoliv převzít.
- pro vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku je nutné požádat
do 30 dnů od dovršení 15 let
- vydání cestovního dokladu do 6 pracovních dnů je zpoplatněno částkou
4000,– Kč
- pro dospělé (platnost dokladu 10 let), 2000,– Kč pro občany mladší 15 let
(platnost dokladu 5let)

• opět musíme konstatovat, že někteří občané stále nechápou, že kontejner
na hřbitově slouží jen k ukládání odpadu z hrobů.

• Sokolovna Antonína Procházky bude využita pro sportovní účely
v roce 2016 následovně:

• 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:

Středa 17-19 hod.
Pátek 17-19 hod.
Neděle 18-20 hod.

• v roce 2015 je trvale přihlášeno v naší obci 409 obyvatel
přihlášeno 17 obyvatel
odhlášeno 22 obyvatel
narození 2
úmrtí 1
průměrný věk obyvatel je 44 let

FLORBAL děti		
(vedoucí V. Němec, L. Galek)
PING-PONG		 (vedoucí V. Němec, M. Novotný)
FLORBAL muži
(vedoucí Č. Drašar, J. Pešl)

- 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
- 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.
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Upozornění

Kulturní léto v obci

Platba za komunální odpad

V letošním roce se zastupitelstvo obce rozhodlo uspořádat pro občany
kulturní a sportovní léto. Bylo to i na popud a kritiku některých, že na
„poli“ kultury se v obci celoročně mnoho nedělá. Byl to krok do neznáma,
avšak nyní můžeme říci, že krok správným směrem. I přesto, že účast těch,
kteří po tom nejvíce toužili byla téměř nulová.
První akcí léta byl rockový večer pro mladé. Na pódiu sokolovny zahrály tři kapely: 52% DESTILATE, VELKÁ MORAVA, CORP OF NOISE.
I když účast rockových příznivců nebyla veliká, taneční parket byl vždy
zaplněn. Pro příznivce dechové hudby, v jedno červencové nedělní odpoledne, zahrála dechová kapela KORYČANKA. Své umění v oblasti zpěvu
mohli předvést i naši spoluobčané a proto pro ně byla uspořádána pěvecká
soutěž „Doremi“. Vítězem se nemohl stát nikdo jiný, než místní harmonikář a zpěvák pan Vladimír Vrána. Dechová hudba nás navštívila ještě
jednou, tentokrát v podání dechové kapely SEBRANKA. Trubky a klarinety jindy střídají strunné hudební nástroje – housle, cimbál, basa. K poslechu, ale i tanci hraje cimbálová muzika KAPRIC pod vedením Vladimíra
Sedláčka. Nedělní posezení u cimbálu bylo příjemně strávené odpoledne,
při kterém jsme si mohli společně zazpívat lidové písně z Moravy. V průběhu této akce zazpívali velmi hezky své písně také místní děti.
Dva večery kulturního léta patřily Country. V polovině prázdnin zahrála a zazpívala folková kapela BALADA a koncem prázdnin proběhl již
tradiční Country večer s kapelou 4 PSI.
Nezapomínáme ani na sportovce. V sokolovně byl uspořádán turnaj
v badmintonu a ruských kuželkách. Zatímco v kuželkách se soutěžilo ve
všech věkových kategoriích, v badmintonu bojovali jen starší osmnácti
let. Celkem se zúčastnilo 46 soutěžících. Při sportu jsme nezapomněli
na žádného člena rodiny a tak bylo uspořádáno odpoledne pod názvem
„Sportuje celá rodina“. Soutěžilo se v rozmanitých disciplínách jako např.
chůze na chůdách, plnění hasičské nádrže vodou, skákáno v pytli, jízda na
trakaři. Všichni byli za své snažení odměněni, vítězové získali hodnotné
ceny. V rámci tohoto odpoledne byla vyhlášena soutěž „Kvašákiáda“
o nejlepší vzorek této okurkové speciality. Z mnoha vzorků byl nelepší ten,
který poskytl pan Marek Novotný.
Konec prázdnin byl ve spolupráci s SDH a divadelní společností Tři
z jedné pro děti zakončen sportovním odpolednem, stezkou odvahy a nocováním na hřišti. Děti si vyzkoušely chůzi na lyžích bez sněhu, běh s talířkem na hlavě, kroužení s kruhy a jiné netradiční disciplíny. Večer po
táboráku a opékání špekáčků se děti vydaly se na cestu odvahy na místní

