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Naše obec
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda. Nestačili jsme se ani ohlédnout, rok 2012 uplynul
a je tu rok nový, rok 2013.
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 soukromí i v pracovním životě. Je to
však i čas ohlédnout se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili,
vykonali nebo nestihli udělat. Život člověka je sám v sobě pestrý a každého
z nás postihly i zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny
dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřebné dále zůstat,
rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě přijdou. I samotná
obec během minulého roku překonávala překážky, ale těšila se i z dokončených děl a úspěchů.
I když v působení samosprávy není dostatek finančních prostředků,
tak i v minulém roce jsme navzdory určité úspěšnosti řešili množství
problémů. Proto se i naše plány musely častokrát přizpůsobit nebo změnit.
Doufám, že i Vy občané jste prožívali všechny pozitivní události
a také vykonané práce na vyladění obce s radostí a zájmem. Vždyť všechno
se dělá pro zlepšení a zkvalitnění života občanů, Vašeho života v obci.
Navzdory hektické době, ve které žijeme, vyšším požadavkům na lidi,
techniku a infrastrukturu, stále nedostatečným finančním zdrojům jsem
přesvědčený, že vzdělávat, zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se
nám společnými silami daří.
Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je
však potřeba hodně úsilí, práce, jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce,
ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou
a mírou přispěli k rozvoji naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního
života, protože budoucnost obce je v rukách jejich občanů.
Pro tento rok máme připraveny a již započaty investice, které jsou
nastaveny tak, aby se pokračovalo v aktivním rozvoji naší obce v oblasti hospodářské, životního prostředí, kultury, sportu a v neposlední řadě
z hlediska péče o občana naší obce.
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Rok 2013 jsme symbolicky zahájili 1. ledna zpěvem u vánočního stromu na návsi. Proto Vám chci popřát jménem zastupitelstva obce to, abychom měli důvod ke zpěvu po celý tento rok, popřát všem občanům hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů, aby se nám všem žilo v naší obci
dobře a bezpečně.
Antonín Hroza
starosta obce
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Upozornění!
 Novinky v platbě za komunální odpad
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti nová Vyhláška obce Nemotice č.1/2012,
o odpadech.
- Sazba poplatku činí 550,- splatnost do 30.9. příslušného
		 kalendářního roku.
- úleva ve výši 100,- se poskytuje čtvrtému a dalšímu členu domácnosti.
- osvobozeni od poplatku jsou:
		 děti do 1 roku věku
		 osoby starší 80 let
 Četnost svozů komunálního odpadu
Svoz KO bude celoročně 1x za 14dní z důvodu možnosti třídění odpadu
z domácností na plasty, papír, sklo a od loňského roku i na odpad biologický
– ten je možný dávat do popelnic hnědé barvy, umístěných v obci.

Kulturní akce v obci
První akcí loňského roku bylo novoroční zpívání u vánočního stromku. I když počasí bylo tehdy deštivé, sešli jsme se v hojném počtu a spolu
s místním sborem a dechovou hudbou si zazpívali několik koled. Další
akcí, která v zimním období proběhla, byly tradiční ostatky s průvodem
masek obcí. Těší nás účast mládeže na této akci a věřím, že nejinak tomu
bude i letos. S blížícím se jarem se přiblížil i čas Velikonoc a s tím spojený
Běh dětí o Velikonočního beránka. Počasí nám opět nepřálo a tak se běhalo v sokolovně. Do soutěžního klání se zapojily dětí místní i přespolní
a soutěžily ve třech věkových kategoriích. Všechny děti dostaly diplom a
sladkou odměnu, vítězové si odnesli hlavní cenu v podobě velikonočního
beránka. Druhý den měli možnost ukázat své sportovní dovednosti muži
a chlapci při velikonočním turnaji v malé kopané. Vítězem turnaje se stalo
mužstvo starších pánů z Nemotic. Konec prázdnin byl zakončen country
zábavou, kterou uspořádala obec a chalupáři.

 Ostatní platby obci Nemotice
- poplatek za psa - 1.pes = 100,- Kč,
- každý další pes = 150,- Kč
- vodné – 20,- za 1m3
- nájemné vodoměr – 276,- Kč za kalendářní rok
- stočné – dle jednotlivých smluv s občany
 Platba poplatků
Poplatky je možné přijít zaplatit od 19.2.2013 v úřední dny na pokladnu
obce nebo je zaplatit bankovním převodem na účet obce č. 5423731/0100.
V takovém případě je nutné nás informovat o zadané transakci tak, aby
byla platba námi správně identifikována.

