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Z činnosti zastupitelstva
Výpis usnesení ZO ze zasedání 30. 6. 2021
ZO schválilo:
• závěrečný účet za rok 2020, včetně přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020 a dalších příloh
a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce;
• účetní závěrku za rok 2020;
• rozpočtové opatření č. 3/2021;
• jakožto vlastník pozemku p. č.
761/6 v k. ú. Nemojany Dohodu
o společném postupu realizaci stavebního projektu Kaskády
a pověřuje starostu obce jejím
podpisem. Veškeré administrativní náklady spojené s plněním
závazků z této Dohody, zejména
náklady na geodetické zaměření
dotčených pozemků, vyhotovení
geometrických plánů pro směnu a prodej pozemků a správní
poplatky za příslušná vkladová
řízení u katastrálního úřadu hradí
společnost ŽITNÝ development
Kaskády s.r.o.;
• bezúplatnou směnu pozemků
o celkové výměře 91 m² mezi
obcí Nemojany a právnickou osobou ŽITNÝ development Kaskády
s.r.o., dle Geometrického plánu č.
827‐245/2021. Výměra původní
parcely č. 761/6, Ostatní plocha
zůstává stejná 699 m²;
• uzavření Dodatku č. 3 k SoD
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„Nástavba a stavební úpravy
ZŠ v Nemojanech–ETAPA I.“ se
společností Winning PS – stavební firma s.r.o., a pověřilo starostu
jeho podpisem. Popisované změny vyžádají navýšení ceny díla
o 372 833 Kč bez DPH. Současně
bude v měsíci červenci navýšen
rozpočet o částku 451 200 Kč.
• ve změně č. 1 Územního plánu
Nemojany doplnit u navrhovaných změn využití pozemků
manželů Jaroslava Anovčínová a Jozef Anovčín ze dne 23. 2.
2021 účel využití do definice plochy „Ox“ „Přípustné využití“ nebo
„Podmíněně přípustné využití“,
ve které se uvažované pozemky
a budovy nacházejí. Stávající definice plochy „Ox“ Občanské vybavení smíšené bude doplněna
způsobem využití „Školská zařízení, zařízení pro vzdělávání“. U plochy „Os“ Občanské vybavení pro
tělovýchovu a sport bude doplněna způsobem využití „Školská
zařízení, zařízení pro vzdělávání“.
ZO Nemojany pověřilo místostarostu obce zasláním návrhu ze
dne 21. 6. 2021 na doplnění původní žádosti na MěÚ Vyškov;
• poskytnutí finančního daru ve
výši 20.000 Kč obci Mikulčice

•

•

a pověřuje starostu zpracováním
a podpisem Darovací smlouvy;
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, která se uzavírá pro
potřeby územního řízení dle § 84
a násl./stavebního řízení dle § 108
a násl. zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, mezi obcí Nemojany
a Jihomoravským krajem, za účelem získání stavebního povolení k vybudování chodníku
od Podhoří k Nemojanskému
mlýnu. Po schválení smlouvy na
schůzi Rady Jihomoravského kraje pověřuje starostu jejím podpisem;
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k realizaci stavby
dešťové kanalizace a kabelového vedení VO při vybudování
chodníku od Podhoří k Nemojanskému mlýnu. Po schválení
smlouvy na schůzi Rady Jihomoravského kraje pověřuje starostu
jejím podpisem.

