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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ZO z 30. 1. 2019
ZO schválilo:
- znění smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemenes E.ON
Distribuce, a.s., na zhotovení podzemní kabelové přípojky NN ke
stavbě p. Jakubo, přes obecní pozemek parc. č. 1417/7 a 1425 a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
- znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., na zhotovení podzemní kabelové přípojky NN ke stavbě Ing. Žitný, přes
obecní pozemek parc. č. 254/34
a 267/26 a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
- znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.
ON Distribuce, a.s., na zhotovení
podzemní kabelové přípojky NN
k RD Mgr. Kvietková, přes obecní
pozemek parc. č. 199/2 a pověřilo
starostu podpisem smlouvy;
- znění Kupní smlouvy č. 62/2019
o koupi telefonní budky mezi
společností O2 Czech Republic
a.s. Praha 4, Za Brumlovkou 266/2
a obcí Nemojany a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
- jako realizátora projektové dokumentace „Intenzifikace ČOV
Nemojany“ společnost DUIS s.r.o.,
Srbská 1546/21, 612 00 Brno a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
- změny v projektu na stavební úpravy a opravu budovy ZŠ
a MŠ oproti původní projektové
dokumentaci (v souvislosti s vy-

1/2019

-

-

-

-

hlášením dotačního titulu MMR)
a navýšení celkové částky na
148.300 Kč. ZO schválilo Dodatek
č. 1 ze dne 23. 1. 2019 ke smlouvě
č. 0412/2017 uzavřené mezi obcí
Nemojany a Ing. J. Janečkovou,
a pověřilo starostu jejím podpisem;
převod elektroměru v obecní
kapličce na obec Nemojany a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
záměr uzavřít Smlouvu o užívání pozemku na parc. č. 1410/3
s manž. Ryšávkovými a pověřilo
starostu jejím podpisem;
žádost Hanáckého rally klubu
v AČR v souvislosti s konáním „XXVII. rally Vyškov“ – RZ „Račická“ ve
dnech 31. 5. 2019 a 1. 6. 2019 a pověřilo starostu zasláním souhlasného stanoviska žadateli;
podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Obnova a přestavba
multifunkční budovy ZŠ a MŠ
Nemojany“ v rámci dotačního
titulu „117D8210E Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov“ a realizací žádosti pověřilo spol. Cyrrus
Advisory a.s., a pověřilo starostu
uzavřením smlouvy.

ZO odsouhlasilo:
- podání žádosti o dotaci na akci
„Sportovní a dětské hřiště Nemojany“ z Ministerstva pro místní
rozvoj. Zpracování žádosti o dotaci
zajistí spol. Štěpánková – analýzy
s.r.o. V případě schválení dotace
bude pověřena realizací výběro-

Veselé Velikonoce
a hodně radosti
z probouzející se přírody
přeje
OÚ Nemojany

vého řízení spol. Štěpánková – tendr s.r.o. ZO pověřilo podepsáním
Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy
s dodavatelem služeb.
ZO pověřilo:
- starostu obce, aby zahájil jednání
s žadatelem o schválení stavby
skladové haly montované konstrukce p. Balcárkem a informoval jej o možnosti schválení stavby
skladové haly montované konstrukce za předpokladu, že dojde
ke směně pozemků parc. č. 842/16
(kterého bude majitelem) za část
pozemku na parc. č. 842/15 v k. ú.
Nemojany.
ZO projednalo:
- způsob vypořádání za obsádku
rybníka Chobot s Moravským rybářským svazem.
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Děje se v obci
Víceúčelové hřiště Nemojany
Je všeobecně známou skutečností, že v obci Nemojany dlouhodobě chybí ucelený prostor ve vlastnictví obce pro aktivní odpočinek
občanů, který by neomezeně nabídl jak místo pro matky s dětmi, tak
i sportoviště pro širokou veřejnost.
V minulém roce se obci za přispění
TJ Sokol podařilo získat prostor za
obecním úřadem, který v souvislosti s plánovaným záměrem nabízí
možnost realizace víceúčelového
hřiště. A když Ministerstvo pro míst-

ní rozvoj vypsalo v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019“ dotační titul „H – Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“, v rámci kterého
je možné pokrýt až 70 % celkových
uznatelných výdajů projektu, maximálně do částky 5 000 000 Kč, byl
vybrán zkušený projektant Ing. Strachoň a ten po vzájemné diskuzi
zpracoval návrh víceúčelového
areálu s workoutovými prvky, urče-

ného právě pro aktivní odpočinek.
Zastupitelstvo obce vyvíjí ve spolupráci s dotačními poradci maximální úsilí k úspěšnému podání žádosti
o dotaci, následný výběr zhotovitele
a nakonec i úspěšnou realizaci, která
by měla být završena na konci září
2019. Podrobné informace budou
průběžně zveřejňovány prostřednictvím obecních webových stránek
na adrese https://www.nemojany.cz
nebo infokanálu.
Z. Holcman

Výstavba v lokalitě Podhoří
Na žádost společnosti Firma Nemojany Podhoří s.r.o.
zprostředkovala obec ve středu 20. 2. 2019 v zasedací
místnosti obecního úřadu společnou veřejnou schůzku, na které JUDr. Frank představil plánovaný záměr pro
místní lokalitu Podhoří ve svém vlastnictví, kde plánuje
přípravu území pro výstavbu 39 domů s prostory pro
parkování, veřejnou zeleň a technickou obsluhu.

2

Předložený návrh plánu spolu se společníkem Ing.
Konečným a projektantem Ing. Topinkou vysvětlili přítomným. Zdůraznili, že celou akci pečlivě konzultovali
jak s úřadem pro územní plánování, tak se stavebním
úřadem a jejich snahou je zajistit si souhlasnou podporu i od místních obyvatel.
Z následné diskuze vyplynuly další dotazy, na které

Nemojanský zpravodaj

přítomní jednotlivě reagovali. Pozemky budou rozparcelovány geometricky v rozsahu 660–1 200 m2. V rozhodnutí územního odboru je podmínka, že zastavěnost
pozemku nesmí překročit 35 % plochy, střechy musí
mít v rámci zachování celkového rázu zástavby sedlový
tvar s definovaným sklonem, domy nesmí být vyšší než
8,5 m. Komunikace, chodníky, osvětlení a inženýrské
sítě po vybudování předá společnost na základě vzájemné smlouvy bezúplatně do vlastnictví obce. Oblast
bude mít vlastní trafostanici a neměla by tedy mít vliv
na dodávky el. energie do jiných částí obce. Všechny
sítě v obci, vyjma čistírny odpadních vod, jsou dostatečně dimenzovány pro bezproblémové napojení nových domů. V souvislosti s vynucenou intenzifikací ČOV
Nemojany se po vzájemné dohodě s obcí bude společnost Firma Nemojany Podhoří s.r.o. podílet na finan-

cování intenzifikace v rozsahu poměrné části plánovaných nově připojovaných obyvatel (EO) v dané lokalitě.
Pan A. H. vyjádřil nesouhlas s plánovaným umístěním výjezdu ze zastavěné oblasti na státní komunikaci
v prostoru přímo naproti jeho nemovitosti, který zdůvodnil obavami o nadměrný hluk rozjíždějících se vozidel a svícením světlomety přímo do oken domu. Přítomní zástupci společnosti argumentovali technickými
podmínkami pro výjezd vozidel, nicméně přislíbili, že
se budou připomínkou zabývat a individuálně s ním situaci projednají.
O dalším postupu jednání budeme průběžně informovat na obecním webu.
Celková plánovaná situace je na přiloženém obrázku, jedná se o návrh.
Z. Holcman

