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OÚ informuje
Děje se v obci
Osvětlení obce
• Bylo ukončeno výběrové řízení
pro vybudování osvětlení při cestě
k novým domům na místní komunikaci Branka – Chobot. Práce budou zahájeny tak, aby koncem září
nebo začátkem října již nové osvětlení umožňovalo bezpečnou chůzi
pro občany, kteří v uvedené lokalitě
bydlí.
Příprava podzimních voleb do krajských zastupitelstev
• Obecní úřad se intenzivně připravuje na provedení voleb do krajských
zastupitelstev, které proběhnou ve
dnech 7.–8. října 2016.
V současné době probíhají školení odpovědných zástupců obcí na
MěÚ Vyškov a postupně jsou realizovány další administrativní kroky
v přípravě voleb podle schváleného
harmonogramu.
Sběrné místo pro biologický odpad
• Chystáme zámysl pro zřízení sběrného místa, kam by občané mohli vyvážet rozměrný bioodpad ze
svých zahrad, zejména větve, keře
apod., který sami nemohou zpracovat, a který nám v nádobách na
bioodpad zabírá velký objem. Toto
opatření by mohlo zlepšit situaci se
stále přeplněnými hnědými kontejnery. Odpad by se likvidoval štěpkováním. Na tuto akci se pokusíme
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získat dotaci z vypsaných dotačních
titulů. Naším úmyslem je zřídit tuto
službu pro občany bezplatně, v místě poblíž čistírny odpadních vod.
Další úlevou by mohly být kompostéry, které by obec poskytla zájemcům z řad občanů. Podle podmínek
a výše poskytnuté dotace by kompostéry byly dlouhodobě zapůjčeny bezplatně nebo by si je občané
odkoupili za symbolický poplatek.
Kozí výběh
• V prostoru tzv. Kozího výběhu byla
zřízena provizorní přípojka elektrického proudu. To poskytuje lepší
možnosti pro pořádání nejrůznějších akcí například spolků a podobně. Jednu takovou již uspořádal
spolek veteránských vozidel. Místo
je v současné době využíváno intenzivněji pouze dobrovolnými hasiči,
což je trochu škoda. Prostor je ideální pro všechny činnosti – sportovní
i společenské, které je možné pořádat na volném prostranství. Voda se
dá vždycky přivézt!
V budoucnu bychom chtěli opravit
stávající přístřešek nebo vybudovat
nový.

nové oplocení v horní části školní
zahrady, byl zaveden nový systém
bezpečných vstupů do budovy (videotelefony) a systém nouzových
úniků z budovy (paniková kování
na hlavních vstupních dveřích).
Prostory sociálního zázemí MŠ byly
doplněny o sprchu a výlevku odpadní vody, bylo opraveno netěsné odpadní potrubí pod podlahou
umývárny. Do konce roku bude
kompletně zmodernizována výdejna stravy (nová podlaha, nová
kuchyňská linka včetně spotřebičů,
zcela předělaný prostor mytí nádobí
s novou myčkou a nový pult výdeje
stravy). V současné době je rovněž
zpracováván projekt výrazné opravy školní budovy, na kterou se pokusíme v příštím roce získat dotační
prostředky.
Miroslav Jonáš

Škola
• V letošním rozpočtu obce byly
schváleny finanční prostředky na
investice do modernizace a oprav
budovy školy. Bylo vybudováno
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Opravy komunikací
Při jednáních na SÚS JMK ohledně oprav komunikací
v obci po provedené kanalizaci nám byly sděleny následující
informace:
- opravy komunikací v Nemojanech byly realizátorem spojeny do jednoho balíku spolu s opravou krajských komunikací v Lulči
- vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků
bylo nutné zadat veřejnou soutěž, která je již ukončena
a vítěz připravuje realizaci oprav
- zahájení prací je závislé na dokončení realizace veřejných
částí přípojek a nového chodníku na krajských komunikacích v Lulči, což by mělo být dle dostupných informací
nejpozději do konce září
- ihned poté budou opravy zahájeny a provedeny v obou
obcích současně – reálně tedy začátkem října
- konkrétně budou opraveny následující komunikace:
• levá polovina krajské komunikace od autobusové
zastávky směrem k vlakovému nádraží včetně odvodnění – odfrézování stávajícího povrchu, balená živičná
směs

•

•

komunikace na náspu nad vlakovým nádražím - vybagrování, nový zhutněný štěrkový podklad, zhutněný hrubý a jemný asfaltový recyklát, spojovací postřik
živičnou směsí a podrcení drobným štěrkem
komunikace z Branky směr Chobot včetně odvodnění – vybagrování, nový zhutněný štěrkový podklad,
zhutněný hrubý a jemný asfaltový recyklát, spojovací
postřik živičnou směsí a podrcení drobným štěrkem.
Kromě toho bude provedeno i nové osvětlení na konci Branky směr Chobot.

