MINI Zpravodaj obce
NEMOTICE 2021
Vážení občané,
blíží se konec roku a většina z nás se těší na vánoční a novoroční svátky. Letos však
budou, stejně jako celý uplynulý rok ovlivněny epidemií koronaviru. Takže zřejmě
budou trochu jiné, než jaké bychom si přáli a byli zvyklí. Přesto tyto události, které
nemůžeme příliš ovlivnit, můžeme na druhé straně vidět i v lepším světle – příprava
Vánoc a jejich oslava v rodinném kruhu bude přirozenější, než kdy dřív. Během roku
hodně z nás muselo přehodnotit své představy, plány a také na obci jsme nemohli zcela
uskutečnit své předsevzetí. Byly omezeny všechny kulturní a společenské akce, museli
jsme např. již podruhé přerušit tradiční setkání seniorů, pevně však doufám,
že v příštím roce se nám to již podaří. Také při zvelebování obce jsme se museli omezit,
neboť příjmy do obecního rozpočtu nejsou v současné době na úrovni let minulých.
Provedli jsme jen opravy místních komunikací, což by se nezdařilo bez přispění
Jihomoravského kraje, který nám na tuto akci poskytl dotaci ve výši 250.tis. Kč. Jednalo
se o dokončení cesty ke hřbitovu, opravu cesty na „Nohávce“ a na návsi.
Od 1. ledna nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který kromě jiného říká,
že množství směsného komunálního odpadu od jednoho obyvatele nesmí překročit dvě
stě kilogramů za rok, aby obec musela platit poplatek za uložení na skládku v původní
výši, jinak se zvýší o tři sta korun za každou tunu odpadu. To by samozřejmě pro obec
znamenalo zvýšenou finanční zátěž. Proto žádáme tímto Vás, občany, abyste pomohli
snížit množství produkovaného směsného komunálního odpadu, a to ještě
důkladnějším tříděním.
Již několik let se obec potýká s nedostatkem vody z vlastního vrtu. Proto v příštím
roce budeme muset prověřit možnost vybudování náhradního (posilovacího) vrtu
provedením hydrogeologického průzkumu v blízkosti současného vrtu. Na příští rok
je naplánována také oprava střechy u vchodu do sokolovny, rovněž oprava omítky
na této budově. Chtěli bychom opravit místní komunikaci „Drahy“, dále doplnit
osvětlení některých komunikací. Budeme pokračovat v přípravách na budování
kanalizace (vypracování projektu). V místním kostele se plánuje velmi finančně náročná
oprava varhan, na kterou obec přispěje částkou 50. tisíc korun.
Milí spoluobčané, přeji Vám, i jménem zastupitelstva obce, v této nelehké době hezké
prožití Vánoc. Rok 2022 ať je již plný radosti a splněných snů. A k tomu Vám přeji hlavně
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Antonín Hroza, starosta obce

Kultura v obci

Stejně jako v loňském roce byly i letošní Svatováclavské krojované hody
poznamenány covidovou situací. I přesto se však na konci září jako jediná kulturní akce
v roce uskutečnily. V pátek večer se v Sokolovně uskutečnila rocková zábava, na které
především své písničky sehrála a zazpívala skupina TRIFID. I když účast nebyla veliká,
nálada byla výborná. V sobotu odpoledne se u Sokolovny konalo odpoledne
s dechovkou. Po loňském úspěšném vystoupení pozvání opět přijala dechová kapela
Vinařinka. O bohatý program se postarala krojovaná chasa, nechyběly tance, zpěv
a také bohatá tombola. Již po několikáté nesměl chybět košt vína, o který se postaral
pan Holakovský z Vlkoše. Na vařeném mase z kotle si jistě také každý účastník
pochutnal. Celé odpoledne se velmi vydařilo. Především díky krásnému slunnému
počasí se přišlo pobavit mnoho příznivců hodového veselí. Všem mnohokrát děkujeme
za projevenou přízeň, za sponzorské dary a dobrovolné vstupné. Velké díky ale patří
organizátorům - krojové chase, SDH Nemotice a obci Nemotice. Doufám a pevně věřím,
že tuto krásnou tradici zachováme i po další léta a o Vaši přízeň nepřijdeme.
Krásné Vánoce prožité v kruhu svých blízkých a především pevné zdraví v roce 2022
všem spoluobčanům přeje Martina Staňková.