Obecní knihovna
Obecní knihovna Nemojany
Akce letošního roku jsme zahájili v knihovně v úterý 29. ledna.
Tento den byl pro děti z mateřské
a základní školy den D, den s Dudkem, den s ilustrátorem Adolfem
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Dudkem. Vystoupení nesoucí název
„Pohádkové kreslení“ mělo velký
úspěch. Adolf Dudek svojí energií a humorem dokázal vykouzlit
úsměv na všech malých tvářích, do

mírných rozpaků uvedl paní učitelky, které se staly aktérkami vystoupení, a prostě byl skvělý!!! Na závěr
uspořádal autogramiádu, na které
dětem věnoval svůj autogram (ob-
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rázek ptáka dudka) na ruku nebo na
čelo, což bylo pro děti taktéž velmi
atraktivní.
4. února 2019 odstartoval další
ročník čtenářské soutěže „Knižní
výzva 2019“. Cílem dospělých čtenářů je přečíst 15 knih podle zadání. Děti mají za úkol přečíst podle
zadaných kritérií 6 knih. Soutěž potrvá do 30. 11. 2019. Všichni čtenáři, kteří výzvu splní, se mohou těšit
na společné vyhlášení a drobnou
odměnu.
Ve středu 13. února proběhlo
v knihovně „Setkání nad mapou
Nemojan“. Dostavilo se několik „starousedlíků“ a díky nim se podařilo
pojmenovat místní komunikace jak

názvy zažitými, tak názvy novými.
Taktéž se vzpomínalo na časy minulé a na závěr byl promítnut starý film,
který zachycuje rybářské závody na
rybníku Chobot.
Čtrnáctý únor byl Mezinárodním dnem darování knihy. Obecní
knihovna proto v tento den vyslala
do světa putovní knihu. Byla vybrána knížka Zdeňka Jirotky, Saturnin. Putovní knížka má daná
pravidla a její cestu lze sledovat na
www.knihovnanemojany.wz.cz/putovnikniha.htm.
Ve stejný den jsme také darovali
knihu Krajina příběhů: Drahanská
vrchovina několika seniorům v obci.
V pátek 15. února zavítal do naší

knihovny pan Josef Špidla, který
čtenářům představil svoji poslední
knihu „Hoř, ohýnku, o mou duši se
už čerti perou“. Poutavě povyprávěl
o těžké době, do které je děj knihy
zasazen, a o její souvislosti s Vyškovem. Součástí besedy byl také prodej knihy a autogramiáda.
Ve spolupráci se zřizovatelem
byla podána žádost o dotaci na další
rozvoj naší knihovny. Pokud by naše
obec dotaci obdržela, tak se můžeme těšit na novou podlahu a další
prvky „zvelebení“ knihovny.
Knihovna se taktéž přihlásila do
soutěže Biblioweb 2019, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

A co nás čeká v březnu? Březen – měsíc čtenářů.
8. 3. 2019 v 16.30 hodin
16. 3. 2019 v 15.00 hodin
16. 3. 2019 v 19.00 hodin
Mateřinka v knihovně
Školáci v knihovně

Den knih pro ženy aneb MDŽ v knihovně
Divadlo pro děti „Hrnečku, vař“
Divadlo pro dospělé „Hra na Zuzanku“
program pro děti z MŠ
program pro děti ze ZŠ

knihovna
sokolovna
sokolovna
knihovna
knihovna

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Novinky (i nenovinky) do nového roku
Milí přátelé, začal nám nový rok a s ním i nová zahrádkářská sezóna. A jako pravidelně na začátku každého
roku, proběhla i letos výroční členská schůze zahrádkářského svazu Nemojany.
Tento rok byl navíc také volební (alespoň tedy ve
svazu) a tak se stalo, že byl zvolen nový předseda našeho oblastního útvaru. Náš dlouholetý předseda, pan Jan
Beránek na tuto funkci již nekandidoval, a rád bych mu
jménem svým i jménem svazu poděkoval za dlouholetou
službu a popřál mu mnoho zahrádkářských, ale i osobních
úspěchů v dalším životě.
Novým předsedou se stal pan Antonín Buček, kterému
tímto děkuji a přeji mu hodně síly a zdaru v této funkci.
Další průběh schůzky byl již víceméně standardní. Po
přečtení pokladní a revizní zprávy došlo ke schvalování
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programu na příští rok. Obvyklé akce, jako nákup hnojiv
pro členy svazu, podzimní výlet na výstavu a adventní
kurz výroby věnečků, zůstanou i nadále zachovány. Navíc
se můžete těšit na zajímavou akci na podzim (o té vám
toho více prozradím někdy do budoucna) a především
na 23. března, kdy v prostorách nemojanské sokolovny
proběhne Slivoviciáda, tedy akce, kde můžete ochutnat a
ohodnotit vysokoprocentní úrodu našich členů. Občerstvení a hudba k tanci i poslechu jsou již příjemnou samozřejmostí.
Jak vidno, členství v našem spolku přináší řadu příjemných výhod, a proto, ne poprvé, a tuším že ani naposledy,
vás nabádám, neváhejte, a pokud na zahradě pěstujete i
něco jiného nežli bazény a letní rekreaci, přidejte se k nám.
Patrik Peschl

Nemojanský zpravodaj

Vánoční výšlap
Již tradiční čtvrtý ročník „Vánočního výšlapu“ odstartoval v sobotu 29. 12. 2018 od kapličky v Nemojanech.
Dvacet dospělých a dvě děti vyrazili směr Olšany. Doufali jsme, že se výšlap obejde bez deště, marně. Začalo
pršet ve chvíli, kdy jsme sestupovali do Olšan. Naštěstí nám poskytl ochranu před nepříjemným mrholením
útulný penzion U Kalábů, kde jsme se posilnili výborným
guláškem, pivkem, kafíčkem, vánočním cukrovím a jinými dobrotami. Nadšeně jsme pokračovali převážně neznačenými lesními cestami k Pístovickému rybníku. Po
krátké přestávce, kdy jsme zkonzumovali zásoby, jsme
pokračovali nad Lulečské polesí až k Masarykovu pomníčku. I zde byla krátká přestávka, přečetli jsme si informační panel a obdivovali, jak je okolí pomníčku upraveno.
Odtud jsme seběhli ke koupališti Libuše, kde byla akce
ukončena. Část účastníků ještě poseděla v hospůdce
Pohoda, část pokračovala zpět do Nemojan. Akce měla
společensko-sportovní rozměr, utužila přátelské vztahy
a v roce 100. výročí založení republiky připomněla osobnost T. G. Masaryka.

