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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ZO z 5. 8. 2015
ZO schválilo:
- OZV obce Nemojany č. 1/ 2015,
Požární řád;
- finanční příspěvek pro obec Luleč na opravu kříže na hřbitově
u kostela sv. Martina v Lulči ve
výši 8 000 Kč a pověřuje starostu
provést rozpočtové opatření obce
Nemojany.
ZO odsouhlasilo:
- realizaci vodovodní přípojky na
pozemku par. č. 200/1, v k. ú. Nemojany za předpokladu, že investor
zabezpečí uvedení parcely včetně
přilehlých chodníků a komunikace
do původního stavu a v případě
poškození či přerušení vedení veškerých v místě přípojky umístěných
inženýrských sítí budou tyto opraveny na jeho náklady. ZO pověřuje

starostu obce odesláním vyjádření
fy. SWORTI s uvedením všech požadavků obce Nemojany a výslovným
upozorněním na vedení starého
skupinového vodovodu Vyškov –
Slavkov;
- připojení parcely č. 262 /4 přes
obecní pozemek p. č. 269/2 v k. ú.
Nemojany, zapsaný na LV 10001,
v majetku obce Nemojany;
- prodej dlažebních kostek pro
maloodběratele za cenu 1 Kč/malá
dlažební kostka, 5 Kč/velká dlažební kostka a pro velkoodběratele
1 500 Kč/t bez rozdílu velikosti kostek.
ZO vyhlásilo záměr:
- pronajmout část pozemku s par.
č. 1418/1 v k. ú. Nemojany, který
je zapsán na LV č. 10001 u KÚ pro
JMK, katastrální pracoviště Vyškov.

Výpis z usnesení
ZO z 19. 8. 2015
ZO schválilo:
- dodatek č. 5 ke smlouvě
o dílo se „Společností Nemojany“, jehož předmětem
je navýšení ceny díla o částku
1 057 504,73 Kč bez DPH;
- dodatek č. 6 ke smlouvě
o dílo se „Společností Nemojany“, jehož předmětem
je složení živičných vrstev vozovky bez dopadu na cenu;
- odvolání z funkce předsedy
kontrolního výboru pana
P. Jandla a členky výboru
Ing. V. Ryšávkovou;
- za předsedu kontrolního výboru pana M. Jonáše, za členy
kontrolního výboru Z. Chromého a B. Košťálovou.