4

5

Pomalu, ale jistě se blížil hodový čas. Příprav hodového veselí se ujala
mladá chasa a za pomoci starších žen začala s přípravami Svatováclavských
hodů. Vybrat hlavní stárku nebyl lehký úkol, ale po zkušenostech z předešlých let, se tohoto nelehkého úkolu ujala slečna Darina Zabloudilová
a Lukáš Langer. Při nacvičování moravské besedy se nás mnohdy sešlo
jen málo, o to intenzivnější pak bylo finišování. Vše bylo připraveno, koláče napečeny, demižóny naplněny - Hody s věncem mohly začít. Počasí
nám po celé hodové veselí přálo – počínaje pátečním fotbalovým utkáním
a stavěním máje, přes sobotní krojovaný průvod a konče nedělním kácením máje. Předtančení moravské besedy se krojové chase moc povedlo,
za což sklidili veliký potlesk a právem mohou být na sebe hrdí. Věřím, že
i letos se pořádání hodů zhostí se stejným elánem a nadšením jako vloni.
Poslední akcí roku je již tradiční posezení seniorů, které se poprvé
konalo ve Snovídkách v nově zrekonstruovaném společenském domě.
Aby to neměli naši senioři daleko, dopravili jsme je na místo autobusem.
Dle ohlasu všech přítomných se snovídská premiéra vydařila. V letošním
roce se budeme na všechny seniory těšit zase u nás v Nemoticích.
za zastupitelstvo obce
Martina Staňková
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Aktuální téma
podomní prodej
S počátkem nového roku přichází období největších změn v cenách za
elektrickou energii a plyn. Toto období se oproti jiným liší v tom, že pouze
nyní se mění ceny také distribučních sazeb a sazeb za dodávky elektřiny
a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním změnám přidává
i změna sazby DPH z 20% na 21%. Právě v tomto období po zvýšení medializace zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují i o změně
dodavatele energie. Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými
výrazy obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají
na pravdě.
Za poslední dva roky došlo k rapidnímu nárustu neetických praktik
při podomním prodeji. Setkáváme se s přístupy dvojího druhu. V tom
prvním případě obchodní zástupce slušně představí sebe i produkt, který
nabízí a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky související se změnou dodavatele nebo tarifu měsíční platby. V druhém případě je chování těchto
zástupců za hranicí zákona.
Celá situace začíná jednoduše. Do obce přijede vozidlo, z kterého
vystoupí několik prodejců oblečených do společenského úboru, v rukách
připravené desky. Rozdělí si domy, domluví se na čase odjezdu a vyráží na
lov zákazníků.
Je sobotní dopoledne, v hrnci vaří polévka, v troubě se peče oběd. Do
této pohody najednou zvoní zvonek a vy si při cestě ke dveřím či vratům
říkáte „ kdopak to může být?“. Otevíráte dveře a začíná přesně nacvičená
„oneman show“ v roli „obchodního zástupce“ společnosti.
Tito povětšinou sdělují, že nemají moc času, spěchají na další schůzku. A vyžadují poslední vyúčtování za plyn či elektřinu, na jehož základě
vám spočítají nižší měsíční cenu. Pamatujte si však, že výhodné nabídky
se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním
smlouvy, investujete do jejího zrušení. Záhy zjistíte, že sice měsíčně platíte
méně, ale na konci roku vám přijde doplatek, jehož rozpočítáním zjistíte,
že jste moc neušetřili a ještě vám třeba přijde složenka na zaplacení aktivačního poplatku, popřípadě smluvní pokuta od původního dodavatele za
zrušení smlouvy.
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Další lživou informací začíná komunikaci zástupce, který vám sdělí,
že váš současný dodavatel zkrachoval, nebo že v tomto místě končí s dodávkou služeb a vy musíte přejít k jinému. Krach dodavatele neznamená
pro vás odpojení od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem poslední
instance. A o této skutečnosti je zákazník vždy informován písemně.
Můžeme se setkat i s dalšími praktikami podomních prodejců. Ne
všichni zástupci ovšem jednají podvodně nebo lživě, ale vždy platí, že byste si měli vyžádat všechny dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky či
ceníky energií nebo nadstandardních služeb a poplatků). Na energetickém
trhu působí přes dvě desítky dodavatelů, jejichž cenové nabídky se v závislosti na spotřebě liší řádově o stovky až tisíce korun. Nejvíc mohou ušetřit
domácnosti, kde používají plyn k vaření a vytápění.
Pokud se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné – nikdy
hned nic nepodepisujte a nikdy neukazujte stávající smlouvu, zálohu
nebo jiné finanční prostředky. (pouze můžete uvést roční spotřebu plynu
či el. energie). Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám obchodní
zástupce přináší a vždy si vyžádejte jeho kontakt. Nebojte se zeptat na
pasáže, kterým nerozumíte nebo si nejste jisti přesným významem. Pokud
nebudete spokojeni s odpovědí, většina dobrých dodavatelů má zákaznické
linky, na kterých se můžete na vše informovat. Pokud obchodník nebude
chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka něčeho nedobrého.
Je třeba dodat, že se nemusí jednat pouze o nabídky dodávek plynu
a el. energie, ale i jiných produktů nebo zboží, s čímž jste se jistě již v naší
obci setkali. Proto buďte vždy při sepisování jakýchkoliv smluv či nákupu
zboží od podomních prodejců velmi opatrní a obezřetní, neboť většinou
již nelze vzít tento krok zpět.			
				