Na jarní měsíce připravujeme výlet cestou necestou
kolem račického zámku s překrásnými výhledy do údolí
Rakovce se sestupem do údolí a kocháním se rozkvetlými
bledulemi podél potoka. Sledujte naše webové stránky,
případně plakátky o konání akcí vyvěšené na budově sokolovny.
Těšíme se na vaši účast.
I. Cahová

Valná hromada
V pátek 1. 3. 2019 se konala volební valná hromada TJ Sokol Nemojany.
Účast členů nebyla příliš uspokojující,
z 54 dospělých členů se zúčastnilo
pouze 18. V souladu se stanovami
spolku byla po 15 minutách shledána
valná hromada za usnášení schop-

nou. Byly přečteny zprávy o činnosti
jednoty, o hospodaření a zpráva revizní komise. Byl schválen plán činnosti i hospodaření na rok 2019. Na
valné hromadě byl zvolen 7členný
výbor jednoty. Starostou i nadále zůstává br. Tomáš Kudlička, jednatel ses.

Ilona Cahová. Na valné hromadě vystoupili s příspěvkem i hosté: za Župu
Dr. Bukovského ve Vyškově tajemník
br. Zdeněk Doležel, za Obec Nemojany starosta Mgr. Dalibor Hlavsa a za
SDH starosta Ing. Miloš Němec.
I.Cahová

Sokol Nemojany
Obecně se setkáváme s nespokojeností veřejnosti,
že se naše děti pohybují málo, dvě hodiny tělocviku ve
škole jsou nedostačující, po návratu domů se věnují počítačům, posedávání u TV apod. Na druhou stranu jsou
děti vystavovány jednostranné zátěži u specializovaných
sportů. O daném problému hovořím záměrně, neboť
naše jednota se v současné době potýká s nedostatkem
cvičenců. Všestrannostního cvičení, které probíhá každé
pondělí v době od 17.00 do 19:00 hod, se účastní opravdu malá skupina dětí, věkový průměr se snížil na hranici
6-7 let (některé děti jsou z okolních obcí a dovážejí je rodiče). Abychom mohli dětem připravit vhodné podmínky

a mohli s nimi soutěžit, uvítali bychom vaši podporu. Přiveďte, prosím, děti (věková skupina 5 a více let) alespoň na
zkoušku, pomůžete tak především svým dětem, ale i dobré
věci. Ukončení všestrannostního cvičení by znamenalo pro
naši jednotu snížení finanční podpory od České obce sokolské v Praze, potažmo Župy Dr. Bukovského ve Vyškově
a takřka nemožnost dosáhnout jakékoli případné dotace.
Uvítali bychom i pomoc při zajištění cvičení. V případě zájmu prosím volejte na tel. č. 604 939 425, sdělíme vám další potřebné informace. O naší činnosti se více dočtete na
webových stránkách http://sokolnemojany.wz.cz
D.Hlavsa

Spolek Chobot
Zdravím všechny členy i příznivce
spolku. Společně vstupujeme do další
sezóny, která doufám naváže na úspěšné dva roky, které spolu prožíváme.
Myslím, že členové spolku dokázali, že v jejich činnosti nejde jen
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o rybolov, ale i zachování přírody
v okolí rybníku. V rámci své činnosti
zabezpečujeme i pořádek, od sekání trávy, úklidu břehů až po uklízení
odpadků, které mnohdy pocházejí
i od návštěvníků Chobotu. Domní-

vám se, že je to dobře hodnoceno
všemi obyvateli Nemojan.
Za loňský rok jsme vysadili okolo
jedné tuny ryb. Z tohoto množství
bylo uloveno cca 800 kg ryb, převážně kaprů. Voda byla slušně zaryb-

5

něna a všichni, kteří chtěli, si dobře
zachytali.
Letos úbytek kaprů samozřejmě
doplníme a vysadíme i očekávané
štiky a candáty.
Uspořádali jsme již podruhé závody pro děti z Nemojan a pro dospělé členy spolku. Za přispění obce
i sponzorských darů bylo zabezpečeno občerstvení a hodnotné ceny.
V započaté tradici chceme pokračovat i letos.
Počet členů spolku již převýšil
90 a letos přijmeme další 4 obyvate-

le z Nemojan. V době zakládání spolku jsme o těchto počtech ani nepřemýšleli. Hospodaříme s poměrně
vysokým rozpočtem, který pochází
z vlastních prostředků a jsme tedy
soběstační.
V letošním roce budeme žádat
o prodloužení nájemní smlouvy k
rybníku Chobot, což doufejme najde
příznivou odezvu u obce. Myslím, že
svou činností dokazujeme, že se nejen
chceme bavit, ale že děláme něco pro
všechny obyvatele Nemojan. Nechtěli
bychom se dožít toho, že rybník bude

jednou oplocený a lidé se na něj budou dívat z dálky nebo za vstupné…
Nechci strašit, ale taková nemovitost
bude vždy lákat. Některé věci už bohužel nastaly, přes požadavky nemalého počtu obyvatel Nemojan.
Dovolte mi na závěr poděkovat
všem členům spolku za jejich přístup, příznivcům nejen z Nemojan
i výboru spolku za obětavou práci.
Hodně úspěchů v tomto roce
a pěkné úlovky.
Miroslav Jonáš
předseda spolku Chobot Nemojany

II. tarokový turnaj Luleč – Nemojany
Minulou neděli uspořádali nemojanští tarokáři druhý
ročník tarokového turnaje. V lulečské restauraci U Štrbů
se sešlo více než 40 hráčů z celé jižní Moravy, mezi nimi
3 ženy a jeden nováček. To je dvakrát víc účastníků než
v prvním ročníku. Organizátoři převzali pravidla turnaje
od zkušenějších kolegů – tarokářů z Kunštátu na Moravě.
Podle těchto pravidel probíhají již dlouhodobě turnaje
v rámci Grand Prix Povodí Křetínky a Svratky.
První kolo turnaje bylo slavnostně zahájeno v 9 hodin. Hráči odehráli celkem 4 kola podle vylosovaného
rozpisu, každé s jinými hráči a u jiného stolu. Hraje se
s novými kartami Piatnik, které si odnese vítěz posledního kola u každého stolu. Mezi jednotlivými koly se
hráči občerstvili svačinou, obědem a případně i něčím
ostřejším na posilnění mysli.
Po ukončení všech kol následovalo vyhodnocení
turnaje a vyhlášení vítězů. Celkovým vítězem se stal
M. Wognitsch z Vyškova (314 bodů), druhou a třetí příčku obsadili M. Štourač z Vyškova (309 bodů) a F. Vajdík
ze Znojma (298 bodů).
Organizátoři zvládli celou akci na jedničku. Děkují touto cestou všem sponzorům za věcné dary pro
účastníky turnaje.
Turnaj má přispět k udržení a popularizaci této krásné karetní hry. Tarokům zdar!
B. Halasová
Autor fotografií: Marek Stibor
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Ukliďme Nemojany
Sbor
dobrovolných
hasičů Nemojany uspořádá v sobotu 6. dubna
2019
dobrovolnickou
úklidovou akci „Ukliďme
Nemojany“.
Vyzýváme
ostatní spolky v obci, místní školu a školku i všechny
spoluobčany, kterým není
lhostejný vzhled obce, aby
nás přišli aktivně podpořit.
Cílem je úklid nepořádku
v celé obci i jejím okolí
a likvidace části černých
skládek v katastru Nemojan. Akci jsme zaregistrovali
v rámci kampaně „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, která
bude v tomto termínu probíhat na území celé České
republiky.
Kampaň „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ vznikla
v roce 1992 spojením mezinárodní kampaně „Ukliďme
svět! (Clean Up the World)“,
organizované v ČR Českým
svazem ochránců přírody
a projektu „Ukliďme Česko“,
který ještě dříve začal organizovat spolek Ekosmák.
V loňském roce se do ní
v ČR zapojilo 134.854 dobrovolníků, z toho 86.730
dětí. Proběhlo 3.295 úklidů
a bylo odklizeno 2.113 tun
odpadu. Generálním partnerem kampaně je Nadační
fond VEOLIA.
Sejdeme se v sobotu
6. 4. 2019 v 9.00 hodin
u obchodu. Účastníci budou rozděleni do skupin
a bude jim přidělena úklidová lokalita. Igelitové
pytle zabezpečí hasiči, pracovní rukavice si vezměte vlastní. Na vzdálená místa budou skupiny přepraveny
hasičským vozidlem. Budou určeny
dočasné skládky sebraných odpadů
a z nich budou hasiči průběžně odpad
odvážet do přistaveného kontejneru.
Pro všechny účastníky bude na závěr
připraveno drobné občerstvení a pro
děti účastnické diplomy. Akce se bude
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konat i v případě nepříznivého počasí.
Pro úklid máme vybrány především
lokality, které jsou „na očích“. Pokud
víte o nepořádku, který je zastrčený
v ústraní nebo dobře „skrytý“, uvítáme
vaše náměty, kam zaměřit pozornost.
I místa v ústraní, kam příliš nechodíme nebo nejsou tolik využívána, si zaslouží naši pozornost. Informace jsou
k dispozici i na www.nemojany.cz. Na