Mladí hasiči NEMO.
Uplynulý rok nebyl pro společné akce ideální. Protože jsme se několik měsíců nemohli
scházet, uspořádali jsme v březnu nejen pro mladé hasiče branný závod. Byl netradiční,
stanoviště mohli soutěžící procházet sami, úkoly plnili písemně.
Teprve v květnu jsme mohli obnovit pravidelné sobotní tréninky. Na začátku prázdnin
jsme se sešli na soutěžním odpoledni, táboráku a stanování na hřišti.
V červenci se někteří z našich členů zúčastnili hasičského tábora v Černčíně, moc se jim
tam líbilo.
V září jsme konečně mohli jet na soutěž štafet do Nesovic, všechna naše družstva
předvedla skvělý výkon. I když jsme i pak pilně trénovali, další soutěže už byly zrušeny.
Protože situace stále není dobrá, nezakončíme letošní rok vánoční besídkou, ale jen
společným předsilvestrovským výšlapem, ke kterému se můžete připojit.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a vše dobré v roce 2022!

Michal Učeň

Zprávy z farnosti nemotické
Vážení občané, bratři a sestry,
rád bych se s vámi podělil o několik zajímavých událostí z naší nemotické farnosti.
V měsíci září proběhly Svatováclavské hody a 10. října se konal, jako každoročně,
Koncert duchovní hudby. Na tomto koncertu vystoupil barytonista olomouckého
divadla Vojtěch Poštulka, korepetitorka Dita Běťáková a místní smíšený sbor.
Na koncertě zazněly skladby různých slohových období a také vystoupily naše dvě
mladé varhanice – Klára Paulíková a Magdaléna Učňová.
A to byl důvod, ukázat veřejnosti, v jakém jsou stavu varhany, umístěné v našem
nemotickém kostele. Jedná se o mechanický jednomanuálový nástroj. Jsou dílem
uherskohradišťského varhanářského mistra Matěje Strmisky a prošly částečnou
rekonstrukcí na konci devadesátých let minulého století. Tehdejší opravu prováděla
firma Töpfer z Brna. Tato firma se zaměřila jen na částečnou restaurátorskou práci,
a proto tento nástroj mohl dalších třicet let sloužit, jak k liturgickým, tak i koncertním
účelům. Bohužel, současný stav tohoto nástroje není dobrý, a tak se farnost rozhodla,
že od příštího roku se pustí do restaurování celého nástroje. Ještě v letošním roce
proběhl výběr firmy a vyčíslení nákladů spojených s restaurováním celého nástroje.
Samotné nemotické varhany nejsou zapsanou významnou kulturní památkou
(i když jsou součástí památkově chráněného objektu), i tak nelze na jejich opravy žádat
stát o finanční pomoc. Celkové náklady na restaurátorské práce budou, podle
odborného posudku firmy, vyčísleny na 909 000 Kč. Sama farnost má prozatím
na pokrytí oprav pouze asi třetinu obnosu. Pokud byste se rozhodli přispět, můžete
na sbírkové konto, jehož číslo je: 86-4179020287/0100, VS: 2022 nebo můžete přispět
do sbírky, která bude probíhat po celý příští rok prostřednictvím hotovosti na určených
místech v obci. Opravu varhan se rozhodlo podpořit i zastupitelstvo naší obce
a alokovalo částku na příští rok do rozpočtu obce. Za to jim patří velké díky. Informace
o restaurování nemotických varhan postupně naleznete také na stránkách farnosti:
nemotice.rkf.cz
Prosím, podpořte toto dobré dílo!
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 pátek 24. 12. u nás
bohoslužba nebude. Na Boží hod Vánoční (25.12), sobota v 11.00 hod. a na svátek
sv. Štěpána (26.12.), neděle v 11.00 hod. Po celou dobu je možnost prohlídky
nemotického Betlému, umístěného v zadní části našeho kostela a domů si můžete
odnést i Betlémské světlo.
S díky