ZO vzalo na vědomí:
• zprávu dozorčí rady a závěrečný účet Dobrovolného svazku
obcí Drahanská vrchovina.
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OÚ informuje
Černé skládky
Stále se najdou lidé, kteří nerespektují základní morální a ekologické principy. Odvoz a likvidace odpadu ve sběrných dvorech je pro některé jedince
evidentně komplikovanou záležitostí. Je jednodušší se odpadu zbavit někde
v obci – ona se obec, popř. někdo jiný o odpad postará. V průběhu měsíce
srpna jsme zaznamenali nově vytvářenou černou skládku za Kozím výběhem.
Na stejném místě byly v minulosti, při dobrovolných ekologicky zaměřených
akcích, tyto černé skládky opakovaně likvidovány. Dále nám neznámý poberta
u vlakového nádraží zanechal za kontejnery na tříděný odpad v různých obalech nebezpečný odpad v podobě olejů a dalších provozních kapalin. V případě, že zaznamenáte podobné podezřelé jednání, prosím o poskytnutí fotografie, videozáznamu, popř. informace k registrační značce vozidla. Děkujeme
předem za spolupráci.
D. Hlavsa

Vandalismus kolem
nádraží
Někteří z obyvatel naší obce se
v poslední době chovají nedůstojně
k okolnímu prostředí. Začalo to vyvrácením dopravních značek a pokračuje
to podřezáním stromu nedaleko křižovatky u nádraží (podřezán byl ruční
pilkou). Osoba v obou případech využila ke svému jednání nepříznivého
počasí. Určitá osoba pravděpodobně
nabyla dojmu, že si zde může dělat,
co se jí zlíbí. Obracím se proto na vás,
občany naší obce, abyste případné informace k těmto událostem předali na
OÚ Nemojany. Děkuji za spolupráci.
D. Hlavsa

Sázíme budoucnost
Pálení klestí
S nadcházejícím podzimem, ale ze zkušenosti nejen s tím, je nutno upozornit, že je třeba důsledně respektovat dny určené pro pálení klestí. Jedná se
o všední dny úterý a středa (po celý den), v sobotu (do 17:00 hod.). Dostávají se
nám různými způsoby informace o nedodržování jak určených dnů pro pálení,
tak nerespektování povoleného druhu materiálu, který lze pálit. Někteří koumaví obyvatelé k zakrytí pálení (bohužel nejen klestí) využívají nočních hodin.
Jde o přestupkové jednání s dopadem na životní prostředí, ale i obtěžující chování vůči okolním sousedům. O porušování vyhlášky nás sice informujete SMS
zprávami, popř. e-maily, je však nezbytné podobné informace doplnit obrazovým záznamem (videozáznam, popř. fotografiemi), ze kterých budou patrné
podrobnosti k místu, kde k protiprávnímu jednání dochází a v jaké míře.
D. Hlavsa
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S časovým předstihem chceme
upozornit na akci, která je předběžně
připravována na 23. 10. 2021 (bude
ještě upřesněno). Za účelem zlepšení
životního prostředí v obci využijeme
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR k výsadbě stromů. Výsadbu 8 ořešáků plánujeme v Podhoří,
kde bude doplněna liniová výsadba,
a 30 švestek domácích plánujeme vysadit ve svahu u vlakového nádraží.
Do výsadby bychom rádi zapojili naše
obyvatele – nejen rodiny s dětmi, ale
i ty, kterým není lhostejné jejich okolí.
V nadcházejících letech budeme společnými silami o stromy pečovat.
D. Hlavsa

Nemojanský zpravodaj
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Informace ke
komunálnímu
odpadu
V současné době probíhá
jednání se společností RESPONO, a.s., ohledně svozu
komunálního odpadu a nastavení způsobu zpoplatnění. S tím bude spojeno vydání nové Obecně závazné
vyhlášky obce o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství, její platnost bude od 1. 1. 2022.
Respono, a.s.

Parkování před
obchodem
Opětovně žádáme majitele nemovitostí v blízkosti
místního obchodu a autobusových zastávek, aby svá
vozidla neparkovali na silnici. Jedná se o nebezpečné
místo s větším pohybem
osob. V případě, že se situace nezmění, bude věc postoupena k řešení na Polici
ČR.
D. Hlavsa

Svoz velkoobjemového odpadu
Ve dnech 15. a 16. 10. 2021 proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner
bude přistaven na obecním pozemku za mostem směr Habrovany. Do odpadu patří:
hadry, koberce, lina, židle, křesla apod. Do odpadu nepatří: stavební suť, železo, nebezpečný odpad, elektroodpad, staré pneumatiky, plasty apod.
Respono, a.s.