- sazba poplatku se na rok 2016 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

- 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 1m3
- nájemné vodoměr 276,– Kč za rok
- stočné – dle smlouvy

Platba poplatků

Poplatky je možné platit od 23. 2. 2016 v úřední dny na pokladně 		
obecního úřadu, nebo je zaplatit bankovním převodem na účet
obce č. 5423731/0100.

Nelíbí se nám

Kontejner na hřbitově má sloužit na odpad z hrobů a ze hřbitova.
V poslední době se zde objevily okna po výměně na domu.
(Pracovní firma má při výměně oken jisté povinnosti) – pokud takhle
poradíte, platíte dvakrát. Rovněž dva gauče určitě na tomto místě nebyly
míněny jako nástroj odpočinku.
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hřbitov, kde na ně čekal mistr kat, bílá paní, beznohý voják, čarodějnice
a samozřejmě také duch. Nikdo se po cestě neztratil a všechny děti se vrátily zpět do svých stanů a domovů. Této akce se zúčastnilo 40 dětí.
Ostatních kulturně – zábavných akcí v rámci prázdninového programu
se zúčastnilo celkově kolem 250 osob.
V prosinci jsme uspořádali badmintonový „Mikulášský turnaj“
pro starší děti s doprovodným programem pro děti menší. Této akce se
zúčastnilo 20 dětí.
Myslíme, že se všechny akce vydařily, počasí nám v létě přálo a již nyní
se těšíme na další kulturně - sportovní akce.
Martina Staňková, Antonín Hroza

Svatováclavské hody
Svatováclavské krojované hody v Nemoticích pořádala i letos místní
krojovaná chasa, Sbor dobrovolných hasičů Nemotice a Římskokatolická
farnost Nemotice. Hody se uskutečnily od 25.9 do 28. 9. 2015. Na pátek
byla pozvána pro mladší generaci rocková kapela Exit, ale zavzpomínat
přišly i starší ročníky. V sobotu se i přes nepřízeň počasí uskutečnilo fotbalové utkání starých pánů a následovalo stavění máje. V neděli ve 13.00 h.
byla v sokolovně Antonína Procházky zahájena výstava dětských prací na
téma „ MOJE BABIČKA“.Svou prací přispěly okolní základní a mateřské
školy.Ve 14.00 h. žádala místní krojovaná chasa o povolení hodů. Starosta obce Nemotice Ing. Antonín Hroza žádosti vyhověl a krojované hody
povolil. Následoval krojovaný průvod obcí, zakončený zaplétáním máje.
Večer následovala hodová taneční zábava, kterou zahájil slavnostní nástup
krojovaných a vystoupení mladších dívek pod vedením paní Martiny Paulíkové.
Dechová kapela Svatobořáci doprovázela svým zpěvem večerní zábavu,
při které si zatancovali nejen krojovaní, mládež ale i místní občané.V pondělí se konala hodová mše svatá za účasti krojované chasy a místních hasičů. Odpolední kácení máje předcházelo netradiční fotbalové utkání místních žen. K dobré náladě přispěl kotel vařeného vepřového masa.
Blanka Holubová