Výpis z usnesení ZO z 24. 6. 2015
ZO schválilo:
- účetní závěrku účetní jednotky obec Nemojany za
rok 2014;
- závěrečný účet obce Nemojany, včetně přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a dalších příloh,
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením;
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou HABAU
v celkové částce vč. DPH 1 693 895,54 Kč a pověřuje
starostu obce jeho podepsáním;
- rozpočtové opatření č. 2 a 3;
- knihovní řád Obecní knihovny Nemojany, včetně
jeho příloh, s účinností od 1. 9. 2015.
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ZO odsouhlasilo:
- odkanalizování rodinného domu p. Chrásta prostřednictvím domácí čističky odpadních vod;
- zpracování místních akčních plánů v oblasti školství a pověřuje ředitelku a místostarostu zpracováním podkladů.
ZO pověřilo:
- pracovníka obce pana K. Kramáře kontrolou napojení na obecní části přípojek. Při fyzické kontrole
bude sepsán předávací protokol a čestné prohlášení
o oddělení splaškových a povrchových vod.
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OÚ informuje
Pravidla pro poskytování dotací z územních rozpočtů zájmovým
sdružením, spolkům a neziskovým organizacím podle nového zákona
Dne 5. 2. 2015 byl ve Sbírce zákonů
vyhlášen zákon č. 24/2015 Sb., kterým se
mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Novela RPÚR“).
Podstatnou změnou jsou nová pravidla pro poskytování dotací z územních rozpočtů příspěvkovým organizacím, spolkům, sdružením a neziskovým
organizacím (dále jen organizace) fungujícím v obci, ale i mimo obec. Vzhledem k účinnosti zákona bylo nutné již
v letošním roce změnit pravidla pro poskytování dotací, především uzavřením
tzv. veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem dotace (obcí Nemojany)
a příjemci dotace (organizacemi). Proto
se zdrželo i uzavírání smluv a převod finančních prostředků, za což se jménem
OÚ Nemojany všem dotčeným omlouvám.
Nově je pojem „dotace“ v Novele
RPÚR definován jako „peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku (obce) právnické nebo fyzické osobě na stanovený
účel. Z této definice plyne, že za dotaci
není považován příspěvek obce na provoz ZŠ a MŠ Nemojany. Na poskytování
tohoto příspěvku se novela zákona nevztahuje a pravidla pro jeho poskytnutí
zůstávají stejná jako dosud.
Novela RPÚR nově vymezuje účel,
na který je možno dotaci z územního
rozpočtu poskytnout, následovně:
1. na účel stanovený v „programu“
obce pro poskytování dotací – tímto
„programem“ se rozumí zveřejněný
souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory činností
a účelů určených obcí;
2. na účely určené organizacemi v žádosti o dotaci – v tomto případě
se jedná o dotaci „ad hoc“ na indi-
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viduální činnosti a účely stanovené
žadatelem;
3. na účel stanovený zvláštním právním předpisem – novela RPÚR zde
odkazuje především na zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách,
a tento způsob poskytnutí dotace je
velmi úzce spojen právě s poskytováním dotací na sociální služby.
Z výše uvedených způsobů poskytnutí dotace je pro obec, ale především
pro samotné organizace nejvýhodnější
ten druhý – organizace si samy ve své
žádosti o dotaci stanoví smysluplné činnosti a účely, na které budou poskytnutou dotaci využívat. Obci odpadá vytvoření, schválení a zveřejnění „programu“
s pravidly poskytování dotace. V tomto
případě by musela obec navíc dodržet
několik zákonných podmínek, které by
celý proces zdržely (až o 120 dní). Navíc
by bylo, vzhledem k rozdílným aktivitám
jednotlivých organizací, velmi obtížné
stanovit takový program, ve kterém
by se „našli“ všichni žadatelé o dotaci
a nedošlo k případnému znevýhodnění některých z nich. V platnosti stále
zůstává omezení, že dotace je neinvestiční a je určena především na činnost
– ne na materiální zabezpečení. Vzhledem k oblastem činnosti jednotlivých
organizací budou jako uznatelné brány
i některé materiálové náklady, které jsou
nezbytné k naplnění účelů uvedených
v žádosti o dotaci, a které nelze zabezpečit z prostředků poskytovatele dotace
nebo jiným způsobem.

c)

Poskytování dotací z rozpočtu obce
Nemojany se bude řídit následujícími
pravidly:
a) o dotaci může žádat příspěvková
organizace obce Nemojany, neziskové organizace, registrované spolky a zájmová sdružení nejen z obce,
ale i mimo ni;
b) jednotliví žadatelé o dotaci podají
do 30. 11. předchozího roku ofi-

h)

d)

e)
f)

g)

i)

ciální cestou na OÚ Nemojany písemnou žádost se všemi doposud
požadovanými údaji (identifikace
organizace, IČ, odpovědná osoba,
kontaktní adresa, číslo bankovního
účtu) a nově především s účely poskytnutí dotace. Tyto účely budou
vyjmenovány velmi podrobně – nestačí tedy napsat „na činnost“, „na
kulturní či sportovní akci“ apod.;
všechny podané žádosti budou posouzeny a následně budou navrženy výše dotací jednotlivým žadatelům;
v případě nevyhovění žádosti bude
žadateli zasláno písemné sdělení
s odůvodněním, které bude mít
charakter správního rozhodnutí.
Z tohoto důvodu musí mít formu
a náležitosti, které stanoví správní
řád. Takové rozhodnutí může být
přezkoumatelné řádným opravným
prostředkem a může podléhat následně též soudnímu přezkumu;
podle § 10a) odst. 2 zákona není na
dotaci právní nárok;
navržené výše dotací pro jednotlivé žadatele budou zapracovány do
návrhu rozpočtu obce pro daný rok
a při zasedání zastupitelstva v rámci
schvalování rozpočtu odsouhlaseny, případně změněny nebo zamítnuty;
po odsouhlasení přidělené částky
bude vyhotovena veřejnoprávní
smlouva mezi obcí a organizací
a po jejím podpisu oběma stranami
bude finanční částka převedena na
bankovní účet organizace;
všichni příjemci dotace jsou povinni
provést písemné finanční vypořádání poskytnuté dotace s doložením kopií daňových dokladů a toto
předložit ke kontrole na OÚ Nemojany do 30. 11. daného roku pro
posouzení oprávněnosti čerpání
poskytnuté dotace;
v případě nedoložení vypořádání
včas je organizace povinna vrátit
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celou dotaci na písemnou výzvu do
15. 12. na účet obce Nemojany;
j) pokud obec při kontrole předložených daňových dokladů zjistí, že finanční prostředky či jejich část byly
čerpány neoprávněně nebo v rozporu s uvedenými účely dotace, je
příjemce dotace povinen stanovenou neoprávněně čerpanou částku
vrátit na účet obce do 23. 12. Výši
neoprávněně čerpaných finančních
prostředků sdělí obec do 10. 12. příjemci dotace písemně;