Zajištění zvýšení bezpečnosti na silnicích v obci
S ohledem na vzrůstající pohyb vozidel
na silničních komunikacích a neukázněnost některých řidičů obec Nemojany požádala o spolupráci DI PČR ve Vyškově. Byla
domluvena spolupráce spočívající v měření rychlosti u projíždějících vozidel v prostoru ZŠ a MŠ Nemojany, obecního úřadu
a u Nemojanského mlýna. Byla zaslána žádost na Správu a údržbu silnic JMK (SÚS)
k instalaci bezpečnostní protismykové
úpravy povrchu vozovky před přechodem
pro chodce a vodorovné dopravní značení
zvýrazňující pohyb dětí u školy. S ohledem
na dlouhodobé plánování a zařazení těch-

to systémů do programu realizací proběhne instalace až v příštím roce. Dále byla
SÚS požádána o doplnění nástřiku okraje
hranice křižovatky v prostoru křižovatky
Nemojany-Račice-Luleč, kde velice často
dochází k dopravním komplikacím. V poslední době se objevují četné dotazy obyvatel naší obce na možnost instalace ukazatele rychlosti. S ohledem na legislativní
podmínky spojené s instalací podobných
zařízení budou projednány a zjištěny možnosti obce, se kterými bude seznámeno
zastupitelstvo obce Nemojany.
D. Hlavsa

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Rybářské závody členů spolku Chobot Nemojany, z.s.
Závody se odehrály 28. června
za studeného počasí, naštěstí nezapršelo, a tak se mohli soutěžící plně
věnovat rybaření. Vítězný součet byl
168 cm, druhý v těsném závěsu 158.
Třetí s dvěma rybami byl zhruba na polovině. O vítězi se rozhodlo až v závěrečném finiši, těsně před ukončením.
Vítěz měl také největší podporu v podobě rodinného klanu. První tři si odnesli poukázky na nákup rybářských
potřeb U Štiky v Rousínově v hodnotě
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3, 2 a 1 tisíc. Dík patří všem zúčastněným, kteří neváhali přijít i za ztížených
podmínek, ale letos je to s počasím
těžké. V neposlední řadě patří poděkování pořadatelům i těm, kteří sekli
trávu a uklidili areál před závody. A zejména Ríšovi a jeho obětavému synovi, kteří zabezpečili perfektní a bohaté
občerstvení a sami nemohli soutěžit
a třeba zopakovat úspěch z loňského
roku. Příští rok na shledanou.

Rybářské závody pro děti z Nemojan
Závody pro děti proběhly 28. června, počet soutěžících byl letos menší; o to víc se s odměnou dostalo na
všechny. Nějaké rybky se navzdory
většímu průtoku vody chytly, a tak
ceny pro nejúspěšnější mohly být předány. Občerstvení bylo pro všechny.
Děkuji všem soutěžícím a jejich doprovodu za aktivní účast. Nemenší poděkování patří i všem, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu akce pro děti
z Nemojan a děti členů spolku. Kdo
zůstal doma, zaváhal!
Miroslav Jonáš
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Pro zachování provozu členské základny hledáme cvičitele

pro pravidelné všestrannostní cvičení s dětmi ve věku 5-12 let.
Pro získání bližších informací

prosím volejte na tel. č. 604 939 425.