Do konce roku dojde pravděpodobně i k výměně vodovodního potrubí od křižovatky směrem na Račice s předpokládanou následnou opravou celé poloviny vozovky.
Prováděné opravy budou vyžadovat omezení dopravy
a parkování v obci a určité dočasné nepohodlí. O konkrétních opatřeních budete včas informováni na webových
stránkách obce a obecním rozhlasem.
Miloš Němec,
starosta obce

Informace k provozu ČOV
Máme za sebou další období plného provozu čistírny. V současné době
probíhá závěrečné vyhodnocení akce
u Fondu životního prostředí.
Do uzávěrky Nemojanského zpravodaje je zatím připojeno 667 občanů,
z toho 14 z katastru obce Luleč. Toto
číslo je se započtením ekvivalentů
ze dvou restaurací, školy a obecního
úřadu. Nepřipojeno zůstává z různých
důvodů 148 občanů, z toho jeden
občan obce Luleč. Připojování stále
pokračuje. Blíží se nám konec roku,
kdy vyprší oprávnění k vypouštění
odpadních vod do potoka. Po tomto
termínu musí být všechny domácnosti buď připojeny, nebo mít oddělené
dešťové a splaškové přípojky s vyvážením jímek nebo septiků. Vypouštění splaškových vod do potoka bude
zcela nepřípustné a v případě zjištění,
že odebrané vzorky v potoce i nadále
obsahují splašky, hrozí celkem vysoké
pokuty.
V technické části ČOV došlo k několika opravám. Byl vyměněn frekvenční měnič dmychadla a přečerpávací
čerpadlo v čerpací stanici 1. Podařilo
se zařídit výměnu jako záruční, čímž
obec ušetřila nemalé prostředky. Po
těchto opravách se zlepšila spolehlivost zařízení ČOV.
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Čerpadla v přečerpávacích stanicích jsou ovšem stále přetěžována
z důvodu vypouštění zejména pevných látek, které do odpadů nepatří.
Nátokové česlo jsme zkušebně osadili mnohem hustším pletivem – vyžaduje to ovšem mnohem častější
vyvážení, které stojí nejen náklady,

ale i čas pracovníků obce. Ti se tak
musí věnovat ČOV v mnohem vyšší míře, než by bylo nutné, a ostatní práce na obci musí dohánět i za
cenu přesčasů. Na fotografii je česlo
zhruba 12 hodin po vyčištění. Zbytky
potravin, opět věčné hygienické vícevrstvé ubrousky, dámské hygienické

(foto M. Jonáš)
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potřeby, hadry, deodoranty na WC.
To všechno se samozřejmě ve vodě
nerozpustí a v konečném důsledku
přetěžuje, či dokonce dokáže zastavit
čerpadla. Apeluji proto na všechny
připojené občany, aby se zdrželi tohoto jednání. Dojde-li k dalším škodám, nemusí se již jednat o škody
hrazené ze záruky. Tím by neúměrně
rostly náklady a ty bychom pak nesli
my všichni v ceně stočného.
Miroslav Jonáš
(foto M. Jonáš)