Kapela Sebranka
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Z činnosti
Divadelní společnost „Tři z jedné“
Divadelní společnost pořádá v obci řadu akcí, na některých spolupracuje
s jinými subjekty. Neděle 8. února patřila dětem, které přijaly pozvání na
Zvířátkový maškarák. Jako první vletěla do sokolovny kamarádka včelka
Mája, která zahájila promenádu v maskách. Tentokrát bylo vybráno 15
nejzdařilejších masek: medúza, veverka, Pegas, sněhulák, pirát, Charlie
Chaplin, šneček, víla, klauní slečna, vlk, Spiderman, zebra, kohout.
Pořadatelé v kostýmech zvířátek měli připravený bohatý program, jedna
soutěž stíhala druhou a děti vyhrály spoustu cen v tanečních, sportovních
i dovednostních soutěžích: lovení rybiček, prolézání norou, hod do
klobouku kouzelníka Pokustóna, namotávání myší, zobání zrníček, nošení
vajíčka na lžičce, rozdělování zvířátek na domácí a volně žijící, poznávání
potravin podle čichu. Kolem půl páté se začala losovat tombola, ve které
bylo 120 pěkných cen. Děti si na plese zadováděly, rodiče si dali něco
dobrého na zub, zkrátka všichni si užili fajn zábavu.
Jedna z postních nedělí 8. 3. patřila pohádkám a dětem. Divadelní
společnost si „Tři z jedné“ secvičila dvě veselé pohádky: O koblížkovi
a O veliké řepě. Pohádky jsou to sice krátké, ale když se k nim přidá nějaký
vtípek, pěkná písnička, hned jsou tu pohádky na pěkné odpoledne. Jestli
znáte koblížka, jistě víte, že byl pěkně nafoukaný, utekl sice dědečkovi,
babičce, malým zajíčkům, vlkovi i medvědovi. Mazaná liška ho však
přelstila. Poučení z toho plyne, že si nemáme o sobě myslet víc, než jsme.
V titulní roli druhé pohádky byla veliká řepa, která vyrostla zázračnou
rychlostí. Babka s dědkem přizvali na pomoc puberťáckou vnučku, pejska,
kočičku. Když už žádné zvířátko doma neměli, museli vybrat jednu
holčičku z publika, která zahrála malou myšku. Jak to dopadlo? Dobře.
Když všichni táhnou za jednu řepu, dílo se podaří a všichni jsou po zásluze
odměněni. Odměněni byli i herci velkým potleskem. Diváci se pobavili
a už se těší na další představení.
Pálení čarodějnic uspořádali TJ SOKOL a divadelní společnost v sobotu
2. května. Čarodějnic přilétlo poskrovnu, asi měly strach, aby neshořely
na obrovské hranici před kurty. Naštěstí se našla dáma z přírodních
materiálů se šátkem na hlavě, která vzplanula krátce po devatenácté
hodině bez jakýchkoliv řečí. Akci si užilo asi 40 dětí, pro které pořadatelé
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připravili čarodějnické soutěže: let na koštěti, hod ropuchou do kotlíku,
stoj na kouzelném polínku, hledání šedé myšky v ranci, obíhání kolem
čarodějného kruhu, vožení Jeníčka na pekáči, nošení balónků v deštníku
a další netradiční soutěže. Odměnou byly sladkosti a špekáček, který si
děti opekly na ohýnku zvaném buřťák. Jakmile se začalo stmívat, rozhodly
se nejodvážnější děti, že připraví pro dospělé stezku odvahy. I po desáté
hodině se mnohým nechtělo do pelíšků, ale vlezlá zima přece zvítězila
i nad velkými otužilci a ukončila letošní pálení čarodějnic.
„Hurá za sportem!“ není výzva k tomu, abyste se zúčastnili Olympiády
v Riu, ale název dne dětí v Nemoticích. V neděli 31. května si děti mohly
vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Někteří začali dětskými sporty, jako
jsou jízda na kole přes lávku a jízda na koloběžce kolem kuželů. Pokračovat
mohli přes táborové aktivity chůze na chůdách. Míčové hry byly zastoupeny
fotbalem a hodem na koš. K relaxačním sportům patří kroket, šipky a ruské
kuželky. Z atletiky známe hod oštěpem. Nejnebezpečnější disciplínou byla
střelba ze vzduchovky. Odvahu však mohly děti projevit i při jízdě na
lanovce. Po splnění všech disciplín všem notně vyhládlo. U sokolovny už
čekaly špekáčky. Závěr odpoledne patřil hasičům a jízdě v hasičském autě.
Divadelní společnost Tři z jedné využila pěvecký potenciál místních
dětí a jejich kamarádů a nacvičila s nimi krátkou minioperku autorů Zd.
Svěráka a J. Uhlíře pod názvem Šípková Růženka. V neděli 21. 6. 2015
sehrály děti hned dvě představení v místní škole. Na pohádku zvaly samy
děti zazpíváním písniček a přečtením pozvánky v místním rozhlase.
Diváků přišlo tolik, že se zaplnila celá třída. Všichni představitelé si své role
užívali. Rodiče s pýchou a radostí sledovali své potomky a nezapomněli
na řádné zdokumentování jejich výkonů. Zpívaná pohádka měla obrovský
úspěch a děti zažily svůj první velký úspěch jako herci. S představením
děti reprezentovaly obec také v základních školách v Nesovicích
a Brankovicích. Úspěšnou pohádku zopakovala divadelní společnost i na
Zahradní slavnosti v Milonicích.
Už přes dvacet let se divadelní společnost zaměřuje na děti, i v letošním
roce tomu nebylo jinak. Radostí pro členy je především skutečnost, že se
řady rozšiřují a děti už nejsou jen diváci, nýbrž samy dokazují, že dokáží
stát na prknech, která znamenají svět.
Martina Paulíková
11