MŠ a ZŠ Nemojany
Nový školní rok očekáváme s malou nervozitou. Co nás
čeká? Budeme moci chodit do školy nebo nás čeká distanční výuka? My už nyní víme, že obojí zvládáme dobře,
ale raději chceme být s kamarády ve škole, učit se novým
věcem a sdílet společné zážitky.
Mateřská škola otevírá pro děti dvě třídy. Velké úsilí se
vyplatilo a společně se zřizovatelem máme radost, že do
MŠ můžeme v letošním školním roce přijmout výrazně
více dětí než v letech minulých. Prodloužili jsme provozní dobu mateřské školy, abychom vyhověli zaměstnaným
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rodičům. MŠ je nyní v provozu každý den od 6:30 hod. do
16:30 hod.
Základní škola žákům nabízí moderní vybavení a pedagogický sbor, který pracuje jako výborně sehraný tým.
Těšíme se na nové projekty, nové nápady, a hlavně nové
vědomosti.
Všem dětem v novém školním roce přejeme, aby se do
školy těšily a abychom společně vytvořili školu plnou zábavy a kamarádů.
Mgr. Romana Bártová
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ŠKOLA V NEMOJANECH (Pokračování VI)
Slavnostní shromáždění zahájilo školní rok 1955–56.
Škola funguje jako v minulém roce, není větších změn. Do
I. a II. třídy zakoupena nová kamna, také starší promítací
přístroj za 3 500 Kč. Uspořádán dětský ples, děti v maskách
květin a zvířátek šly průvodem od školy do sokolovny, kde
předvedly skupinové tance. Akce měla velký úspěch, sál nemohl pojmout všechny návštěvníky. Děti nastudovaly divadelní hru „Pohádka lesa“, opět s velkým úspěchem. Koncem
školního roku výlet do Lednice. V rámci soutěže dětské
umělecké tvořivosti ve Vyškově, pod vedením paní učitelky
Homolové, získali žáci čestné uznání. Za účast na výstavě
mladých „mičurinů“ (Mičurin – šlechtitel a ovocnář v SSSR)
dostali žáci různé zahradní nářadí. Sběr obnášel 800 kg papíru a 250 kg starých hadrů a léčivé byliny. Do školy chodilo
82 žáků (50 chlapců a 32 dívek).
V zimě byl první náznak na založení JZD, výkonní zemědělci ale dosud váhají. Až teprve v létě, přesně 12. srpna
1956, nastal významný den v obci, bylo založeno JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Sdruženo bylo celkem 33 rodin (105 ha půdy, z toho 87 ha orné). Předsedou byl zvolen
Ladislav Bednář. Do konce roku ještě přistoupili dva sedláci
se 17 ha.
3. září 1956 zahájen školní rok 1956–57, projev přednesla za MNV jeho tajemnice paní (tehdy se říkalo „soudružka“)
Věra Kučerová, následoval proslov v rozhlase ministra školství dr. Kahudy.
6. 4. 1957 natáčel v obci Československý rozhlas do redakce „Morava hovoří“ rozhovory s několika občany. Relace se vysílala ve středu 17. 4. v 17:00 hodin na stanici Brno
a vzbudila velký zájem širokého okolí.
Na jaře 1957 byla navázána družba žáků II. třídy s žáky
školy v Brně. V neděli 6. května navštívili naši žáci Brno. Dosud se děti neviděly, pouze si dopisovaly. Brněnští žáci připravili drobné dárky a zajistili lístky do divadla na představení Lišky Bystroušky. Na oplátku přijeli v červnu brněnští
žáci k nám. Začalo se návštěvou rodného domku Klementa
Gottwalda v Dědicích, potom koupaliště na rybníku v Pístovicích. Závěr patřil táboráku s občerstvením. Děti byly nadšené a společný den se jim líbil.
Soutěž umělecké tvořivosti přinesla 1. místo v okresním
kole a postup do krajského kola. Přípravu na soutěž vedla
paní učitelka Homolová. Hůře dopadl pěstitelský kroužek,
neboť špatně ohrazený školní pozemek navštívila místní
drůbež.
V 8:00 hodin 2. září 1957 začal nový školní rok 1957–58.
Úvodní projevy přednesli postupně: ředitel školy František
Klíč, za MNV předseda školní komise Alois Modlitba, za KSČ
Stanislav Šoupal a za SRPŠ Anna Krutilová. Pionýři přivítali
prvňáčky, složení učitelského sboru zůstalo stejné.
Ve škole se pokročilo v zavádění vodovodu do tříd,
instalovalo se nové osvětlení. Započata úprava školní za-
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hrady a oplocení. Další změny nebyly provedeny, protože
v roce 1959 je plánována generální oprava budovy.
V měsíci říjnu bylo organizováno „velkolepé divadlo“
formou „Štafety přátelství a míru“, která se uskutečnila
26. 10. 1957 ve 14:30 hodin, v obci slavnostně vyzdobené
podél silnice. Pionýři se zúčastnili jako běžci, ostatní žáci
jako diváci. Doprovod štafety tvořila dlouhá kolona automobilů, které vezly prapory, závazky a pozdravy pro Sovětský svaz. Dále ji doprovázeli novináři, filmaři a rozhlasoví
pracovníci. Na hranicích obce je uvítaly výstřely, potom
štafeta nesena střídajícími se pionýry až k budově MNV
(č. p. 22). Zde byl uvítací projev předsedy MNV Františka Baláše, připnuta stuha na kolík štafety. Po této krátké zastávce
se štafeta s doprovodem vydala po silnici do Tučap.
Dne 1. 6. sehráno žáky školy divadelní představení „Sněhurka, lesní zvířátka a sedm mužíčků“. Hra se setkala s velkým úspěchem. Školní výlet dne 15. 6. byl uspořádán do
Bratislavy, mnozí nebo většina z nás, viděla poprvé v životě
mohutnýý Dunaj.j