Připojit či nepřipojit?!
Toto je zřejmě velké dilema některých našich váhavých
spoluobčanů. Celkem dlouho jsem přemýšlel, zda tento
článek uveřejnit, nebo ne. Dosud jsem se snažil v předchozích článcích i ve svých vystoupeních a diskuzích s mnohými z vás působit spíše motivačně a trpělivě vysvětlovat širší
souvislosti ohledně dokončení zkušebního provozu a vlastního provozování nové splaškové kanalizace v naší obci. Ale
i přes tuto snahu – a nejen moji – je stále dost těch, kteří
i přes jasně stanovený termín připojení na novou splaškovou kanalizaci – 11. 5. 2016 – dosud připojeni nejsou. A to
je ten hlavní důvod, proč jsem nakonec požádal o uveřejnění článku v tomto vydání Nemojanského zpravodaje. Jsem
přesvědčen, že naprostá většina obyvatel Nemojan pochopí
můj už ne tolik vstřícný postoj vůči těm váhavým a dosud
nepřipojeným spoluobčanům.
Na vysvětlenou musím dodat, že ne všechny domácnosti v obci bylo možné technicky připojit. Těchto domácností se mé další úvahy samozřejmě netýkají. Nejčastějším
důvodem jejich nepřipojení je výškové situování domů pod
úrovní vedení hlavních stok. Tyto domy nebyly zahrnuty do
projektu kanalizace, ale v blízké budoucnosti budeme hledat cesty k jejich napojení. V jedné části obce se tak již děje
a připravujeme zadání projektu na vybudování další výtlačné větve. Dalším důvodem je příliš velká vzdálenost některých osamělých domů od hlavních stok. Tady bude řešení
mnohem složitější a především finančně velmi nákladné.
Problematické je i připojení objektů v blízkosti vodovodu
Vyškov – Slavkov.
Výše uvedený termín připojení byl především díky pozdě zpracované druhé etapě projektů a tím i později vydanému územnímu souhlasu posunut na 31. 8. 2016. Dovoluji
si upozornit, že toto byl poslední vstřícný krok obce k vám
nerozhodným. Vážení dosud nepřipojení, není vás mnoho,
ale přesto právě díky vám mohou celkem reálně nastat situace, které mohou vést k uplatnění finančních sankcí vůči obci.
Ta nejhorší varianta je možné vrácení části dotace díky
nesplnění základních sledovaných parametrů projektu: počtu připojených domácností a obyvatel a s tím velice úzce
souvisejícího odbouraného množství definovaných škodlivých látek z odpadních vod. Skutečnost bude známa vel-
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mi brzy – po ukončení právě probíhajícího vyhodnocení
zkušebního provozu Státním fondem životního prostředí.
Věřte mi, že jsme zhotovovali podklady pro vyhodnocení
velmi pečlivě, ale s počty připojených domácností se kouzlit
opravdu nedá – vše je fondem velmi jednoduše ověřitelné
a kontrolovatelné.
Všichni dosud nepřipojení spoluobčané tedy likvidují
splaškové vody nějak jinak – a nedělám si iluze, že všichni
v souladu se zákonem. Na pole nebo do zahrad je vývoz jímek a septiků zakázán, fekální vozidla VAKu v obci vidět nejsou, potvrzení o likvidaci odpadních vod dosud nikdo nepředložil. Tak mi jednoduchou úvahou vychází „jiný“ způsob
likvidace – různé trativody možná až k sousedům, přečerpávání jímek nebo přepady septiků a případně přímé napojení
odpadů do nyní již jen dešťové kanalizace s vyústěním do
vodního toku Rakovce. A zde hrozí další finanční sankce –
tentokrát od Povodí Moravy, resp. Odboru životního prostředí MěÚ Vyškov. Platnost výjimky pro vypouštění odpadních
vod do Rakovce končí na konci tohoto roku. V případě následného zjištění nadlimitních koncentrací nečistot ve vodě
hrozí rovněž citelné sankce pro obec – mohou se pohybovat
v řádech statisíců až milionů korun.
Za sebe mohu slíbit, že se nehodlám s touto situací nějak
smiřovat, vyrovnávat nebo přivírat oči. Na následujícím zastupitelstvu předložím návrh, jak postupovat proti těm, kteří
nereagovali na výzvy k připojení, nebo dokonce ani nepožádali o připojení domácnosti na novou kanalizaci. A všichni měli minimálně dvě šance, o kterých nemohli nevědět.
Věřím, že zastupitelé se k návrhu jasně vyjádří – ať už jej
podpoří, nebo předloží své vlastní návrhy. Osobně mi vadí
a nedokážu pochopit, že si část spoluobčanů nevyzvedla
zpracované projekty přípojek, o které si sami písemně požádali. Vadí mi úšklebky části nepřipojených na úkor těch poctivých a odpovědných ohledně plateb za stočné. A nechce
se mi věřit, že by to lidem v obci bylo jedno. Jsem přesvědčený, že jsme schopni využít finanční prostředky úplně jinak
než na vracení části dotace nebo na pokuty za znečištění
Rakovce.
Budu zcela konkrétní. Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace je jednoznačně zakázáno. Po konzultaci na
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několika institucích a úřadech budou zastupitelstvu předloženy následující návrhy:
1) V nejbližších dnech osobně navštívit majitele všech
nepřipojených domácností s žádostí o písemné sdělení
termínu připojení, způsobu likvidace odpadních vod
a fyzické doložení likvidovaného množství
2) V případě nesdělení a neprokázání likvidace odpadních vod odeslat písemnou výzvu k:
• prokázání odpojení odpadních potrubí z domácnosti
od dešťové kanalizace
• doložení nepropustnosti jímek/septiků od právnické/
fyzické osoby k tomu způsobilé
• doložení odpojení jímek/přepadů septiků od dešťové
kanalizace
3) Vyžadovat pravidelné prokazování likvidace odpadních vod fakturami od způsobilé právnické/fyzické osoby (VAK Vyškov nebo jiná podobná společnost) – v souladu s odebraným množstvím pitné vody nebo ročním
směrným číslem spotřeby (36 m3/osoba/rok)

4) V případě nespolupráce předat řešení Odboru životního prostředí MěÚ Vyškov (fyzické osoby) nebo České inspekci životního prostředí (právnické osoby)
5) V případě problémů s čistotou vody v potoku Rakovec
s následkem udělení finanční sankce vymáhat tuto částku v odpovídajících poměrech po vinících
Ve zkrácené formě jsem vám předložil možné důsledky
nepřipojení domácností včetně předpokládaného postupu vedení obce vůči všem, kteří mají vytvořené předpoklady pro připojení k nové kanalizaci, a přesto tak dosud
neučinili. Byl bych rád, aby si všichni uvědomili vážnost situace a začali se chovat odpovědněji vůči svým sousedům,
spoluobčanům i životnímu prostředí. Využívejme novou
kanalizaci pro účely, ke kterým je určena v maximálním
možném rozsahu. Jedině tak naplníme všechna sledovaná
kritéria poskytovatele dotace a kontrolních orgánů v oblasti životního prostředí.
Miloš Němec, starosta obce