k) finanční prostředky, které příjemce
dotace ke dni ukončení smlouvy
nevyužije, budou vráceny na účet
obce do 15. 12.;
l) k případným problémům s vypořádáním dotace bude přihlédnuto při
posuzování další žádosti o dotace.
Podrobná pravidla poskytnutí a vypořádání dotace jsou obsažena ve veřejnoprávní smlouvě uzavírané s úspěšnými žadateli. Částku do 3.000 Kč lze
poskytnout jako dar – nepodléhá tedy

Územní plán
Vážení spoluobčané,
na vaše četné podněty přinášíme informace ohledně
platného Územního plánu obce Nemojany.
Obec Nemojany má v současnosti platný Územní plán
obce Nemojany (dále jen ÚPO) vydaný zastupitelstvem obce
dne 11. 10. 2006, který nabyl účinnosti dne 6. 12. 2006. Pořízení proběhlo dle starého stavebního zákona č. 50/1976
Sb. V roce 2011 byla vydána Změna č. 1 ÚPO obce Nemojany, která se týkala modernizace železniční trati, a v roce 2012
byla vydána Změna č. 2, kterou se měnil způsob využití několika lokalit (dílčích změn) v území.
V případě zapracování dalších změn do stávajícího ÚPO
podle žádostí ze strany občanů by bylo nutné provést další
změnu ÚPO.

veřejnoprávní smlouvě ani následnému finančnímu vypořádání. Pokud by
poskytnutá částka byla vyšší než 50.000
Kč, musí ji obec zveřejnit na úřední desce s možností dálkového přístupu do
30 dnů od uzavření a musí být přístupná po dobu 3 let.
Prosím statutární zástupce všech
organizací, které budou provádět vypořádání poskytnutých dotací za rok 2015
a žádat o dotace na rok 2016, aby respektovali tato pravidla a striktně se jimi řídili.
Miloš Němec, místostarosta obce

Do 31. 12. 2020 je však obec ze zákona (č. 183/2006 Sb.)
povinna pořídit nový Územní plán (dále jen ÚP).
Proto se ZO rozhodlo, že do doby zahájení zpracování
nového ÚP nebude přijímat návrhy na změny ÚPO ze strany
občanů či fyzických a právnických osob.
Pořízení změny ÚPO či vypracování nového ÚP trvá shodně 1–2 roky a finanční náklady jsou srovnatelné. Na pořízení
nového ÚP jsou vypsány dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje, což obci navíc přinese úsporu nemalých finanční
prostředků.
Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí uplatnit své návrhy
na změnu v území oproti současně platnému ÚPO, aby tak
učinili nejlépe do konce toku 2015.
Na webu obce naleznete vzor žádosti. Návrhy se podávají
u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.
B. Halasová, září 2015

ČOV a kanalizace
Kanalizace a ČOV Nemojany – informace ke stavu realizace projektu
Realizace projektu byla dle Smlouvy o dílo ukončena k 11. 7. 2015.
Dnem 10. 7. 2015 byl zahájen proces předávání a převzetí díla – tedy
nejen vlastních prací, ale i potřebné
provozní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla včetně
geodetického zaměření. Tímto dnem
byl současně zahájen zkušební provoz
celé kanalizace a ČOV, který potrvá do
11. května příštího roku. Zastupitelstvem obce byly odsouhlaseny vícepráce realizované v průběhu stavby.
Všechny změnové listy byly předány
poskytovateli dotace – Státnímu fondu
životního prostředí (SFŽP) – a následně
odsouhlaseny. Závady díla zjištěné při
přebírání byly postupně odstraňovány
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zhotovitelem stavby. Celý proces předávání byl ukončen 28. 8. 2015 podepsáním předávacího protokolu.
Předáním díla začala běžet záruční
doba 60 měsíců, po kterou zhotovitel
za celé dílo ručí. Kromě této pojistky
na kvalitu prací složil zhotovitel i bankovní záruku, která bude moci být
v opodstatněných případech čerpána
po celou záruční dobu. Pokud se v záruční době budou projevovat závady,
které vyplynou z nekvalitní práce zhotovitele nebo nedodržení technologických postupů v průběhu realizace
(např. nedostatečné hutnění zásypů),
budou odesílány zhotoviteli reklamační protokoly s popisem závad a ten je
bude v zákonných lhůtách řešit.