Nový obchod Jednoty v roce 1958 (č. p. 170)
V květnu 1958 byla Jednotou otevřena nová prodejna
potravin a průmyslového zboží (č. p. 170). Budova byla stavěna z části svépomocí občany obce, nákladem 370 000 Kč.
O tom, jak těžko v obci prorážejí nové věci, svědčí příhoda,
která předcházela stavbě. Stavební místo bylo určeno na
pozemku manželky bývalého zemědělce Smutného č. p. 1,
která se odprodeji pozemku bránila všemi silami. Ačkoliv
stavba prodejny byla velmi naléhavá, celá veřejnost ustupovala před bývalou „panímámou“, nebylo možné sehnat
pracovníka na výkop sondy na pozemku. Nakonec práci
provedli František Baláš, předseda MNV, Alois Modlitba,
člen školského výboru, a František Klíč, ředitel školy. Na ně
osoba paní Smutné neplatila, nezalekli se ani jejího vyhrožování, že si kopou hrob, v němž budou do roka a do dne
ležet. A tak nastavili „hrdinně“ své životy a sondu vykopali.
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JZD bylo zčásti stabilizováno, 3 soukromí zemědělci se
vstupem ještě váhali. Dole v obci byly dvě stodoly adaptovány na kravín a pro chov vepřů byly upraveny stáje ve
mlýně Chobot, který JZD převzalo od ČSSS (Českosl. stát.
statků) Kašparov. V „akci Z“ („Zvelebování“ – jednalo se
o neplacenou výpomoc obyvatel v oblastech, kde státní či
obecní správy tyto úkoly nezvládala) se opravovala požární
zbrojnice. Tehdy jsme hasiče ještě měli funkční.
Školu navštěvovalo celkem 73 žáků, všichni české národnosti, 27 % žáků nenavštěvovalo náboženství. Školní
rok ukončen 28. června, zároveň ustanoveny „požární hlídky mládeže“ pro nastávající žně. Chodili jsme do těchto hlídek ve dvojici, starší s mladším, stanoviště bylo na semaforu u železniční trati (Štrece), před velkými mosty. Tehdy byl
na celou obec a okolí rozhled, trať nebyla zarostlá stromy
a keři, všechno dráha udržovala (asi byli lidé i peníze). Ba
dokonce zastávka Luleč byla také pro osobní vlaky a mohli
jsme vlakem „dokonce“ jezdit. Nádraží bylo udržované, čisté, se záhonky růží, vše upravené – každá stanice hrdá na
svůj vzhled, i když jezdila „pouze“ pára. (Omlouvám se, to
jsem nostalgicky odbočil od školy).
Školní rok 1958–59 byl na začátku ve znamení změny
v učitelském sboru. Paní učitelka Anna Šmardová byla přeložena do Lulče, aby vedla nově vzniklý 5. ročník ve zdejší
škole. Na naši školu přichází paní učitelka Anna Kolejková,
rozená Havlíčková. Narodila se v Habrovanech 27. 3. 1928,
kde vychodila národní školu. V roce 1943–44 navštěvovala
odbornou školu pro ženská povolání ve Vyškově. Po uzavření této školy v roce 1944 byla totálně nasazena jako služebná v domácnosti. V roce 1945–46 pokračovala na téže
škole. Po jejím ukončení nastoupila do II. ročníku učitelského ústavu v Brně, kde studovala v letech 1946–48. První působiště bylo ve škole v obci Trnava na Zlínsku. Po 3 letech
přešla do Fryštáku, pak do Milešovic u Slavkova, Žatčan
a Holubic. V roce 1954 se provdala za Miloslava Kolejku,
elektrikáře v ČSAD a byla přeložena dne 1. 2. 1956 do Ivanovic. Dne 4. 4. 1956 nastoupila na mateřskou dovolenou,
14. 4. se jí narodila dcera Miroslava. 15. 2. 1958 opět učila na