Obecní knihovna Nemojany
Vzhledem k tomu, že naše knihovna získala finanční prostředky z dotačního titulu 5 – obecní knihovny v rámci
„Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje“, byla prázdninová doba
ryze pracovní. V knihovně se budovalo, opravovalo, uklízelo a vylepšovalo
prostředí pro naše čtenáře. Největším
zásahem bylo nahrazení chemického
wc splachovacím, a s tím spojené stavební úpravy. Obě místnosti byly nově
vymalovány, natřeny dveře, zárubně
a radiátory. Byl vybudován čtenářský
koutek pro malé čtenáře. Knižní fond
byl probrán a některé knihy navrženy
k vyřazení. Tím se uvolnilo místo pro
knihy nové. Z dotace byl taktéž zakoupen nový dataprojektor a plátno, které nám umožní další rozvoj knihovny.
V rámci sponzorství byly zakoupeny
nové sedáky pro děti, rámy na obrázky,
rybářská síť jako dekorace a natřeny ra-
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diátory. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na vylepšení knihovny podíleli,
ať už pracovně nebo i finančně.
Taktéž patří poděkování všem,
kteří se zapojili do charitativního projektu „Upleť čtverec“, který pomáhá
sirotkům, opuštěným dětem a dětem
s AIDS v jižní Africe. Celkem se nám sešlo 29 ks krásných čtverců, které byly
zabaleny a odeslány.
Nemojanská knihovna bude
opět otevřena v úterý 13. září 2016
v 15.00 hodin.
V rámci projektu „Jižní Morava čte“
bude v úterý 13. září 2016 v 17.00 hodin slavnostně vyhlášeno téma literární soutěže „Legendy a mýty mého kraje“. V knihovně proběhne veřejné čtení,
beseda s regionální spisovatelkou paní
Jaroslavou Říhovou, promítání fotografií a na webových stránkách knihovny
www.knihovnanemojany.wz.cz bude

spuštěn webový kvíz pro děti i dospělé
k poznávání lokální historie.
Na slavnostní vyhlášení soutěže
jsou zváni všichni, kteří chtějí přijít,
ale především děti ve věku 6–18 let
a senioři.
A jak se k nám dostanete?
U vchodových dveří do školy musíte nově zmáčknout tlačítko, na kterém
je napsáno KNIHOVNA, paní knihovnice se podívá na obrazovku a pokud jste
vítaným návštěvníkem knihovny, budou vám tlačítkem z knihovny otevřeny dveře. Vstoupíte a dveře za sebou
zavřete. Tato změna je nutná a provedená v rámci nového zabezpečovacího
systému budovy školy.
Eva Hálová

Nemojanský zpravodaj
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Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol
Prázdniny jsou za námi a podzimní
akce před námi. Informujeme všechny
příznivce sportu, od 20. 9. 2016 opětovně začínáme s cvičením v Nemojanské
sokolovně. Pravidelné všestrannostní
cvičení každé úterý od 16.15 hod. do
17.55 hod., cvičení Jógy každé úterý od
18.00 hod. do 19.30 hod. a páteční florbal od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Na den 23. 9. 2016 od 17.00 hod.
v rámci celorepublikové akce připravujeme pro veřejnost „Noc sokoloven“. Pro

sportovce (a nejen pro ně) připravujeme
prezentaci činnosti zdejší jednoty, dozvíte se informace z historie Sokola, vyzkoušíte různé tělocvičné aktivity a soutěže.
Akce je plánovaná do noci s možným
přespáním v sokolovně. Budete-li mít zájem, doneste si spacák.
Dne 28. 9. 2016 zveme všechny příznivce cykloturistiky na 1. ročník – Nemojanská podzimní „šlapka“. Jedná se
o nenáročnou trasu podél toku řeky
Bečvy z Hranic do Přerova cca 30 km

(pro náruživé zájemce až do Nemojan
– 88 km).
Na závěr informace o chystané brigádě v sokolovně, která je naplánovaná
na 1. 10. 2016 od 8.00 hod. Prosíme především sokolíky o pomoc při vyklízení
půdy nad velkým sálem a pódiem z důvodu následného zateplení. Bližší informace k plánovaným akcím naleznete
na nových webových stránkách http://
www.sokolnemojany.cz/
Mgr. Dalibor Hlavsa

Spolek Chobot Nemojany, z. s.
Tuto sezónu již hospodaříme sami.
Bylo vysazeno cca 200 kusů kapra lysce
o délce 45–52 cm, tedy v lovné míře. Po
provedeném dotazování členů spolku
byl na konci srpna zjištěn odlov zhruba
130 kusů kapra.
Rybáři se podílejí na úklidu na rybníku a v okolí. Při chytání mají konečně
klid, zmizela obtěžující vozidla z předešlých let, nedochází již ke všem těm
jevům, které nás i návštěvníky tohoto
krásného přírodního prostředí po léta
zlobily. Občas se ještě objeví rybář, který
není členem spolku a„neví“, že voda byla
vyjmuta z revíru Moravského rybářského svazu. Většinou jsou tyto drobnosti

řešeny našimi bdělými členy domluvou
a v klidu. Došlo i k pokusu pytláctví, ale i
to bylo v zárodku odhaleno. Svůj rybník
si ohlídáme!
Počet členů se ustálil na 70, bylo poskytnuto i cca 20 denních povolenek pro
hosty hotelu Nemojanský mlýn. Není
divu, že při tomto počtu členů dochází
i k výměnám názorů na pravidla lovu
a druhy ryb pro další zarybnění. Tyto názory nezapadnou, ale výbor musí jednat
především v zájmu většiny členů.
Pro podzimní zarybnění plánujeme
koupit kapry v hodnotě 40 000 Kč, pokud možno ve větších délkách – 50 až
55 cm. Pro zarybnění v příštím roce, až

bude jasné, kolik jsme vybrali na příspěvcích, bychom chtěli nasadit štiky,
candáty, okouny a amury – tak, aby
dravci měli klid na zaujetí stanovišť do
ukončení hájení.
Koncem srpna proběhlo na rybníce
natáčení ČT Brno. Natáčel se díl seriálu pro děti, který objevuje přírodu naší
země. Produkce děkuje spolku i obci
za spolupráci a umožnění klidu při natáčení. Jsme rádi, že rybník Chobot byl
vybrán především pro krásné prostředí.
Snažme se proto všichni, aby se prostředí přinejmenším zachovalo a pokud
možno ještě vylepšilo.
Miroslav Jonáš