Kromě realizovaných víceprací
nebyla část prací zhotovitelem provedena v celém rozsahu projektové
dokumentace. Tyto práce nebyly obci
fakturovány, a tudíž nebyla plně vyčerpána dotace. Z důvodu budoucího vypořádání dotací probíhají nyní jednání
se SFŽP o uznatelnosti víceprací jako
položek oprávněného čerpání dotace.
V případě, že budou jednání úspěšná,
bude možné uhradit odpovídající část
realizovaných víceprací z poskytnuté
dotace.
Stále platí příslib provedení oprav
krajských komunikací od křižovatky
po konec obce směrem na Pístovice
a od autobusové zastávky dolů směrem k nádraží z prostředků JmK. Tyto
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práce by měly být realizovány do konce roku 2015.
V této chvíli je zpracovávána dokumentace soukromých částí přípojek
pro občany, kteří podali své žádosti až
v průběhu realizace prací. Po vydání
územního souhlasu budou moci tito
majitelé nemovitostí provést připojení.
Noví žadatelé o připojení ke splaškové
kanalizaci si již budou zpracování potřebného projektu a následné vydání
územního souhlasu řešit samostatně.
Pro získání povolení provozovat kanalizaci a ČOV (koncese) musí mít obec
smluvně zajištěného odborného zástupce splňujícího legislativní požadavky pro tuto činnost. V současné době
probíhá výběr osoby nebo firmy, která
pro obec bude tuto činnost garantovat.
Se zahájením vlastního provozu pak
souvisí mnoho dalších legislativních
činností, které musí obec v relativně
krátké době vyřešit a zajistit.
Téměř polovina domácností je již
připojena na novou splaškovou kanalizaci, což dává předpoklad k brzkému
navezení očkovaných kalů na ČOV
a zahájení reálného provozu s biologickým čištěním. V průběhu srpna byla
napojena i budova školy.
V měsíci srpnu byly provedeny odběry prvních vzorků z ČOV a odeslány
na rozbor. I přesto, že technologický
proces čištění ještě není zcela funkční,
jsou pravidelné odběry vzorků a jejich vyhodnocování další podmínkou
smlouvy pro poskytnutí dotace.
Podstatnou informací pro vás bude
jistě i údaj o placení stočného. Se všemi majiteli připojených nemovitostí
bude podepsána Smlouva o odvádění
odpadních vod, ve které budou všechny podstatné informace. Stočné v roce
2016 bude placeno následovně:
• pro již připojené domácnosti se
bude platit od 1. 1. 2016 na základě doložené spotřeby vody z roku
2015;
• pro ostatní domácnosti, které se
budou připojovat až příští rok, se
bude platit od 1. 7. 2016 na základě doložené spotřeby vody z roku
2015 s tím, že od 1. 1. 2016 do
30. 6. 2016 bude placeno stočné
podle stávajícího modelu. Celková
spotřeba vody v roce 2015 používaná pro výpočet stočného pro
rok 2016 tedy bude rozdělena na
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•

poloviny. Spotřeba vody za rok
2015 bude za všechny domácnosti
poskytnuta hromadně společností
VaK Vyškov;
způsob placení stočného pro občany obce Luleč, kteří jsou napojeni na
naši kanalizaci, bude řešen s vedením obce Luleč v nejbližším období.