Zpráva o činnosti SDH Nemotice
Jako již tradišně jsme rok 2015 zahájili VVH, která se konala 4. ledna 2015
na sokolovně Antonína Procházky. Účast členů nebyla tak hojná, jak
bychom si představovali, sešlo se 27 ze 48 členů. Tento počet nám stačil na
to, aby mohly proběhnout volby do výboru SDH.
Funkce jsou následující:
starosta sboru
Machálek Luděk
náměstek starosty
Hroza Antonín
velitel SDH
Hroza Vítězslav
jednatel
Vitoul Miroslav
hospodář
Staňková Martina
KRR Slováčková Magda
První kulturní akcí tohoto roku byl ostatkový průvod obcí, kterého se
zúčastnilo 15 masek za doprovodu hudby z Koryčan. Další akcí tohoto
roku byl dětský karneval, na který jsme přispěli částkou 1500,– Kč.
Sběr železného šrotu je jedním z mála příjmů. Tento se letos neuskutečnil
z důvodu velmi nízké ceny, která by nepokryla ani náklady s tímto spojené.
Na VVH okrsku Nemotice jsme dostali nelehký úkol a to získat do
našich řad členy z řad našich nejmladších. Toto se nám zdálo zprvu
nerealizovatelné, ale díky zapálenosti vedoucích mládeže se tento sen
začal naplňovat. K dnešnímu dni má družstvo mladých hasičů 22 členů.
S ohledem na tuto skutečnost se nám naskytla myšlenka na pořízení
nového auta. Od myšlenky k realizaci netrvalo tak dlouho a přes určité
problémy auto 15. 9. 2015 dorazilo na základnu. Za toto bychom chtěli
touto cestou poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu.
14. 4. byl nahlášen požár u Marků, kde zasahovala mimo jiné i naše
zásahová jednotka.
18. 4. se většina našich členů zúčastnila oslavy 60. narozenin bratra
Antonína Hrozy. Na oslavě se zastavil při návštěvě Vyškova premiér
Bohuslav Sobotka.
Dále jsme se podíleli na oslavách Dne dětí.
6. 6. Proběhlo okrskové cvičení za účasti družstev z Nemotic, Mouchnic,
Snovídek a již tradičně na našem cvičení hostuje družstvo z Koryčan
společně se svými žáky.
10. 7. zástupci našeho sboru navštívili u příležitosti 60. narozenin bratra
Stanislava Novotného a předali mu dar.
Nejnáročnější akcí letošního roku byly bezesporu Svatováclavské hody.
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25. 9. proběhla taneční zábava, hrála skupina EXIT.
26. 9. stavění máje a fotbalové utkání starších pánů Nemotice – Bučovice
27. 9. krojovaný průvod obcí zakončený taneční zábavou, na které zahrála
hudba ze Svatobořic.
28. 9. kácení máje a netradiční fotbalové utkání.
Poslední akcí tohoto roku bylo vyčištění Nemotického potoka pod mostem
u nádraží. Firma, která prováděla úpravu koryta potoku přispěla sboru
částkou 4000,– Kč.
Ještě bych Vás chtěl seznámit s plánem činnosti sboru na rok 2016:
• VVH
• ostatky 30. 1. 2016
• posezení hasičů s krojovanými (únor)
• běh o Velikonočního beránka (březen)
• sběr železného šrotu (duben)
• nácvik zásahového družstva
• soutěž mladých hasičů (duben-květen)
• oslavy 1.máje 1. 5. + stavění máje
• nácvik na okrskové cvičení (květen)
• okrskové cvičení (červen)
• den dětí (červen)
• zájezd mladých hasičů do Znojma (červen)
• kulturně - sportovní léto (červenec – srpen)
• rozloučení s prázdninami (srpen)
• hody (září)
• sběr (říjen)
• cvičení mladých hasičů (říjen)
• údržba požární výzbroje a výstroje (listopad)
• celoročně – účast mladých hasičů na soutěžích
• účast na přístavbě hasičské zbrojnice (dle potřeby)
Delegovaní členové našeho SDH se zúčastní VVH okolních sborů.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim spoluobčanům za přízeň, kterou
nám věnovali a popřát všem do dalšího roku hodně zdraví, spokojenosti
a osobních i pracovních úspěchů.
Starosta SDH Nemotice
Luděk Machálek
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Zprávy z farnosti nemotické