(foto M. Jonáš)
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1. ročník Nemojanská podzimní „šlapka“ 28. 9. 2016
Zveme všechny příznivce cykloturistiky na 1. ročník podzimní vyjížďky na nádhernou, nenáročnou trasu podél řeky Bečvy
z Hranic do Přerova cca 30 km podél toku řeky (pro zájemce
až do Nemojan – 88 km).
Bližší info a registrace účastníků
na z.holcman@sokolnemojany.cz
Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 do 99 let.
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Zprávy z činnosti zájmových organizací
Setkání motoveteránů
Motovet Nemojany uspořádal v sobotu 13. srpna setkání motoveteránů
v areálu Kozího výběhu. Pořadatele
i veřejnost potěšila nejen účast strojů
a příznivců, ale i výborné občerstvení.
Závěrem tohoto setkání byla propagační jízda obcí a projížďka přes Račice, Ježkovice, Pístovice a zpět do Nemojan.
Emil Pěček
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ZŠ a MŠ Nemojany
První školní den
Naše základní škola je určena pro
výuku dětí 1. stupně ZŠ, od 1. do
5. ročníku.
Škola disponuje dvěma moderně
vybavenými učebnami.
Na škole vyučují zkušené a plně
aprobované pedagožky.
Nabízíme školní družinu a zájmové kroužky (angličtina, sportovní, výtvarný, ekologický).
Již od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk úspěšnou metodou TPR (Total Physical Response)
kombinovanou s komunikační metodou + tzv. AHA efekt.
Do výuky matematiky začleňujeme úspěšnou metodu na rozvoj
logického matematického myšlení podle profesora Hejného. Pedagožky jsou plně aprobovány pro
výuku této metody.
Každé ráno před vyučováním
rozvíjíme čtenářskou gramotnost
našich žáků prostřednictvím čtenářských klubů.
V průběhu školního roku se zapojujeme do projektů a vytváříme pro
děti projekty šité na míru jejich potřebám a zájmům.
Žáci základní školy se účastní
plaveckého výcviku již od 1. ročníku. Pro všechny žáky škola poskytuje příspěvek na plavání a školní pomůcky a potřeby.

Dětem v případě potřeby (např.
nemoc) poskytujeme individuální doučování.
Velký důraz klademe na otevřenou
komunikaci s rodiči, úzkou spolupráci.
V dětech podporujeme jejich individualitu a snažíme se u nich vytvářet
pocit sounáležitosti, důležitosti, zodpovědnosti, svobody, jedinečnosti
a úspěšnosti.
Děti neporovnáváme, klademe důraz na kladnou motivaci, každé dítě
jde svou vlastní cestou, podněcujeme
v dětech jejich tvořivou vnitřní motivaci.
Školu chápeme jako prostor k přátelskému setkávání, místo, kde děti
naplňují svoje individuální potřeby po
vědění.
Zapojení do projektu
ZŠ a MŠ Nemojany se jako první škola na okrese Vyškov zapojila do projektu
Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, Prioritní osa 3 – Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, číslo výzvy 02_16:022 (dále jen „projekt“).
Na základě kladného vyjádření samotného MŠMT ke zpracovanému projektu škola obdrží z tohoto projektu dotaci na MŠ: 261 600 Kč a na ZŠ: 257 200
Kč. Tyto prostředky budou využity v MŠ
na CHŮVA_PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ.
V ZŠ na ŠKOLNÍ ASISTENT_PERSONÁLNÍ

PODPORA ZŠ, dále na vzdělávání pedagogů, rozvoj čtenářské gramotnosti
(čtenářské kluby), matematickou a jazykovou gramotnost a inkluzi. Z těchto
finančních prostředků bude na škole
zřízen kroužek MATEMATICKÉ LOGIKY
a ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. Z fondu
Jihomoravského kraje bude na škole
financován ASISTENT PEDAGOGA (do
MŠ). Tyto finanční prostředky umožnily
vytvoření 3 pracovních míst.
Cílem vedení školy je zaměstnat
místní občany splňující podmínky přijetí do pracovního poměru.
Co nás čeká:
Tento rok se ve škole ponese
v duchu NÁMOŘNÍKŮ, budeme objevovat svět…
Úterý 27. září velká akce pro
rodiny s dětmi s názvem: VYPLOUVÁME… zábavné odpoledne plné
her, soutěží, pohody.
V říjnu již tradičně projekt Dny
zdraví.
11. listopadu v 16 hodin Světýlkový průvod ke kostelu sv. Martina.
Sledujte naše webové stránky,
kde najdete podrobné informace:
www.zsms-nemojany.cz
Mgr. Eliška Klvačová

Ve škole jsme slavnostně uvítali nové prvňáčky
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Třída druháků
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Kultura
Obecní knihovna Nemojany
Vás srdečně zve
na cestopisnou přednášku profesora bučovického gymnázia Mgr. Borise Vlacha

PUTOVÁNÍ PO ČÍNĚ
Kdy: 23. 11. 2016 17.30

Kde: Obecní knihovna Nemojany
Navštivte s námi prostřednictvím poutavého vyprávění a krásných fotografií nejzajímavější lokality Číny a Tibetu.