stránkách www.uklidmecesko.cz se
můžete zaregistrovat na naši akci jako
dobrovolníci.
Je známou pravdou, že vesnice je
obrazem lidí, kteří v ní žijí. Máme ideální možnost tento obraz zase trochu
vylepšit.
Na všechny aktivní účastníky se
těší nemojanští hasiči.
M.Němec
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MŠ a ZŠ Nemojany
Co se dělo ve škole v novém roce 2019
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sněhuláci a sněhulačky z naší MŠ:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA
Děti ve školní družině sportují, tvoří, malují obrazy.
V družině panuje vždy dobrá nálada 

Karneval v MŠ:
Masopustní rej masek v naší školce také nesmí chybět. Všichni dorazili v maskách a užili jsme si spoustu
her a legrace.

PROJEKT „Jsme kamarádi, máme se rádi“
V únoru jsme se zapojili do Projektového týdne
proti šikaně – JSME KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI. Pomocí různých her a aktivit se děti učily, jak se k sobě chovat hezky, prožívat přátelství na vlastní kůži, naučit se
pomoci druhým, vyjadřovat své emoce.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 proběhl v základní škole
Den otevřených dveří. Pro hosty byl připraven bohatý kulturní program. V jedné třídě probíhala divadelní, pěvecká, taneční a recitační vystoupení dětí,
v další třídě výtvarná dílna a čajovna. Návštěvníci
mohli zhlédnout loutkové představení O Smolíčkovi, hranou pohádku O Červené Karkulce a stínové
divadlo Pět ježibab. Děti také předvedly ukázky ze
svojí tvorby – písničky, básničky a na závěr proběhl
taneční workshop. Po skončení představení si během ochutnávky bylinkového čaje a dětmi napečených moučníků mohly děti zkrášlit trička a napsat
si na tričko třeba básničku nebo nakreslit obrázek.
Děkujeme všem zúčastněným za opět hojnou účast
a vytvoření velmi příjemné atmosféry.

MALOVÁNÍ S ADOLFEM DUDKEM
Veselá akce proběhla ve spolupráci s knihovnou Nemojany.
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INDIÁNSKÉ VYSVĚDČENÍ
Tento školní rok máme zaměřený na téma: Indiáni. Děti se v rámci
projektového dne, který se konal
na závěr pololetí, dozvěděly nové
poznatky o Severských Indiánech,
obdržely nejenom školní vysvědčení, ale také indiánské.
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VESELÉ ZOUBKY

NOVÉ KROUŽKY V ZŠ OD 2. POLOLETÍ

Naši nejmladší školáci si v rámci projektu Veselé
zoubky připomněli důležitost péče o vlastní chrup.

Pro děti se ke stávajícím kroužkům angličtiny, výtvarky, náboženství, sportovky přidaly další: BADATELSKÝ KOUŽEK, DOUČOVÁNÍ a ČTENÁŘSKÝ KLUB.
V badatelském kroužku děti budou objevovat zajímavosti přírodních a fyzikálních jevů, a jak již název
napovídá, bádat.
V prvním setkání děti nadšeně pronikly do tajů suchého ledu.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Děti se vydaly díky mobilnímu planetáriu s tučňákem a jeho kamarádem medvědem na výlet do vesmíru s raketou Polaris. Program byl zvlášť pro děti z MŠ
a zvlášť pro školáky ze ZŠ.

Čtenářský klub bude zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a hry s textem. Prostředníctvím příjemných chvil nad knihou se bude v dětech vytvářet
a upevňovat pozitivní vztah ke čtenářství. Díky kroužku se nám podaří obnovit školní knihovnu.
Nové kroužky realizujeme v rámci projektu Inkluze
v ZŠ a MŠ Nemojany. Díky tomuto projektu postupně
získáme 740 000 Kč, které využijeme na volnočasové
aktivity dětí, na organizaci projektových dnů, na spolupráci s odborníky a především na vybavení ZŠ i MŠ
novými notebooky a tablety.
Záleží nám na zdraví
našich žáků, proto využíváme možnost zapojit
se do celorepublikového
projektu Sportuj ve škole.
V současných dnech
na škole probíhá 14denní
projekt zaměřený na prevenci šikany: Jsme kamarádi, máme se rádi. Jsme
si vědomi, že je nutné s dětmi o těchto problémech
otevřeně mluvit a tím problémům předcházet.
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NA CO SE TĚŠÍME
ŠKOLA PŘED ŠKOLOU
V únoru proběhlo první setkání budoucích prvňáčků. Děti
si procvičily grafomotoriku, zazpívaly, vyrobily masopustní
masku a dozvěděly se, jaké masky chodívaly v masopustním
průvodu. Cílem těchto setkání je děti seznámit s prostředím
školy a s rodiči probrat dotazy ohledně vstupu dítěte do
1. třídy. Další setkání proběhne 21. 3. 2019.

VYNÁŠENÍ MORANY
Pátek 5. dubna v 10 hodin od školy k Nemojanskému mlýnu
PŘIDEJTE SE K NÁM!
SBĚR PAPÍRU
Na Den Země (duben) plánujeme sběr papíru.
Prosíme všechny, kterým záleží na naší planetě, aby
starý papír přinesli ke škole. Papír můžete nosit celoročně a ukládat ho ke dveřím z boku budovy školy.
SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY Z MŠ LULEČ
V březnu ve škole přivítáme naše kamarády z MŠ
Luleč. Pro děti připravíme s žáky ZŠ vystoupení
a v MŠ proběhne společná jarní tvořivá dílna.
PROJEKT „TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ“
Projekt bude probíhat od února do července
a má za úkol upevnit vztahy mezi dětmi. Těšíme se
na báječná dobrodružství, která nás s tímto projektem čekají.
TRAMPOLÍNY
Úspěšnou akci z prvního pololetí školního roku
zopakujeme i ve druhém pololetí (duben) a s dětmi
se vydáme na lekci hopsání na trampolínách. Pojedou školáci a tentokrát i odvážlivci z MŠ.
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pro děti připravíme den plný jarního tvoření
a seznámíme je se zvyky a tradicemi, které Velikonoce provází.