Antonín Hroza
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Z činnosti
DIVADELNÍ SPOLEČNOST „Tři z jedné“
Divadelní společnost „Tři z jedné“ v roce 2012
V neděli 19.2. přijel na sokolovnu Večerníček ve svém pohádkovém
autíčku, aby zahájil historicky první VEČERNÍČKŮV MAŠKARNÍ PLES
v Nemoticích. V několika okamžicích se také celý sál zaplnit různými
pohádkovými postavičkami. Nechyběl Rákosníček, Maková panenka
zatančila motýlu Emanuelovi, Mach s Šebestovou nezapomněli své sluchátko,
Karkulka protentokrát nezávodila s vlkem a Mickey Mouse soutěžil s dětmi
ve spoustě prima soutěžích. Na své si přišli i milovníci tance a dobré hudby,
kterou pouštěl DJ Miška. Po skvělé zábavě mohly děti vyhrát pěknou cenu
v tombole.
Na SMRTNOU NEDĚLI 25. 3. se sešli děti na sokolovně, aby vyrobily
slaměnou loutku Mořenu. Měla bílou košilku, červenou sukni a červený
šátek, kolem krku korále z vyfouknutých vajíček, ozdobená byla různobarevnými mašlemi a se svými zuby vypadala opravdu hrozivě. Děti ji vynesly za
zpěvu písní a doprovodu bubnů do potoka. Tam ji hodily do vody a tak se
definitivně rozloučily se zimou. Nakonec mohli všichni zamávat Mořeně,
která si to namířila do Černého moře. Děti zachránily Nemotice od zimy,
za odměnu si mohly vychutnat pohádku o ČERTOVI A KÁČE, kterou sehrála
naše divadelní společnost. V pohádce se děti dozvěděly, že chytrost vítězí
nad hloupostí a že zlo bývá potrestáno. Herci naučili diváky pěknou písničku a tak si mohli všichni zazpívat.
Ve spolupráci se Sokolem se 28.4. uskutečnilo na kurtech PÁLENÍ
ČARODĚJNIC. Kromě čarodějnic se akce zúčastnili i obyčejní smrtelníci,
kteří plnili funkci povzbuzovačů a roztleskávačů. Do čarodějných soutěží
se kromě malých i velkých čarodějnic zapojilo i pár čarodějů, i když Harry
Potter se na poslední chvíli omluvil. Prý přiletí na svém Kulovém blesku
příště. Tak se budeme těšit. Večer byl zakončen upálením té nejstrašnější
a nejprotivnější čarodějnice, jejíž jméno zůstává tajemstvím. Všichni si
však oddechli, když po ní zbyla jen trocha popela.
POHÁDKOVÝ LES se uskutečnil až na druhý pokus v neděli16.6.
(počasí nás trochu protrápilo). Tentokráte jsme změnili trasu, která vedla
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středem dědiny. Na děti čekalo několik úkolů. Moderní víly Winx kouzlily
na papíře barvami. Asterix a Obelix přenášeli obrovské kameny, sílu však
získali po kouzelném nápoji. Ježibaba nedávala svoje perníčky zadarmo,
děti musely poznávat různé potraviny. U králíků v klobouku si všichni dáli
rozcvičku, aby se i Bobkovi chtělo vylézt z pelíšku. U kapličky zpíval falešně
Anděl Páně. Čert Uriáš to nemohl poslouchat, tak ho zlákal na Mariáš.
Včelka Mája s Vilíkem chtěli sbírat pyl z květin, ale děti jim musely poradit, jak se která květinka jmenuje. U pole seděl dědek a čekal, až mu
vyroste řepa. Ta vyrostla jako z vody opravdu veliká, převeliká. Děti ji
vytáhli spolu s babkou a dědkem a pod řepou se zaskvěl sladký poklad. Po
náročné cestě se všichni odebrali za sokolovnu, kde měli hasiči připravený
táborák. Po horkém odpoledni děti osvěžila sprška, byla to sice ukázka
hasičského útoku, ale každý si to přebral po svém. Také hasičské auto nezahálelo a povozilo nebojácné odvážlivce.
Prázdniny se už chýlily ke konci, Olympiáda v Londýně byla pro naše
sportovce úspěšná, proto jsme nechtěli zůstat pozadu a uspořádali jsme
NETRADIČNÍ OLYMPIÁDU na kurtech. Akce se byla zahájena zapálením
olympijského ohně 18.8. a zúčastnit se jí mohly všechny soutěžichtivé děti.
V Londýně se házelo do dálky a běhalo přes překážky. My jsme házeli na
cíl, běhali s kolečkem, chodili s ping-pongovým míčkem na lžíci a plivali
lentilkou do dálky. Poslední disciplína však byla nejnáročnější. Některé
děti musely být od rodičů přemlouvány, aby lentilku vůbec vyplivly.
Neobešlo se to bez více pokusů. Po náročných disciplínách si všichni
zasloužili špekáček. Ten, kdo vydržel až do konce a neměl strach, mohl se
vydat na stezku odvahy.
V letošním roce plánujeme několik akcí. Začneme Indiánským maškarákem v neděli 3.3.2013. Dále připravujeme dvě pohádky: Hrnečku, vař!
a Boudo, budko.
Za divadelní společnost
Martina Paulíková
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SDH NEMOTICE
Dne 6.1.2013 se na Sokolovně A. Procházky konala Výroční valná hromada
SDH, na které se zhodnotilo, co se za uplynulé období podařilo či nepodařilo
splnit.
Všechny plánované akce se splnily téměř bezezbytku, i když jako
každoročně se scházejí na přípravě a zabezpečení akcí stále stejní členové.
Z VVH okolních sborů vím, že tento trend přetrvává ve všech organizacích.
Sice mě to mrzí, ale věřím, že se vše obrátí k lepšímu a do další práce se