Způsoby stanovení stočného pro
různé typy odběru pitné vody byly
uvedeny v materiálu „Základní informace k likvidaci odpadních vod v obci
Nemojany“, který jste dostávali k projektové dokumentaci a je rovněž na
webových stránkách obce v záložce
„ČOV a kanalizace“. Výpočet konkrétní částky za stočné musí vycházet ze
zpracovaných podkladů pro poskytnutí dotace, z metodických pomůcek
SFŽP pro přepočet cen se zahrnutím
inflace, z platných zákonů a prováděcích vyhlášek. Vypočtená částka
bude zveřejněna do konce roku 2015
v obecně závazné vyhlášce. V této
chvíli lze konkrétně uvést částku pro
rok 2016 z podkladů pro poskytnutí
dotace – 36,47 Kč (bez DPH) za 1 m3

splaškové vody. Od této částky se po
provedení přepočtů s ohledem na
pravidla poskytnutí dotace lze odchýlit maximálně o ± 10 %. Hodnota stočného se bude každoročně přepočítávat podle stanovených pravidel.
Chci i touto cestou poděkovat
všem občanům za trpělivost, vstřícnost
a spolupráci při realizaci celého projektu. Rovněž děkuji za respektování
pokynů, které jste k procesu napojování dostali v minulém čísle NZ a za důsledné oddělení splaškové a dešťové
vody. Chci věřit, že výrazné zvýšení nátoku do nové kanalizace při srpnových
deštích bylo způsobeno odkrytím části
právě napojovaných přípojek a nikoliv
tím, že do nové kanalizace tekla voda
ze střech, dvorů, vjezdů a zahrad napojených domácností. Věřím, že díky
vašemu aktivnímu a zodpovědnému
přístupu splníme oba hlavní parametry
pro poskytnutí dotace bez následného
krácení – tedy počet připojených domácností a provozní ukazatele čištění
odpadních vod. V konečném důsledku
jde přece o peníze nás všech.
Miloš Němec, místostarosta obce

Spadlý strom, který způsobil odložení začátku zkušebního provozu
ČOV. Foto: V. Mikel
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Provoz nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
Pro správný, bezproblémový a ekonomický provoz nové
splaškové kanalizace a především čistírny odpadních vod
(ČOV) je nutné dodržovat určitá pravidla. To platí jak pro obec
jako provozovatele celého díla, tak i pro občany, kteří budou
dodávat potřebné splašky.
Obec musí provozovat kanalizaci a ČOV v souladu s platnou legislativou a podmínkami poskytnutých dotací.
Občané, a především to, co do kanalizace vpustí, mají rozhodující podíl na správném a ekonomickém procesu čištění.
Přehledná základní pravidla pro vypouštění splaškových
vod do kanalizace
Co do nové kanalizace patří:
- pouze splašky – tedy veškeré odpadní vody odcházející
z WC, koupelen (van, sprch a umyvadel), kuchyňských
dřezů, myček nádobí, praček.
Co do nové kanalizace nepatří a může způsobit provozní
a technologické problémy (až ucpání kanalizace):
- dešťové vody ze střech, dvorků, vjezdů a zahrad;
- pevné předměty (hlína, štěrk, písek, bahno, hadry, vložky,

tampóny, punčochy, papírové utěrky, vlhčené ubrousky,
čisticí tampony, vata apod.);
- tuky a rostlinné oleje používané na vaření;
- pevné zbytky jídla, a to ani rozdrcené v drtičích kuchyňského odpadu.
Co do nové kanalizace vůbec nepatří a může způsobit
vážné problémy v procesu čištění i závady, poruchy nebo
havárie na vlastní technologii ČOV a čerpacích stanic se
značnými ekonomickými dopady na obec. Níže uvedené
látky je zakázáno do kanalizace vypouštět:
- močůvka a silážní šťávy;
- výplachy z míchaček a nádob na stavební hmoty (zbytky
malt, vápna, cementu, lepidel, tmelů);
- ropné produkty (nafta, benzín, petrolej, oleje, ředidla, rozpouštědla, brzdové a chladicí kapaliny);
- jakékoliv barvy nebo barviva (včetně vodou ředitelných),
laky, kyseliny, louhy, žíraviny;
- léky, průmyslová hnojiva, chemikálie, jedy, toxické látky
a výbušniny – a to ani ve stopových koncentracích.
Miloš Němec, září 2015