RECITAČNÍ DOPOLEDNE

Recitační dopoledne
d
l d pořádáme
d
pro d
děti ZŠŠ i d
děti MŠ.
Š Ve
škole rádi přivítáme i širokou veřejnost. Přijďte si poslechnout
veselé básničky!
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Celý školní rok se snažíme pro děti pořádat rozmanité akce, aby naše vzdělávání bylo zážitkové.
Jde o přístup ke vzdělání založený na vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat informace, jejichž
vnímání je doprovázeno emocí. Cílem je rozvíjet
znalosti a dovednosti na základě přímé zkušenosti.
Ministerstvo školství připravuje v příštím školním roce reformu financování školství. Reforma
je velmi příznivá pro malotřídní školy, které jsou
a budou ministerstvem velmi podporovány. Umožní nám realizovat výuku některých předmětů (ČJ,
M, AJ) samostatně pro každý ročník zvlášť. Proto
v některých hodinách nebudeme učit spojené ročníky. Tím můžeme dosáhnout opravdu individuální
péče ve skupinách max. 10 dětí. Toto nám přinese
výhody oproti velkým školám. V současné době
jsme však omezeni prostorem, což řešíme ve spoluprácí se zřizovatelem. Díky výborné spolupráci se to
jistě brzy podaří.
Sledujte naše webové stránky: www.zsmsnemojany.cz
Mgr. Romana Bártová, Mgr. Eliška Klvačová,
Mgr. Ludmila Kneblová

Nemojanský zpravodaj
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Přímé svědectví událostí z roku 1945
Přesto, že jsem v posledním čísle
našeho Zpravodaje psal o tom, že
ubývá pamětníků, chtěl bych vám
předložit přímá svědectví o konci
II. světové války v Nemojanech, tak
jak je prožili a také o nich bezprostředně napsali místní občané.

Věž kostela sv. Martina po frontě
1945 – před opravou v roce 1947
V dubnu 1945, kdy se přiblížila
fronta do blízkosti naší obce a následně doba osvobození, byla pro
veškeré obyvatele dobou velkého
stresu, utrpení a strachu o život svůj
nebo svých blízkých. Všichni se dle
možností snažili ukrýt, popřípadě
ochránit svůj majetek, včetně domácího zvířectva. Někteří občané
se ukryli v „jeskyni“ ve skále pod
sv. Martinem, v pískovně za Hranáčem, ve školním sklepě, v cihelně
v Krchůvku, u spoluobčanů, kteří
vlastnili větší sklepy, a podobně.
Toto období je popsáno ve dvou záznamech, které byly napsány těsně
po válce. Mají sice podobná jména,
ale nejsou to příslušníci jedné rodiny. První je formou dopisu, který
napsala paní B. Hermanová z domu
č. p. 153. Druhý článek napsal pan
Otto Hermann z domu č. p. 49. Uvádím je v plném znění tak, jak jsem
je obdržel:
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Drazí!
10. 6. 1945
Předně Vás všechny pozdravujem a děkujeme za dopis. Já jsem
chtěla už taky psáti, ale pro práci
se k tomu nemůžu dostat. Předně
jsme všichni zdrávi i v Lulči, i tetinka. Budu Vám to psát od začátku.
V sobotu 21. dubna jsme měli první bombardování a sice nádraží,
přitom to zabilo pana přednostu
Štěpána, pana Kováře pokladníka
a jednoho žel. zřízence ve výslužbě pana Žemlu, v Nemojanech
u mostu bydlí. Pan přednosta šel
ze zahrádky, p. Kováře to zabilo na
záchodě. Pumy padaly okolo nádraží, u našeho to začalo až k nemojskému mostu a hned začalo hořet
u Straškrábů v Nemojanech. To
začala první hrůza u nás. My byly
samy doma. Když už to padalo, Jenička byly na dvoře, ani nevím, jak
jsem pro ni přiběhla a ona už otvírala vrata zelená, až k sobě nepodobná. Pak jsme se skrčily do chodbičky
mezi kuchyň, myslely jsme, že nás
to zasype. Jenda byl v Nemojanech
na zákopech, doběhl domů jako bez
duše jsme-li všichni. Letadla se vrátila ještě jednou a zas bombardovala. To už bylo u nás po práci. V neděli jsme odstěhovali děvčata do
Lulče. Byly moc vystrašeny, protože
nad nádražím pořád létali. V neděli také začali na nádraží vykládat
munici. To už jsme měli zase strach.
Také jsme šli i my přes den do Lulče.
Jen v poledne jsme šli domů poklidit a večer jsme šli spát, ale ani jsme
nespali, jen žili ve strachu. V úterý
ráno mi řekl jeden železničář, pozor, je tu celý vlak s municí (ona tu
byla pořád, ale ne tolik). Ve středu
25. dubna jdu poklízet. Jenda povídá, už se neboj, vlak už má lokomotivu, vojáci se pakují, pojede pryč.
Tady totiž na nádraží nebyli už naši
železničáři, ale vojáci a ti říkali, že
fronta je už 12 km od Rousínova.
Tak jsme si zanesli k Vašíčkům postel do sklepa, že budeme u nich