zapojí většina našich členů.
K 6.1.2013 eviduje naše organizace 46 členů, z toho 3 členové do 6-ti
let, 1 člen do 14-ti let, 6 žen, 36 mužů. V letošním roce se 5 členů odhlásilo
a 5 členů přihlásilo.
Činnost naší organizace se řídila plánem činnosti a usnesením schváleným na minulé VVH konané dne 18.12.2011. Za uplynulý rok se uskutečnilo
5 členských schůzí s průměrnou účastí 16 členů.
Na jaře proběhl sběr železného šrotu. Zde jsme utržili částku 6.810,- Kč.
25. února jsme uspořádali za účasti našich žen ostatkový průvod obcí.
Tuto akci se nám daří již třetím rokem udržet. Není to jen tradice, ale pro
organizaci je to zdroj financí.
7. dubna se uskutečnila malá kopaná za účasti čtyř družstev.
8. dubna se uskutečnil ve spolupráci s OÚ Nemotice běh o Velikonočního
beránka.
9. dubna jsme zasahovali u požáru travního porostu v naší obci.
V měsíci dubnu se také uskutečnila brigáda na hasičské zbrojnici za
účasti 8 členů.
26. května proběhlo okrskové kolo soutěže v požárním sportu za účasti
Nemotic, Snovídek a Mouchnic.Už se stalo samozřejmostí, že nám technickou
pomoc zajišťuje SDH Koryčany, za což jim patří dík. Také bych chtěl při
této příležitosti poděkovat dětem a ženám z SDH Koryčany za ukázku
v útoku. S jejich připraveností by mohli konkurovat i našim mužům.
28. září se uskutečnilo stavění máje a zápas v kopané mezi mužstvy
svobodní Nemotice a ženatí Nemotice.
29. září proběhly tradiční Svatováclavské hody s krojovaným průvodem obcí.
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Plánované akce na rok 2013
1. Ostatky 2.2.2013
2. Sběr železného šrotu – březen
3. Velikonoční turnaj – duben
4. Úklid zbrojnice – květen
5. Okrskové cvičení – červen
6. a) Dětský den ve spolupráci s divadelní společností – červen
			 b) Pomoc při oslavách 110. výročí založení SDH Snovídky 20.7.2013
7. Hodová zábava – září
8. Sběr železného šrotu – říjen
9. Posezení hasičů s krojovanými
10. VVH – prosinec
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům a příznivcům,
kteří se v roce 2012 podíleli na činnosti naší organizace. Dále děkuji za
podporu obecnímu úřadu Nemotice a okolním sborům za pomoc při našich
akcích. Přeji Vám všem v tomto roce hodně zdraví a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
za výbor SDH
Luděk Machálek
starosta
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TJ SOKOL NEMOTICE
TJ Sokol Nemotice
Vážení spoluobčané, rok 2012 byl rokem pokračujících úprav v areálu
kurtů. Téměř jsme dokončili úpravu zeleně v okolí kurtů. Některé stromy
bylo třeba pokácet, protože svými kořeny poškozovaly kurty. Většinu
stromů jsme pouze snížili, popřípadě jim upravili koruny. Cílem těchto
úprav bylo omezení spadu listí, větví a jehličí na kurty samotné. Podle
letošního podzimu se zdá, že tyto úpravy byly na místě – množství opadanky
se značně snížilo. V návaznosti na to jsme jako náhradu vysadili okolo
padesáti smrků na sousedící pozemek z jihovýchodní strany, které by měly
sloužit zároveň jako větrolam.
V návaznosti na to jsme povrch prvního kurtu doplnili zhruba čtyřmi
tunami nové antuky. Povrch je nyní dostatečné kvality jak pro nohejbal,
tak pro tenis i líný tenis. Posunuli jsme sloupky pro upevnění sítě a zároveň
první kurt jako celek tak, abychom zvětšili vzdálenost od předního plotu.
Tato vzdálenost se ukázala jako kritická, omezovala hru a hrozila zraněním.
Součástí druhého kurtu se stala tenisová stěna pro tréning i zábavu. Vzhledem
k tomu, že hledáme způsob využití druhého kurtu, nápady občanů jsou
vítány. Letos bychom rádi započali s opravou oplocení, které vzhledem
k některým technickým nedostatkům trpí korozí, především sloupky.
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V posledních letech se nám daří jen sporadicky zvýšit sportovní
využívání kurtů. Záměrem je především pravidelné využívání kurtů v určitý
čas dne a týdne. Pokud by došlo k vytvoření skupinky lidí se zájmem
o pravidelné využívání kurtů, je možné se domluvit i na dlouhodobém
zapůjčení klíčů. To by mělo usnadnit přístup na kurty. Chápu, že neustálé
vypůjčování klíčů může odrazovat. Prozatím je trvale obsazena pouze
neděle večer, kdy se hraje nohejbal. Nadále počítám s pravidelným pálením
čarodějnic ve spolupráci s divadelní společností Tři z jedné. Domnívám
se, že letos se “Nemotické olympijské hry“ skutečně povedly. Kurty jsou
samozřejmě otevřeny i jiným aktivitám a nápadům. Přijďte, a domluvíme se.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo se na úpravách kurtů podíleli
a obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu. Milí spoluobčané, přeju
vám do nového roku jen to dobré.
za TJ Sokol
Čestmír Drašar