Michael Korbička

Zprávy z úřadu, aneb:
Víte, že….
• v roce 2021 je trvale přihlášeno v naší obci 430 obyvatel
dospělí 430 muži 176, ženy 165
děti do 15let
65, děti (15-18let)
15, průměrný věk obyvatel je 43,56let
• úřední hodiny na Obecním úřadě v Nemoticích budou v roce 2022 v úterý a ve čtvrtek
8 – 12.hod. a 13.-17.hod.
• Pošta Nemotice – v roce 2022 budou poštovní služby pro občany i nadále zachovány.
• Mobilní rozhlas – zřídili jsme pro Vás novou službu, díky které můžete dostávat všechna
hlášení do svého mobilního telefonu nebo emailové schránky. Stačí se zaregistrovat buď
na stránkách www.mobilnirozhlas.cz, stáhnout si aplikaci do svého mobilu nebo přijít
na Obecní úřad a vyplnit formulář.
• Svoz komunálního odpadu bude probíhat celoročně 1x za 14 dní a to v pondělí každý lichý
týden.
• Svozy dalších komodit v obci se uskutečňují v následujících intervalech:
Papír: vývoz 1x 14 dní - lichý čtvrtek
BIO: 1. 3. – 30. 11. sudý pátek
Petky: vývoz 2x7 - lichá středa - lichý pátek - sudé úterý - sudý pátek
Sklo bílé: 1x měsíčně - zimní svoz (1. 10. – 31.5) - lichý čtvrtek, letní svoz (1. 6. – 30.9) - lichý
pátek
Sklo barevné: 1x měsíčně - Zimní svoz (1. 10. – 31.5.) - lichý pátek, letní svoz (1.6. – 30.9) –
sudý čtvrtek
Sběr kuchyňského oleje – nádoba je umístěna u vchodu do budovy bývalé školy.
• Platby poplatků v obci:
o komunální odpad – sazba poplatku se na rok 2022 zvýšila na částku 600,- Kč za každého
občana trvale hlášeného v obci Nemotice. Poplatek ve stejné výši musí hradit i majitel
nemovitosti, ve které nemá žádný občan trvalý pobyt. Poplatek musí být uhrazen
jednorázově nejpozději do 30.6. 2022.
Poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v místě svého bydliště, může požádat o svobození
z tohoto poplatku podáním oficiální žádosti na Obecní úřad, a to nejpozději do 30.6.2022.
Poplatek za odpad můžete hradit bezhotovostně na bankovní účet obce č. 5423731/0100,
do variabilního symbolu uveďte číslo popisné domu, do popisu platby vaše příjmení.
o poplatek ze psů – 1pes 100,-Kč/rok, každý další pes 150,-/rok
o vodné – se pro rok 2022 nezměnilo, stále činí 36Kč/m3 a nájemné vodoměru 276,-Kč/rok
o stočné dle jednotlivých smluv
o nájemné hrobového místa – sazba nájemného za hrobové místo je 15Kč za m2 na rok.
Smlouvy jsou uzavírány na 15let a apelujeme na vlastníky hrobů, kteří nemají dosud
uzavřeny nové smlouvy, aby tak učinili co nejdříve!

Obec Nemotice, Nemotice 66, 683 33
tel: 517 367 426, email: starosta@nemotice.cz, uctarna@nemotice.cz