škole v Ivanovicích. Dne 1. 9. 1958 byla přijata na naši školu
a začala učit 5. ročník, kam také docházeli žáci z Tučap. Od
svatby bydlela s manželem v Habrovanech. K nám dojížděla na kole.
Poslední den vyučování roku 1958, tj. 20. 12. k vánočnímu stromku zavítal „Děda Mráz“, aby žákům rozdal dárky.
Dne 10. 5. 1959 se děti zúčastnily mírové jízdy k trati Závodu míru (byl to největší amatérský cyklistický závod ve východní Evropě, konal se od roku 1948 do roku 2006, vždy
v květnu na trati Praha – Berlín – Varšava v různých obměnách místa startu a cíle). 32 žáků jelo na ozdobených kolech
v čele průvodu mládeže a občanů, od MNV ke státní silnici,
kudy Závod míru projížděl. Žáci vystoupili na několika cvičeních spartakiády (náhrada za zrušené sokolské slety) a to:
31. 5. v Drnovicích, 21. 6. ve Vyškově, 28. 6. v Nemojanech
a 5. 7. v Račicích. Školní výlet uspořádán 7. června 1959 do
Gottwaldova (nynější Zlín), na zámek Lešná se ZOO. Zpáteční cesta vedla přes Kroměříž. 14. 6. bylo sehráno divadlo
„Šípková Růženka“, kterou se žáky nacvičila paní učitelka
Kolejková, všem se velmi líbilo. V Pionýře bylo organizová-
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no 87 % dětí, vedení se ujaly studentky Jedenáctileté střední školy ve Vyškově, Věra Mrázková a Věnka Homolová.
V pravidelné soutěži umělecké tvořivosti mládeže jsme
pod vedením paní učitelky Homolové nacvičili pásmo „Jarní hry a zpěvy. V Besedním domě ve Vyškově jsme s tímto
představením vyhráli první místo. Dodnes si pamatuji ...
otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě
žalovati ... Zlatá brána …, bylo to celé pásmo i s vynášením
Morany – Smrtky.
Školní spoření probíhalo jako každý rok, vedla ho paní
učitelka Homolová, peníze se mohly třeba použít koncem
roku na výlet. Ve školním roce 1958–59 byla naspořená průměrná částka na žáka 149 Kč. Zdravotní stav žáků byl pravidelně sledován, děti byly očkovány proti TBC a tetanu. Všem
byly ošetřeny zuby. SRPŠ organizovalo již 5. společenský
ples, z jeho výtěžku byl škole zakoupen magnetofon. V místním rozhlase byly pořádány pravidelné sobotní relace, kdy
v poledne, po vyučování, jsme pod vedením paní učitelky
Homolové četli na mikrofon různé zprávy a zajímavosti.
Tak jsme byli touto paní učitelkou vedeni ke ztrátě trémy,
dobrému čtení, spisovné
češtině, přednesu a samostatnosti. Bylo to kus
dobré školy, vážím si toho
dodnes. Samozřejmě byla
v tom i politika, ale my děti
jsme to tak nebraly a naše
zájmy byly zcela jiné. Důležitější byl celkový výsledek pestrého školního
učení a příprava na život První školní magnetofon Tesla
v dospělosti – rád na tuto
Sonet Duo
dobu vzpomínám.
JZD se doplnilo o 1 člena, všechny práce vykonány bez
brigádníků, až na žně. Tyto byly poznamenány deštěm. V živočišné výrobě se nedaří držet plán, především mléko je
stále v minusu. Na podzim byla v Sokolovně výstava ovoce,
naši ovocnáři v létě utržili za ovoce 61 388 Kč. Jaký paradox
s dnešní dobou!
V Horce byl prováděn průzkum hornin a byly objeveny zásoby břidlice. Konaly se výkopové sondy, vzorky byly
ukládány do beden (po lese jich byla spousta) a následně