Ohlednutí za uplynulým rokem 2012

Ostatkový průvod obcí 25.2.

Vynášení mořeny 25.3.

Divadelní představení Čert a Káča 25.3.

Velikonoční pondělí 9.4.

Pálení čarodějnic 28.4.

Vítání občánků 9.6.

Netradiční dětská olympiáda 18.8.

Svatováclavské hody 2012

ZPRÁVY Z FARNOSTI NEMOTICKÉ
Oprava kostela sv. Václava
Po roční přípravě se konečně dočkáme a začne se s opravami fasády
a okolí nemotického kostela. Celá akce je velice finančně náročná,
a proto jsme požádali o příspěvek různé organizace či obce. Celkové náklady
na tuto opravu (fasáda, odvodnění, terénní úpravy) si vyžádají částku cca
4 mil. Větší část nákladů spojených s opravou kostela uhradí Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím dotací z Evropské unie, ale
podíl musí uhradit i farnost sama. Svou finanční výpomoc přislíbili obce
Nemotice, Mouchnice, Snovídky i firma Stabila. Za tento příslib financí
jsme velice vděčni a doufáme, že nebudeme muset celou akci rozdělit na
více etap z důvodů nedostatků finančního krytí z naší strany a vše se podaří.
Výběrové řízení proběhlo v lednu a termín realizace je stanoven na březen
až červenec 2013. Občané mohou i nadále přispívat na tuto opravu
prostřednictvím sbírek v kostele či sbírkou, která proběhne v období
realizace projektu.
Více informací o farnosti naleznete na www.farnostnemotice.cz
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