Obecní knihovna
Koncem prázdnin knihovna v Nemojanech ožila
V úterý 18. 8. 2015 proběhla v obecní knihovně
Nemojany akce s názvem „Předání štafety kronikářů“. Po úctyhodných patnácti letech se rozhodla
paní Helena Pelikánová ukončit svoji činnost kronikářky obce a právě jí bylo poděkování spojené s besedou věnováno.
K práci kronikářky se paní Pelikánová dostala
v roce 1999. Od té doby uplynulo mnoho let, odehrála se řada událostí a byly popsány desítky stran
kroniky. Celou tu dobu, každý den, naše kronikářka
pečlivě zaznamenávala počasí a sledovala, co se kde
událo. Samotný zápis do kroniky byl už jen vyvrcholením její celoroční práce. Činnost kronikářky vykonávala pod vedením čtyř starostů, kteří jí taktéž přišli
za spolupráci poděkovat. Pomyslnou štafetu převzal
nový kronikář obce Nemojany pan Rudolf Klacek.
Beseda probíhala v příjemném prostředí knihovny, kde návštěvníci měli možnost nahlédnout do
obecních a školních kronik, zeptat se obou kronikářů na jejich činnost a v neposlední řadě se občerstvit.
Eva Hálová, Ing. Andrea Němcová
Foto: Ing. Andrea Němcová
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Zprávy z činnosti zájmových organizací
MŠ a ZŠ Nemojany
1. září 2015. Do školních lavic usedlo 14 nových prvňáčků. Přejeme jim vydařený pohodový školní rok 2015/2016.

LISTOPAD
• 11. listopadu v 16 hodin – tradiční Světýlkový pochod ke kostelu sv. Martina, zvána je široká veřejnost
(MŠ + ZŠ + veřejnost)
• 18. listopadu – Škola před školou + Dny otevřených dveří
16.00–17.00 (ZŠ)
• 2. lekce edukačně-stimulačního programu pro předškoláky (MŠ)
• výtvarné dílničky pro rodiče a dětičky – advent (MŠ + veřejnost)
• celodenní výlet – geocaching (MŠ + veřejnost)
PROSINEC
• 4. prosince – Mikulášská nadílka (MŠ + ZŠ)
• 16. prosince v 16 hodin – Vánoce pro zvířátka + Škola
před školou, zváni všichni. Netradiční „besídka“ – sraz na
školní zahradě, poté výlet do lesa, zdobení stromečků
(MŠ + ZŠ + veřejnost)
• posezení se seniory
LEDEN
• úterý 19. ledna – Zápis do 1. ročníku 14.00–17.00
Časy konání a bližší informace budou včas upřesněny na
našich webových stránkách: www.zsms-nemojany.cz

SDH Nemojany – Pozvánka
Foto: E. Klvačová

Akce ZŠ a MŠ Nemojany:
ZÁŘÍ
• Babské hody Nemojany – součást projektu Zvyky a tradice naší vesnice – vystoupení dětí
• divadlo MgA. Jana Hrubce – Zvířátka a loupežníci (MŠ
a ZŠ, přizvána i MŠ Luleč a rodiče našich dětí)
ŘÍJEN
• Dny zdraví – ochutnávka a výstava zdravých potravin,
vycházky do přírody, zdravý koktejl v družině, besedy,
nácvik první pomoci s paní Adamcovou z Českého červeného kříže, projekt ve spolupráci s mikroregionem Drahanská vrchovina MŠ + ZŠ)
• 14. října – Škola před školou + Dny otevřených dveří
16.00–17.00 (ZŠ)
• výtvarné dílničky pro rodiče a dětičky – tvoření z podzimních plodů (MŠ + veřejnost)
• 1. lekce edukačně-stimulačního programu pro předškoláky (MŠ)
• celodenní výlet – geocaching (MŠ + veřejnost)
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SDH Nemojany si vás dovoluje pozvat v sobotu
17. října 2015 na celodenní zájezd. Dopoledne navštívíme Hasičské muzeum a muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem, odpoledne ZOO na Svatém kopečku v Olomouci. Místo ZOO je možné si prohlédnout barokní Baziliku
Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku. Zájezd je
pořádán pro všechny věkové kategorie – děti, dospěláky
i důchodce. Odjezd v 9.00 hod. z autobusové zastávky
u obchodu, v 9.05 z autobusové zastávky nad nádražím. Návrat kolem 17.00 hod. Doprava pro všechny děti
a členy SDH zdarma, pro ostatní dospělé 100 Kč. Všechny
vstupy pro mladé hasiče hradí SDH.
Ceny vstupného:
Hasičské
muzeum
Dospělí
30,Děti do 6 let
0,Školáci
20,Studenti
30,ZTP
0,-