odváženy k vyhodnocení. Bylo počítáno s těžbou této břidlice pro výrobu panelů. Nakonec se nic neuskutečnilo, k velkému štěstí obce a okolí.
Slavnostního otevření školního roku 1959–60 se zúčastnili zástupci MNV, KSČ, JZD, všech složek NF (národní
fronta – sdružení všech politických stran) a rodiče. V organizaci školy nenastalo nic nového. Žáci účinkovali na
všech oslavách po celý rok, v průběhu roku nacvičili divadelní hru „Sedm jednou ranou“, dále pak cvičili na II. okrskové spartakiádě dne 22. 5. v Drnovicích. Školní výlet byl
uspořádán 5. 6. do Javoříčka a na hrad Bouzov. Školní rok
ukončen 16. června, vzhledem k přípravám na II. celostátní spartakiádu v Praze. V PO bylo organizováno 95 % dětí,
tento rok byla zahájena práce s nejmenšími dětmi pionýrského věku, s „jiskrami“. Jiskry se scházely vždy v nedělní
dopoledne.
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Středem zájmu života naší obce byla otázka JZD. Hospodářský rok 1959 nebyl příliš úspěšný. Sucho a malá úroda
snížily hodnotu pracovní jednotky ze 16 Kč na 14. Dodávky
mléka, vajec a vepřového masa nebyly splněny. Hlavní příčinou se stala upadající pracovní morálka mužských členů,
kteří se k práci stavěli liknavě, neplní příkazy představených
a neplatí pro ně, že družstvo je jejich. Vázne práce s koňskými potahy, nebyl dostatečný přísun krmiva pro dobytek.
Na jaře 1960 začala stavba porodny pro vepře (bývalý „prasečák“ na polní cestě ke státní silnici u Tučap). Stavba pokračovala velmi pomalu, nedostatek stavebního materiálu
způsobil, že stavba nebyla do konce roku dokončena.
Celkově lze situaci v JZD hodnotit takto (doslovný přepis
ze školní kroniky): „Dobrá, až velmi dobrá pracovní morálka
členek JZD, špatná u mužů. Nedodržování domácího pracovního řádu, nedostatek pracovních sil, malá rozhodnost
funkcionářů, kteří mnohdy nedovedou poručit, a proto na
úkor řídící práce konají práci manuální. Zdá se, že situace
bude vyžadovat kádrové posílení, vedené cizími, odborně
a politicky uvědomělými silami“. Tolik kritická slova k místnímu JZD z pozice nezávislého pozorovatele.
Na počátku 60. let byla požadována od vedoucích složek KSČ angažovanost učitelů a žáků na akcích pro veřejnost. Vše na základě tzv. „dobrovolnosti“. Ředitel školy František Klíč byl členem školské, trestní a finanční komise při
MNV, zapisovatel výboru KSČ, člen OB (Osvětová beseda
– sdružovala kulturní organizace v socialistickém Československu, hlavně na vesnici, např. přednášky, kroužky, národopisné soubory, včelaři, zahrádkáři, chovatelé, ochotníci
atd.), členem výboru Sokola a Zahrádkářů, člen ZV ROH
(Revoluční odborové hnutí).
Paní Vlasta Homolová byla knihovnicí obecní knihovny (OB), členka ČSŽ (Československý svaz žen), OB, členka
sociální komise při ZO ROH, důvěrnice mládeže. Paní Anna
Kolejková byla cvičitelkou Sokola, vedoucí PO, vedoucí
zdravotního kroužku. Na pomoc JZD odpracovali učitelé
celkem 120 hodin (především ředitel školy na žních). Žáci
odpracovali 750 hodin hlavně na pozemku zelinářství
U splavu (vedoucí pan Ladislav Střelec) a při sběru brambor.
Pionýři se účastnili vítání novorozenců na obci.