Lichtenštejnské památníčky
Nedaleko naší obce směrem na severozápad od bývalé hájovny Blatice (Kalabisovo), po lesní cestě do Blatice, leží při
pravé straně malá mohyla, na které je
kámen s latinským nápisem: Princ Joan
Quercentum ad 40. ann Regim. Jubil. 12
Nov. 1898. Před ní je menší kámen s nápisem: L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII. V roce
2014 byla rozlámaná deska restaurována a celý památník byl na náklady podniku Lesy ČR opraven (obr. 1).
Pověst říká, že je zde pohřben princ
i se svým koněm, ale skutečnost je naprosto jiná. Nápis Princ opravdu svádí
k vybájené postavě, ale v latině se jedná o knížete a oslavu jeho narozenin.
Přesně jde o knížete Jana II. Josefa
Františka Lichtenštejna.
Jan II. Josef František Lichtenštejn,
vévoda opavský a krnovský, zvaný

10

Obr. 1 Obnovený kámen a mohyla v lese
Blatici u Olšan

Dobrotivý, se narodil 5. 10. 1840 v Lednici. Délkou svého panování předčil
dokonce i císaře Františka Josefa. Byl
synem Aloise II. Josefa Lichtenštejna
a jeho manželky Františky de Paula,
hraběnky Kinské. O jeho matce, rozené Kinské, se vypravuje, že svého
prvního syna nikdy neměla ráda a všemožně nadržovala jeho mladšímu bratru Františkovi. Výchova Janova, který

nepoznal pravé lásky mateřské, vlivem
kněze – hofmistra – byla velmi přísná,
až tvrdá, což mělo vliv na celý jeho život. Velmi dlouho měl chorobný strach
z lidí, a proto se vyhýbal cizí společnosti i příbuzným. Zůstal svobodný.
Od roku 1858 věnoval se, po právních
studiích konaných v Bonnu, správě
statků, které administrativně zorganizoval, vlivem svého rádce říšskoněmeckého hraběte Westfalena, na
zcela nových principech: zřídil zvláštní
centrálu pro lesní hospodářství v Olomouci a účtárenskou centrálu v Bučovicích. Roku 1862 vystavěl cukrovar
ve Ždánicích a roku 1864 přikoupil
statek strážovský. Centrály pak řídily
a spravovaly všech 187 jeho dvorů. Ve
vlastní režii ponechal si jich jen asi 50,
ostatní pronajal. Hospodářství statku
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ždánského i s cukrovarem bylo pronajato od r. 1869; jen lesy ponechány ve
vlastní správě. Všechen majetek Lichtenštejnů čítal 184 000 ha půdy, z něhož přes 80 procent je v naší republice.
Pouze na Moravě měli Lichtenštejni
92 000 ha lesní a 18 000 ha polní půdy
rozložené ve 350 politických obcích.
Jan proslul zejména státoprávními
a územními reformami Lichtenštejnska, kde zavedl konstituční monarchii, vydal dvě ústavy s ustanovením
demokraticky voleného parlamentu
a úplné nezávislosti země. V roce 1866
jednostranně vystoupil z Německého
spolku a se svou 66člennou armádou
vyhlásil dokonce Prusku válku. Po vypuknutí 1. světové války vyhlásil Lichtenštejn neutralitu a v zahraniční politice se začal orientovat na Švýcarsko.
Po roce 1918 Československo neuznalo suverenitu Lichtenštejnska a jeho
vládnoucímu rodu odmítlo po pozemkové reformě jakékoli kompenzace.
V rámci 1. pozemkové reformy mu
bylo zabaveno 66 000 ha pozemků.
Pozemková reforma způsobila Janovi II. mnoho bezesných nocí, neboť mu
např. na Moravě ponechána jedna tisícina, totiž jen 157 ha půdy a 22 zámků
s nejbližším okolím.
Jan II. měl pouze dvě vášně: honbu a nákup starých obrazů a uměleckých památek. Věnoval mnoho času
i peněz výstavbě loveckých zámečků,
mysliven a hájoven. Jezdíval téměř
každoročně v zimních měsících do
ciziny, zvláště do Itálie, Francie a Anglie, kde snažil se zakoupiti vše, co
umělecky cenného se mu zalíbilo. Těmito koupěmi rozmnožil známou galerii lichtenštejnskou ve Vídni. Mnoho
cenných obrazů a předmětů daroval
také akademii výtvarných umění a jiným ústavům ve Vídni. Spolek vídeňských výtvarných umělců měl v něm
nejštědřejšího mecenáše. Jen něco
málo věnoval zemím naší republiky:
zemskému museu v Brně daroval na
40 obrazů, průmyslové museum čítá
přes 200 čísel jeho darů, znojemské
museum zařídilo z jeho darů dva pokoje pojmenované jeho jménem, řadu
darů dostala Praha a Opava. Moravě
zanechal památku v přestavbě šternberského zámku, oblíbeného svého letního sídla v posledních letech;
dal vystavěti nebo opraviti řadu škol
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a kostelů, z nichž jmenujeme poštorenský a lanžhotský. Nejvíce získaly od
něho Lednice a Valtice. V Lednici dokončil úpravu známého parku, oběma
obcím svým nákladem zřídil vodovod,
vystavěl školy, radnice, dal podnět
k založení škol pro zahradníky v Lednici, pro vinaře ve Valticích, kde ještě
opravil velkým nákladem nemocnici Milosrdných bratří a dal vystavěti
novou veřejnou nemocnici pro ženy.
Těžko vyjmenovat všechny vlastnosti
tohoto muže – na jednu stranu samotář a podivín, na druhou stranu milovník vědy, umění a štědrý mecenáš.
12. listopadu 1898 oslavil kníže Jan
II. z Lichtenštejna 40. výročí svého
panování. Při příležitosti tohoto jubilea se pořádaly četné bohoslužby
a slavnosti. Na vybraných místech lichtenštejnských lesních revírů byly vysazeny jubilejní háje, čítající 20 dubů
letních, 20 dubů zimních a 18 dubů
červených. Počet 58 dubů vyjadřoval
věk knížete, 18 dubů červených jeho
věk v den nástupu panování. 40 dubů
letních a zimních symbolizovalo počet
let jeho panování.
Dub letní (Quercus robur), česky též křemelák, je mohutný listnatý
strom z čeledi bukovitých. Přirozeně
se vyskytuje v Evropě a Malé Asii na
Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste od nížin do podhůří, kde může vytvářet doubravy nebo
růst jako solitér. Roste-li v lese, snadno
ztrácí spodní větve.
Dub zimní (Quercus petraea Matusch, synonyma Quercus sessilis,
Quercus sessiliflora), česky též drnák,
je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Dub zimní dosahuje výšky
20 až 40 metrů a má vejčitou štíhlou
korunu, která je méně rozvětvená než
koruna dubu letního, vyskytuje se
ve střední a jižní Evropě, je běžný po
61. stupeň severní šířky.
Dub červený (Quercus rubra) je
statný opadavý listnatý strom z čeledi bukovitých, původním výskytem
v Severní Americe, dorůstající výšky
25–40 m a dožívající se 300–500 let.
Jedná se o cennou okrasnou parkovou dřevinu a díky dobrým růstovým
vlastnostem je využíván i jako lesní
dřevina. Pak je zpracováván jako palivo, obkladový podlahový materiál
a pro výrobu nábytku. Dub červený je