Muzeum
kočárů
60,0,50,50,30,-

ZOO Svatý
kopeček
80,0,- (do 3 let)
40,40,40,-

Rezervace míst: Miloš Němec, tel. 603 512 531
Všechny zájemce zvou místní hasiči.
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Zapomenuté chodníky a pěšinky
Dříve při cestování lidé chodili více
pěšky, popřípadě na kole nebo povozem. Auta nebyla zdaleka tak běžným
dopravním prostředkem jako nyní. Bylo
to dáno tím, že teprve začínal, od počátku 20. století, jejich výrazný rozvoj.
Také finanční dostupnost byla pouze
u velmi majetných a pokrokových občanů. Proto si lidé usnadňovali putování po krajině zkracováním pěšinami
a cestičkami. Nadcházeli si tak často
zdlouhavé a klikaté cesty a silnice.
Také u nás bylo těchto cestiček poměrně hodně, užívaný výraz pro ně byl
„Chodníky“. Byly to spojnice mezi hlavní
silnicí nebo vlakovým nádražím apod.
Typickou ukázkou byla cesta do Olšan,
přes les, kde kombinace pěšin a lesních
cest umožňovala pouze chůzi. Sloužila
lidem z Olšan při cestách za prací, kteří
dojížděli vlakem z nádraží Luleč anebo
zpět. Cesta vedla od olšanského hřbitova lesní pěšinou, přetínala cestu do
Platicka (někdy se uvádí Blatice), z kopce lesem k Luštínku, vytékajícímu ze
Žlebu, u „Obrázku“ směrem k Holému
kopečku a pak již přes pole chodníkem
nad úvozem (dnes je již zavezen) přímo
k naší vesnici, přes Branku, po lávce,
kolem kapličky, hospody, obchodu až
k vlakovému nádraží. Zajímavostí tohoto nádraží je skutečnost, že byť leží
v katastru Nemojany, (neschopností
tehdejších nemojanských radních) má
název Luleč, a to proto, že lulečtí radní
byli prozíravější a pokrokovější. Bohužel v dnešní době se již vlakem téměř
neodvezete ani nepřijedete a ke škodě všech turistů byla ztracena jedna
z možností putování po krásných cestách a pěšinách až do Brna nebo opačně. Podobný chodník býval ze strany
od Lulče, a to od lulečského mostu po
hraně náspu (po štrece) nad železnicí,
směrem k nádraží a po dřevem vyztužených stupních prudkým klesáním
k silničce u stanice. Tuto pěšinu využívali hlavně Lulečtí ze spodní části obce
nebo pěší z Rostěnic.
Chodník, který již dnes neexistuje,
byl z Branky po polní cestě ke splavu na
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Rakovci a krajem pole na Dvořiskách až
k Chobotu. Dříve byla tato pěšina hodně užívaná hlavně občany z dolní části
obce.
Zapomenutá cesta je z Branky směrem k Horce, kolem Podsedníkového,
polní cestou přes Luštínek a pak pěšinou mezi polem a loukami až k Horce,
s možností odbočit na kraji lesa a obejít celý kopec a dojít až na Rackovou,
nebo pokračovat podél Luštínku až
k již zmíněnému „Obrázku“ (navazuje
na cestu do Olšan – modrá turistická
značka).
Cestou od kapličky podél potoka
Rakovce proti proudu, kolem bývalého mlýna ke studánce „Bařina“, vzhůru mezi zahradami, na kopci jedním
směrem ke škole (ze zadní strany od
školního dvora) na hlavní silnici, nebo
na opačnou stranu přes ovocný sad
(Zmrzlých), dnes Gregušovo a podél
hranice pozemku až k silnici pod skálou. Asi uprostřed měl tento chodník
odbočku a přes celé Podhoří (dnes
z části Hanákovo) až k rozdvojení směrem k cestě do Kopanin a druhá větev vycházela v zatáčce u Hudcového
(směr Račice).
Jeden zapomenutý chodník se nacházel u obecního pískového lomu nad
Chobotem. Zkracoval pěší cestu do Kopanin nebo opačně. Začínal u vchodu
do pískovny z levé strany a přes výsypku hlušiny z pískovny lemoval okraj vyhloubeného lomu a krajem pole až na
polní cestu v Kopaninách. Nyní je tato
část neprostupná, zarostlá hustým křovím.
Pro rychlou cestu na nádraží z horního konce Nemojan byly dva chodníky. Jedním byla ulička od Chromého
kolem Bezděkového, mezi Šomšákovým a Adamcovým (dnes neprůchodné), přes hlavní cestu a zahradami kolem Zmrzlého a Křičkového až na cestu
k nádraží (současně zastavěno domy
v nádražní ulici). Druhá pěšina vedla kolem potůčku tekoucího z Kutací a bývalé Mrázkové pily (dnes Jechovo) pod lanovkou (vozila vytěžený kámen z lomu