spát, že nás bude víc pohromadě,
že sklep je pevnější. Ale domů jsme
se už nevrátili. To už byla jedna hodina po poledni. Přiletěla letadla
a teď to začalo. Tentokrát měli jistější zásah. (Abych nezapomněla,
ze strážního domku telefonovali, že
vlak nemůže jet, protože před Vyškovem jsou vytrhány kolejnice – to
udělali partyzáni).
Teď to začalo. Napřed jsme slyšeli velké bombardování. To přestalo a teď se ozývaly rány, to jsme
říkali, muniční vlak je zasažen, je
s námi zle, protože všechna munice,
nejhoršího druhu, tam byla uskladněna. Hrůza nad hrůzu. Teď obrovská detonace, do sklepa se nám
sesypaly komíny, prach a saze, mysleli jsme, že nás to zasype. To vyletěl
celý vagon ekrazitu. Kolejnice létaly
až za kostel sv. Martina na Kopaniny.
A zase rány, větší, menší, ale všechny
strašné. Zas obrovská rána – druhý
vagon ekrazitu. Tak jsme tu hrůzu
prožívali až do večera do půl sedmé.
Strašné odpoledne. Tak zpustošené
nádraží jste neviděli. Budově se sice
mnoho nestalo, ale kolejnice vytrhány a rozmetány do širokého okolí.
Po těch vagonech zůstaly tak velké
díry, že by se tam schovala celá naše
chaloupka. Tak postupně vyletělo
32 vagonů. Po těch druhých byly
díry trochu menší. V té nejhorší mele
vojáci odpojili 20 vagonů, ty s lokomotivou právě před naším a pak je
zatáhli mezi hráze. Štěstí pro nás. To
by nás zabilo. Ty domky k Nemojanům to odnesly. Vyhořely nebo byly
rozbořeny.
Nám a všem ostatním to smetlo
jenom střechy. Až lulečské mlaty,
jeden vedle druhého měly střechy
dole. Jinak nám to potrhalo trochu zdi, okna samozřejmě všechna
ven, my i všichni v Nemojanech.
Vrata nám to vyrazilo, plot rozbořilo. Domů jsme šli od Vašíčků až
v 7 hodin. To už jsme měli sádlo, co
jsem měla připraveno, pryč, chleba
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a Mařenčiny housle. Popadli jsme
peřiny a utíkali do Lulče za děckama. To už naproti na Skalkách stála fronta, vojáci se zakopávali. Ve
čtvrtek 26. dubna brzy ráno jsme
ještě odvedli kozy do Lulče. To už
byly všechny cesty obsazeny a rány
pršely. V Lulči jsme šli hned do krytu. Manovští měli vykopanou díru
v cihelně u P. Marie. Bylo nás tam asi
70. Pod námi se usadili ve smrkách
s německou vysílačkou a na Kvartýře byl generální štáb. Zase jsme
věděli, že to není nic dobrého. Také
nebylo. V pátek 27. dubna zase po
poledni začali bombardovat Libuši. Zase hrůza. Ale to netrvalo
dlouho. Večer vysílačka odjela. Tak
jsme byli v krytě, to už začalo velké střílení, kanonáda, přestřelovali
se. V noci jsme se kradli domů poklízet. Tatínek se ale z domu nehnuli. Měla jsem o ně velký strach.
Nechtěli nikde jít. Frantík měl zase
bunkr v lese a tam to moc padalo.
Tak jsme to prožívali až do soboty
28. dubna, KDY JSME BYLI OSVOBOZENI, ve čtvrt na šest odpoledne, kdy přišli za námi 3 Rusové, že
už jsou tady, ale abychom nechodili
domů, až za dvě hodiny, že je ještě
střelba. Pak večer přišel jeden, ať už
jdeme domů, to už stříleli na Vyškov. U nás se fronta trochu zdržela.
Němci byli na pokraji lesa, tak je
Rusové potom zaskočili zezadu od
lulečských Kopanin. Také ten pátek
sestřelili 6 ruských letadel. U Nemojan, na lulečských Kopaninách atd.

Také zde mnoho Rusů padlo. Jsou
různě pochováni. Na hřbitově 26,
v zahrádkách u pomníku atd. Němci jsou pochováni tam, kde padli.
Hroby nejsou označeny. Pak jsme
se šli podívat domů, hotová spoušť.
Sklo, blato, všechno vysypané, převrácené, my jsme odešli a nechali
všechno otevřené, co nebylo otevřené, to se vyrazilo, nedalo se tam
bydlet. Tak jsme bývali 14 dní na
Manovsku, než jsme to dali do pořádku. Mnoho věcí máme pryč, ale
jsou na tom ještě horší. Naše babička v Nemojanech načisto vyhořela
a mnoho domků. Každý je nějak poškozený. Naši na Manovsku nemají
ale nic poškozeného. Na Manovsku
vyhořela Julka Kovářová od bombardování. V Lulči Praze také nějaké
domky vyhořely. Ptáš se na M.K.?
Vím jen to, že odjížděla do Brna,
z Brna do Čes. Budějovic a víc tetinka neví. Co Kavka, je v Hranicích?
Tady také Němci musí pracovat. Na
nádraží je mnoho nevybuchlé munice, tak to chodí sbírat, pomalu se
dává nádraží do pořádku. U Nemojan je vyhozený most, u Tučap také
a u Vyškova. Mařenka chodí do Vyškova do školy pěšky. Jenda doposud
nedělal, ale už půjde. Vlak jezdí jen
do Rousínova, musí bydlet v Brně, je
špatné spojení. Tvůj dopis jsem dostala až 6. června. Těším se až se sejdeme, všechno nemohu psát. Zítra
budou na nádraží odstřelovat munici, ještě prý to poškodí nějakou
křidlici a my to s bídou sehnali v po-
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lích a všude na trávě musíme dávat
velký pozor. Jinak válku neodnesl
životem nikdo, krom těch tří. V Lulči
3 chlapci a ti neopatrností vyšli brzy
z krytu. Jednoho zastřelili Němci
a dva granát. 2 chlapci byli M. Šatné,
dvojčata, měli 18 let. Píši Ti to v neděli dopoledne. U nás stále prší. My
sušíme, v zahrádce máme všechno
zarostlé. Také se mi ztratily slepice
a v té největší hrůze se mi vylíhla kuřata. Měla je několik dní pod sebou,
než jsme přišli domů. Máme jich
14. Také jsem pozbyla svoje „zlaté
časy“, aspoň 30 kg cukru a mnoho
jiného. My jsme tady dostali cukr až
do konce roku, budu špatně zavařovat. Také nám tu spravují elektriku,
bylo to všechno potrhané. Za 14 dní
prý budeme svítit. Podle Tvého dopisu Vy jste nic nezkusili. Také u Vás
se nedostane nic koupit? Mařenka
by potřebovala nějaké letní šaty do
školy. Piš zase brzy. Co dělá Zdena?
Jste všichni zdrávi? Tady lidé spávali
celou dobu po sklepích i my spali
u Kučerů na Manovsku v prasečím
chlévě. Pak Ti povím proč! Jenom
mi toho hodně napiš. Naši na Manovsku měli stále vojáky. My doma
ani nevíme, tam si hospodařil, kdo
chtěl. Jak jsme vždycky zamykali!
Teď nám bylo všechno jedno, jen
když jsme zůstali na živu.
Jak jsme rádi, že jsme svobodni! Už se nemusíme bát promluvit.
Už musím přestat psát, půjdeme
chvíli ven, ale pořád poprchává.
Se srdečným pozdravem za
všechny
B. Hermanová č.p. 153.
Co dělají Vaši stařenka, jsou ještě
na světě? Pozdravujte jich!
„Události, které jsem prožil
během fronty“
Až do 20. dubna 1945 dívali jsme
se na letadla, která bývala hodně
vysoko, a pozorovali jsme jejich mohutný let. Ve městech to měli horší. Jakmile se objevila spojenecká
letadla, museli se uchýlit do krytů.
Od 21. dubna jsme také poznali, co
jsou letadla Rudé armády a co dovedou. Dne 21. 4. 1945 /sobota / bylo
lulečské nádraží částečně bombardováno letouny Rudé armády. Při
tom náletu zahynul na nádraží pan
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přednosta, inspektor Štěpán, velký
lidumil a pan Kovář, staniční manipulant. Toto vše byla jen jakási předehra k událostem následujícím.
Sám satan jim to snad nakukal, že
na nádraží přivezli německý muniční vlak o 45 vozech a hlavně, nechyběl ani ekrasit, který při výbuchu
dělal divy. Bylo to veliké štěstí v neštěstí pro Nemojany a okolní vesnice. Běda nám, kdyby ten vlak byl by
býval odvezen směrem k Vyškovu,
německá horda by nás bývala rozmetala i na větší vzdálenost a bylo
by veta po nás. Osud tomu však
chtěl jinak. Ve středu 25. dubna měl
vlak s municí odjeti, ale neodjel. Ve
13 hodin se najednou objevila letadla Rudé armády, která tento vlak
bombardovala a zapálila. (Ladislav
Vysoudil z Habrovan, s kterým jsem
osobně mluvil, vše vyzradil partyzánům, s kterými měl spojení a šel
s touto důležitou zprávou až za Křtiny do hor).
Tím byla stanice Luleč z provozu
vyřazena. Nastalo hotové peklo na
zemi. Detonace muničního vlaku trvala plné 3 hodiny. Kusy železa a kolejnic byly nalezeny až na lulečských
Kopaninách. Celé nádraží vypadalo
jako kus pooraného pole. Všechno
v tuto kritickou dobu běželo se
ukrýt do „Skale“, kde byl zbudován
provizorní kryt. Jenom já jsem musel zůstat doma, poněvadž jsem nebyl schopen cesty do krytu a prožíval jsem tu hrůzu doma. Seděl jsem
v rohu ve skříni ve velké světnici.
Už tři noci před tím jsem tam seděl,
neboť jsem větřil nějakou čertovinu
a ta přišla. Použil jsem nejmocnějšího prostředku a byl jsem při tom
úplně klidný. Mezi tím, co to praštělo, přišel soused Filípek několikrát
za mnou a tázal se mě, zdali žiji.
Hlásil mně různé zprávy a říkal, že
nejhorší je pryč. Také soused Gottwald byl po celou tu hrůzu na cestě. Na našem domě byla všechna
okna ohromným tlakem vzduchu
rozbita, také střepiny zabloudily do
světnice, také z ulice nad oknem
vnikla jedna střepina. Potom tam,
kde se nachází malé okénko od
půdy, vnikla střepina a udělala díru
asi 25 cm. Střecha jak na domě, tak
na mlatě byla moc poškozena. Když
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se křidlice sypala ze střechy, byl to
hrozný rachot a praskot a již jsem
myslel, že nastal soudný den. Protože máme přímou linku od nádraží
k našemu domu asi 300 m, proto to
tak dopadlo. Až jenom náboje praskaly, přišel švagr Bohuš, říkal mně,
jak jsi to člověče prožil, také jeho
manželka přišla, ptala se mě, jaké to
bylo – nemluvil jsem. Ukázal jsem
na stoličku, na které byla položena
modlitební knížka s nápisem: „Bůh
tebe opatruj“, to jim stačilo. Po té
hrůzostrašné katastrofě i s knížkou
jsem byl převezen do krytu ke Kuchařům. Museli mě od nás vynášet,
na nohy jsem nemohl. Ven mě vynesli soused Ctibora Milan Kuchař.
Ke Kuchařům mě odvezl na trakaři
Milan K.
Na ulici byla hrůza se na vše
dívat. Pancéřová zábrana u „ holičového“ nebyla ještě uzavřena.
U Kuchařů jsem byl celých 6 dní.
U Kuchařů jsem nebyl sám. Mimo
mne tam byla rodina Kuchařova
a pí Krytinářka. Za noci jsme se modlívali a nezapomenu na to, co budu
živ. Také se tam měl nastěhovat německý generální štáb, ale bylo jim
sděleno, že je tam člověk, který má
tyfus, tak z toho sešlo. Ten, co tyfus
měl, jsem byl já. Ke karbolu a k jiným desinfekčním prostředkům