Obr. 2 Původní mohyla a pamětní kámen v
lese Blatici u Olšan

hojně využíván v parcích celé Evropy
od 20. let 18. století. Do českých zemí
byl zaveden v 90. letech 19. století.
Dnes je již nedílnou součástí většiny
parků v České republice. V každém jubilejním háji vybudoval lesní personál
jubilejní památník. Byly to nejčastěji
kamenné desky, zasazené do „mohyl“
z neopracovaných kamenů nebo navršených ze zeminy (obr. 2).
Na deskách byl vyryt český, německý nebo latinský nápis. Příkladem české verze nápisu může být tento text:
„Duby Knížete Jana Dobrotivého
ku oslavě XXXXletého Vladaření
XII. listopadu MDCCCXCVIII“.
Budování památníků v lesích nebylo náhodou. Kníže Jan II. se velmi
zajímal o lesnictví a chov zvěře. V roce
1898 založil Lovecko-lesnické muzeum na Úsově. Stavění pamětních kamenů a výsadbu jubilejních dubových
hájů inicioval knížecí lesní rada Julius
Wiehl, od roku 1897 ústřední ředitel
lichtenštejnských lesů se sídlem v Olomouci. Duby knížete Jana byly vysazeny v každém z tehdejších lichtenštejnských lesních revírů.
V roce 1908 se kníže dožil dalšího
významného jubilea – 50 let své vlády.
K některým pamětním deskám byla
v té době doplněna dodatková tabulka s krátkým nápisem, připomínajícím
další jubileum. V řadě případů však byl
dodatečný text přitesán na původní
desku pod první nápis. V blízkosti památníků bylo také toho roku vysazeno
dalších 10 dubů.
V listopadu roku 1918 panovala
již zcela jiná politická atmosféra. Krátce předtím vznikla Československá
republika a kníže začal být vnímán
jako představitel starých rakouských
pořádků. Na další dodatkové tabulky a jubilejní duby k 60. výročí vlády
tak nebylo ani pomyšlení. Ani situace
v roce 1928 nebyla příznivější a pa-
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mátníky tak již nebyly nijak doplňovány. Dlužno zmínit, že vedle významu
pietního měly mít dubové výsadby
i význam vědecký – měly prokázat, jak
duby prospívají na různých stanovištích a v různých nadmořských výškách.
U svých zaměstnanců, úředníků
a lesního personálu se kníže těšil velké
oblibě, snad pro svoji vstřícnou a dobrotivou povahu. Opět citujme několik
výmluvných zmínek z kroniky Drahanského revíru:
„V den 12. listopadu (r. 1928) připadlo jubileum 70letého panování
majitele velkostatku Jeho Jasnosti
panujícího knížete Jana II., které bylo
oslaveno ve zdejším patronátním kostele (v Drahanech). Všichni zaměstnanci obdrželi příležitostně tohoto jubilea
peněžní dar v přibližné výši jednoměsíčního služného.“ Dále můžeme zjistit,
že „… od 1. 1. do 31. 12. 1930 bylo také
z knížecí pokladny uděleno podpor
přestárlým bývalým knížecím dělníkům – jakož i vdovám a sirotkům po
takových...“
Ostatně stopy vzorného hospodaření Lichtenštejnů jsou v lesích, jež
tomuto rodu dříve náležely, patrné
doposud. Pomníčky a památné stromy zbudované a vysazené někdejším
lesním personálem můžeme nalézt
na různých místech naší republiky.
Informace o dalších lokalitách v rámci
ČR můžete zjistit na specializovaných
webových stránkách.
Již v mládí si kníže osvojil znalost
několika jazyků – angličtiny, francouzštiny, italštiny a češtiny. Dostalo se mu
vynikajícího vzdělání v oblasti národního hospodářství a techniky. Po studiích v Bonnu a v Karlsruhe podnikl
rozsáhlé cesty po Evropě, na kterých
ho doprovázel sociální reformátor Karl
baron von Vogelsang, jenž podporoval
jeho zájem o umění a vědu a také sociálně-etické a hospodářské problémy.
Po smrti svého otce knížete Aloise II. dne 12. listopadu 1858 se Jan
II. coby starší z jeho dvou synů stal