v Kutací v první pol. 20. století) téměř
přímo k nádražní budově. Často tyto
chodníky využívaly poslední opozdilci
k dobíhání vlaku, který již stál ve stanici.
Pokud někdo pospíchal na hřbitov
(nemyslím do hrobu) a chtěl si zkrátit cestu a přitom se hodně zadýchat
a namáhat, tak zvolil přímý chodník
od Hálového, kolem skály a vylezl přímo v zatáčce u vyhlídky pod kostelem
sv. Martina.
Menší chodník (dříve hodně užívaný) byl nad silnicí na Račice, pod skálou,
od transformátoru směrem k Růžičkovému. Část, ještě užívaná, pokračuje za
domy, krajem lesa až na dřívější sokolské hřiště (Cvičák).
Od Holého kopečku směrem k Hranáči vedla pěšina podél třešňové aleje
tzv. Hálovou kopaninou do lesa, kde
se dalo jít k Hranáči nebo do části lesa
zvané V jedlách. Často se stávalo, že po
této pěšině v podvečer kráčela mírně
shrbená postava se souškou přes rameno nebo stará babička s nůší klestí.
Někdy musel pan hajný změnit směr
své cesty, aby nepotkal své „staré známé“, o kterých dobře věděl, a nemusel
řešit lesní pych. Uvědomoval si, že zde
nehrozí žádná nedozírná škoda.
Samozřejmě byly i menší pěšinky
jen mezi sousedy, kde nebyly ploty, ne
všechny je možné vzpomenout a vyjmenovat. Určitě někam projít a zkrátit si cestu bylo jednodušší než dnes.
Takovým příkladem může být dnes již
neexistující cesta přes Hranáč (troufám
si říct užívaná po staletí) přehrazená
plotem. Kde není vůle, pokora a snaha
něco respektovat, není ani společná
řeč. Ke škodě nás všech.
Tímto článkem jsem chtěl vzpomenout a připomenout zaniklé cestičky, pěšinky, chodníky nebo jak to
kdo nazve. V minulosti jich bylo v Nemojanech hodně a byly velmi užívané
a sloužily všem.
Pokud si na ně vzpomenete nebo
na spoluobčany, kteří je užívali, tak je
dobře – vzpomínejte!
Rudolf Klacek, srpen 2015
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Nemojanská
obřadní síň
Pro platné uzavření manželství je zapotřebí předepsané veřejné formy (ať civilní nebo církevní). Toto právo pochází již z doby římské republiky. Přeneslo se přes
křesťanství až do doby zřízení samostatného Československa. V roce 1919 byly zavedeny dvě formy sňatku –
občanská nebo církevní. V roce 1949 byl vydán zákon,
který pro uzavření manželství stanovil závaznou pouze
civilní (občanskou) formu.
V této době byla v naší obci zřízena „Místnost pro
občanské sňatky“ (citace z obecní kroniky). První sňatek
uzavřeli 28. 1. 1950 pan Josef Herman a slečna Svatava
Dobíšková z Lulče. Od tohoto okamžiku začíná historie
naší obřadní síně a matriky. Správní obvod matričního
úřadu OÚ Nemojany je vymezen územím obcí Nemojany, Luleč a Tučapy.
Rostoucí počet svateb svědčí o atraktivitě prostředí
matričního obvodu. Ještě před šesti lety se počet sňatků
pohyboval kolem deseti za rok, postupným nárůstem to
bylo v roce 2014 již 41 svatebních obřadů, letos 33 a 9 je
ještě naplánováno do konce roku. Myslím, že za tuto
práci spojenou s občanskými sňatky je nutno poděkovat
všem, kteří takto reprezentují dobré jméno obce a nás
nemojanských občanů.
Důležitým faktorem je určitě i možnost volby místa
pro konání obřadu, příkladem je hezké prostředí Nemojanského mlýna, Hotelu U Zlaté rybky v Tučapech nebo
méně obvyklá jiná místa. Obřadní síň má ještě další význam a určení, ale o tom zas až někdy příště.
Rudolf Klacek, srpen 2015
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foto: z archivu pí Bednářové
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