dopomohl nám MUDr. Kajfoš, a tak
nás zachránil. Za pobytu u Kuchařů
se mi zhoršila chůze, neboť jsem byl
stále oblečen a spánku bylo tuze
málo. Ten den jsme dlouho do noci
seděli u Kuchařů v kuchyni, byl tenkrát úplněk měsíce. Na nádraží hořela celá zásoba dřeva následkem
detonace. V německé armádě již byl
vidět zmatek. Skupiny vojska jezdily z místa na místo a nevěděly kudy
kam. Na velkých mostech byl jeden
oblouk podminován a v pátek ráno
27. dubna 1945 ve 3 hodiny vyhozen.
Za největší dělostřelecké palby
byl pochován pan Kolejka /Stehlík / za účasti 4 občanů. Také když
se blížila fronta od Habrovan, běžel proti nim /Rusům / Antonín
Schwarzer z Bránky. V ruce měl
z bílého ručníku malý praporek a nic
se mu přitom nestalo. Rusům hlásil,
aby do „Skale“ nestříleli, že je tam
obyvatelstvo z Nemojan. V sobotu
28. 4. 1945 byla silná dělostřelba
a v půl třetí nás vysvobodila Rudá
armáda od německého jha. Fronta
se potom posunula směrem k Drnovicím, Račicím a směrem na Drahanskou vysočinu. Také náš kostelíček sv. Martina byl tuze poškozen.
Věž byla úplně ustřelena a střecha
byla rovněž z polovice zničena.
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Až bude trať Brno – Přerov opět
v provozu a lidé se budou koukat
do kraje z vlaku, bude to smutná podívaná na zpustošené okolí i kostel. Nejvíce na to doplatily
domy u nádraží, neboť ty to chytly
z první ruky. Po návratu domů, vypadalo to jako na divokém západě.
Ploty vyvrácené, elektrické vedení
potrhané a hlavně spousta vojska,
jak ruského, tak rumunského. Celá
tato armáda se stahovala směrem
ke Křtinám za ustupující německou hordou. Hůře vypadalo to
v bytech. Vypadalo to jak ve stáji.
Všude plno sena a slámy. Já nevím,
ale z doslechu měli mou vojenskou
podobenku okrášlit krušpánkem,
nevím, co se jim na ní líbilo. Jakmile byl vyhlášen mír, tak rumunské
vojsko zpívalo chvalozpěv.
Konečně po dlouhé době, bylo
20. 7. 1945 po 11 hodině, přijel na
nádraží do Lulče od Vyškova stroj
ověnčený č. 434.0 bývalá série 170,
který měl zkušební jízdu a zároveň
bral vozy schopné jízdy po detonaci. Tato událost měla úplně slavnostní ráz, neboť to byl první vlak
v osvobozené republice.