panovníkem Lichtenštejnského knížectví, převzal vedení rodu a ujal se
správy rodového majetku. V té době
neměl ještě dokončená studia, a proto
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v letech 1859–1860 přenesl vladařství
na svou matku Františku. Před politickou kariérou upřednostňoval správu
svých panství a zájem o vědu a umění.
V řízení svých panství na Moravě, v Čechách a v Rakousku byl velmi úspěšný.
Jan II. sídlil na svých rodových
panstvích na Moravě, vládl však také
Lichtenštejnskému knížectví. V roce
1862 podepsal první lichtenštejnskou
ústavu, která dala obyvatelům země
rozsáhlá politická práva. Snížil daně
a v roce 1868 zrušil lichtenštejnskou
armádu. Zaváděním lehkého průmyslu se snažil o zlepšení hospodářské
situace Lichtenštejnska.
Během první světové války zachoval kníže neutralitu Lichtenštejnska.
Po válce zpřetrhal spojenecké vztahy
s Rakousko-Uherskem (resp. nástupnickými státy) a orientoval svou zemi
na vytvoření úzkých vztahů se Švýcarskem. V roce 1921 byl v knížectví, místo dosavadní rakouské měny, zaveden
švýcarský frank. V období po 1. světové válce přispěl kníže také vlastními
náklady na pomoc Lichtenštejnskému
knížectví. Dne 5. října 1921 vydal kníže
novou lichtenštejnskou ústavu.
Jan II. spravoval rodová panství,
která čítala přibližně 600 obcí ve třech
státech. Majetek Lichtenštejnů zahrnoval 184 000 ha půdy, z toho 110 000 ha
bylo na Moravě. Lichtenštejnové měli
patronátní právo k 237 kostelům. Kníže podporoval lehký průmysl, zakládal
školy a nemocnice, budoval cesty, silnice a železnice.
Při plnění vladařských povinností
i správě rozsáhlých majetků uplatnil
kníže Jan II. svoje vzdělání a přirozenou inteligenci, ale také sociální cítění
a diplomatické schopnosti. Během své
dlouhé vlády postupně získal pověst
vstřícného, štědrého a dobrosrdečného muže – tak vznikl i přídomek „Dobrotivý“, jímž bývá označován. V pamětním sborníku vydaném k 50. výročí
jeho vlády se uvádí: „Kníže je velkorysým dobrodincem, od nepaměti věnuje převážnou část příjmů, jež má k dispozici, na veřejné účely. Neexistuje
skutečně téměř žádné odvětví veřejné
péče, které nepodporoval nejšlechet-

nějším a nejvytrvalejším způsobem;
vynaložil miliony k usnadnění životního údělu chudých, nemocných, neduživých, nouzí trpících či jinak osudem
utiskovaných, na vzdělání nemajetných mladých lidí k užitečným povoláním všeho druhu, na podporu umění
a vědy, na zřizování veřejných sadů,
silnic, mostů, vodovodů, na chudobince, nemocnice, léčebné ústavy, sirotčince, opatrovny pro děti, ústavy pro
hluchoněmé a nevidomé, školy a jiná
výuková zařízení, kostely, kaple atd.
Nesčíslní lidé mu vděčí za zajištěnou
a důstojnou existenci nebo vážené životní postavení, příležitost k rozvoji talentu a duševních schopností, znovunabytí zdraví, dosažení úsilí hodných
a užitečných cílů.“
Ve 20. letech 20. století proběhla
v Československu první pozemková
reforma, při níž Lichtenštejnové přišli
přibližně o 60 % všech pozemků a také
o některé zámky (např. Koloděje nebo
Kostelec nad Černými lesy).

Obr. 3 Fotografie Jana II. z Lichtenštejna v roce
1928

Jan II. z Lichtenštejna (obr. 3), suverénní kníže a vládce domu Lichtenštejnů, vévoda opavský a krnovský,
hrabě z Rietbergu, rytíř řádu zlatého
rouna etc., zemřel 11. února 1929 na
zámku Valtice. Pohřben byl v lichtenštejnské rodinné hrobce ve Vranově
u Brna. Lesní památníky jsou jedny
z památek, které dodnes připomínají
dlouhou vládu tohoto moudrého panovníka.
Rudolf Klacek, srpen 2016
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