Vítání roku 2016

Vážení občané, bratři a sestry,

Přivítejme společně rok 2016! Již popáté 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.

doba adventu pomalu končí, nezadržitelně se blíží doba vánoční
a konec roku 2015. A určitě je čas nějakým způsobem zhodnotit naše
dosavadní jednání.
V letošním roce se nám podařilo dokončit restaurování křížové cesty.
Celkové náklady na zrestaurování dosáhly částky 420 000 Kč. Na toto dílo
přispěl i Jihomoravský kraj, obce Nemotice, Mouchnice, Snovídky i Vy
svými dary. Všem, kteří přispěli, patří naše upřímné díky.
Přestože kostel zvenku už opět září novotou, naše dílo ještě zdaleka není
u konce. Stále je co opravovat. V interiéru kostela je zapotřebí zrestaurovat
mosazný lustr a svícny. 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.
Na říjnovém Koncertu duchovní hudby zazněla i celková částka, která
byla vynaložena na dosavadní opravu kostela. Je to bezmála 5 miliónů kor.
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. Mohli jsme přivítat
i sólistu Národního divadla v Praze, pana Ladislava Mlejnka, vyslechnout
si i světovou premiéru skladby Ave verum skladatele Antonína Tučapského
v podání místního sboru. Výtěžek koncertu byl určen na mobiliář kostela.
Vybralo se celkem 6 100 Kč.
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 už v 16.00 hod., na Boží hod Vánoční (25.12.)
v 11.00 hod., na Silvestra 31. 12. v 16.00 hod. a na Nový rok bude mše svatá
v 11.00 hod.

Na Vaši účast se těší zastupitelé obce.		

S díky
Dr. Michael Korbička
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015

Hody

Hody

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Hody

Hody

Hurá za sportem

Nemotická kvašákiáda

Maškarní

Pohádka „O veliké řepě“

Sportuje celá rodina

Sportuje celá rodina
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25/2015 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