Potom oznámil dopravní úřad,
že 27. 7. 1945 započne pravidelná
doprava Luleč – Přerov. Do Brna
byla zatím trať nesjízdná, jezdilo se
pouze Komořany – Brno. Konečně
20. 8. 1945 přijel první osobní vlak
z Brna v 16 hodin 30 minut. Bez
těchto vlaků bylo u nás jak na Sahaře.
Přesné údaje o všech těchto událostech by mohl podat pan MUDr.
B. Kajfoš, neboť vše pozoroval a viděl na vlastní oči.
Končí Otto Hermann č. p. 49
(*1901 †1952).
Pro vysvětlení a objasnění některých názvů a míst si dovoluji některé upřesnit nebo aspoň trochu
přiblížit. Obvykle tak činím přímo
v textu, tentokrát je vysvětlení poněkud obšírnější:
* „jeskyně“ ve skále – uměle vykutaný prostor ve skalním masivu
pod sv. Martinem. Na přístupovém chodníčku je kříž, který byl
postaven po válce na počest
osvobození a přežití některých
občanů, kdy „jeskyně“ posloužila
jako úkryt před frontou. Dnes je

*

*

*

*

*

*

sluj nepřístupná, uzavřená mříží
– padající kameny (patří do katastru obce Luleč).
pískovna za Hranáčem – v době
těžby písku (30. léta 20. století)
byla ve stěně vykopána dutina zhruba 100 m², na výšku asi
2,5 metru. Písek byl velmi jemný, používal se na tzv. fajnovou
omítku. Dutina neměla žádnou
výdřevu nebo zpevnění, a tak
časem strop propadl. Dnes jsou
tam jen pozůstatky.
cihelna v Krchůvku – dnes na
místě bývalé cihelny na nepálené cihly (zv. Kotovice) stojí rodinný dům č. p. 137.
U Vašíčků – dnes hospoda U Nádraží (patří do katastru Nemojan).
lulečské mlaty – část Lulče od
mateřské školky směrem k viaduktu na hlavní silnici Nemojany
– Luleč (dnes je tam ulice s rodinnými domy).
Manovsko – ulice v Lulči od kostela sv. Isidora směr parkoviště
u Libuše.
Kvartýr – myslivna nad Libuší –
dříve sídlo pana nadlesního.

Provizorně opravený mostní oblouk umožnil spojení s Brnem (20. 8. 1945)
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* Praha – část obce Luleč směrem
na Drnovice.
* U Kuchařů – dnes dům č. p. 146.
* MUDr. B. Kajfoš, místní lékař, bydlel naproti Kuchařům v domě
č. p. 125.
* U holičového – dům č. p. 24 (pan
Zmrzlý byl holič a kadeřník).
* Pancéřová zábrana – postavená
z velkých klád napříč přes silnici,
bránila průjezdu vozidel a tanků
– museli to postavit nedobrovolně místní občané pod pohrůžkou zbraní Němců.
* pan Otto Hermann (autor druhého článku), byl železničním
zaměstnancem.
Pro úplnost, bych chtěl napsat,
jaké škody vznikly na základě bojů
při osvobozování naší obce (od
21. 4. do 30. 4. 1945). Částka škod
v penězích (tehdejší měně) byla
vyjádřena na 8 500.000 Kč. Škody
byly především na těchto nemovitostech:
Při souboji protiletadlových německých děl 27. 4. s ruskými letadly
bylo zapáleno: Hynku Kostelkovi
č. p. 64 – 2 stohy slámy, Grecovi
Josefovi č. p. 12 – obytné stavení,
Kolejkovi Josefovi č. p. 50 – sto-

dola, Antonínu Kramářovi č. p. 16
– stodola, Hudcovi Oldřichovi
č. p. 147 – zámečnická dílna, Šrotovi Eduardovi č. p. 145 – vila. Dne
28. 4. v den bitvy byly těžce poškozeny dělostřeleckou palbou tyto
domy: Holoubek Antonín č. p. 156,
Stloukal Eduard č. p. 155, Ratislav
Josef č. p. 159, Kudlička Karel č. p.
102, Baláš František č. p.112, Žáková
Bohumila č. p. 140, Režný Karel č. p.
150, Smutný Jan č. p. 22. Drtič u nádraží, patřící Provazníkovi z Vyškova,
byl poškozen 21. 4., 25. 4. a 28. 4. byl
zničen úplně. Na kostele sv. Martina
poškozena střecha včetně věže.
Po celé obci poškozeno sklo
okenních tabulek, poničeno velké
množství střešních tašek a dalších
materiálních škod na majetku občanů nebo obce. Problém dělalo velké
množství nevybuchlé munice, rozházené v okolí nádraží. Od 11. 6. do
14. 6. přerušeno vyučování z důvodů
likvidace dohledané munice (odstřel
asi 35 000 kusů těžkého střeliva).
Den 23. 9. 1945 byl svátkem celé
obce. Byl vysvěcen kříž u jeskyně
ve stráni pod sv. Martinem, kde byli
obyvatelé ukryti v čas boje o obec
(26. – 30. 4. 1945). Ženský komitét (výbor), v jehož čele byla paní

Oltářík v „jeskyni“
Anežka Stará (manželka zdejšího
kovářského mistra č. p. 123), Cecilie Chromá č. p. 143 a Anna Křivá
(manželka četnického strážmistra
v. v. a obecního tajemníka č. p. 151),
provedl v obci sbírku, která vynesla
15 000 Kč.
Kříž vypracoval Šatný Marcel
z Rychtářova. Každý rok má býti
u toho kříže sloužena mše v den
výročí osvobození Nemojan 28. 4.
(toto přání se nyní již nedodržuje).
V „jeskyni“ byl zřízen oltářík se
sochou P. Marie lurdské, nákladem
Josefa Starého, kováře č. p. 123,
jako dík za přežití války a bojů při
osvobozování v dubnu 1945.
Rudolf Klacek, březen 2019

Kříž pod jeskyní (dnešní stav)
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Příspěvky čtenářů
Kouzlo Vánoc – nevšední zážitek
Člověk na své životní pouti prožije mnoho různých prožitků, událostí, změn, překvapení a situací
kladných nebo záporných, někdy
také kouzelných. 29. 12. 2018 jsme
se večer s manželkou vraceli domů
z návštěvy u syna. Šli jsme ztichlou
podvečerní, povánoční krajinou po
silnici směrem od Pístovic. K dokonalé vánoční náladě chyběl pouze
sníh. Z tohoto svátečního klidu nás
vyrušil vzdálený hlas trubky, z níž se
linuly nádherné tóny vánoční koledy
„Tichá noc“ přesvatá noc … Bylo jasné, že hráč na trubku stojí „Na vyhlídce“ u sv. Martina. Zvuk koledy letěl
do celého nemojanského údolí s po-

selstvím krásné vánoční, mírové nálady. Po doznění první koledy následovala krátká pauza a pak neznámý
zahrál ještě asi 5 koled mj. i skladbu
Ave Maria. Mezi tím jsme minuli náš
dům a došli až ke skále pod „Vyhlídkou“. Celá obec ležela v tichu, pouze
občas projelo auto a rušilo nádhernou atmosféru začínající noci. Také
my jsme vyrušovali klid po dohrání
koled potleskem a křikem „výborně“ a „bravo“. Takto byl vyjádřen
náš dík tomuto neznámému trubači, který se postaral o nepopsatelný
sváteční zážitek. Je velkou škodou,
že o této akci nikdo nevěděl, a tak
téměř nikdo z občanů naší obce

toto hudební vystoupení neslyšel.
Při této příležitosti jsme s manželkou vzpomínali, kdy můj švagr Jarek
(manželčin bratr) v 70. letech minulého století troubíval v Lulči z myslivny nad Libuší v období Vánoc. Tehdy
také se zvuk trubky linul do celého
lulečského údolí a přispíval k slavnostní náladě Vánoc.
Přimlouval bych se za to, aby
z této události, která nás mile překvapila zmíněného 29. prosince, se
stala tradice a neznámý interpret ve
své činnosti pokračoval i příští Vánoce. Za tento krásný zážitek děkujeme
z celého srdce.
Manželé Klackovi
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