Apríla), tehdy jsem byl žákem 3. třídy a pan ředitel mě ve
vyučování vyvolal a pověřil mě „důležitým“ úkolem, abych
zašel do tehdy nové samoobsluhy a přinesl vtipné semínko.
Stávalo se občas, že pan ředitel neměl cigarety, a tak poslal některého žáka do obchodu. Já, malé trdlo, nic zlého
netuše, jsem vyrazil za svým posláním. Po příchodu do „sámošky“ jsem paní vedoucí Vágnerové přednesl přání pana
ředitele. Mezitím pan ředitel vysvětlil mým spolužákům,
pro co mě poslal. V obchodě pochopili, že pan ředitel si ze
mě vystřelil a velice se nasmáli. Mně to samozřejmě došlo
až později, ale často si po celý život vzpomenu na „vtipné
semínko“ pro pana ředitele.
Školní rok 1960–61 začal 1. září a vyznačoval se tím, že
byly poprvé rozdány učebnice a školní pomůcky zdarma.
Pro velký pokles žáků, vyučuje se jen ve dvou třídách, a to
I. třída 1–3 postupný ročník (ředitel F. Klíč) a II. třída s 2., 4.
a 5. postupným ročníkem (paní V. Homolová). Paní učitelka
A. Kolejková byla přeložena na školu v Lulči. K nám do 5.
třídy již nedocházeli žáci z Tučap.
V měsíci ČSSP (Československo-sovětského přátelství)
byla opět dne 7. 11. pořádána štafeta. Dne 15. 2. 1961 bylo
žáky pozorováno zatmění slunce. Oslavy 40. výročí založení KSČ bylo obzvlášť slavnostní. Přijela 17členná sovětská
delegace. Uvítali je pionýři, prohlédli si naši školu. Večer se
konal lampionový průvod u pomníku padlých, následně
proběhla beseda s našimi hosty v Sokolovně a zakončila to
veselice. Pionýři byli v tomto roce vedeni studentkou SVVŠ
Vyškov Jarmilou Filípkovou. Všichni pionýři plnili závazky,
sbírali byliny, papír, hadry a železný šrot.
Chtěl bych se ještě vrátit do roku 1945, v době osvobození vznikl na boční zdi (u vchodu do školky) nápis, psaný
v azbuce:„Да здраствует – 1 Μая“ přeloženo„Ať žije 1. máj“.
Nápis napsal zřejmě někdo v souvislosti s polním lazaretem
a uchoval se do dnešní doby.

Umístění nápisu na škole

Pionýři vítají svatebčany
Chtěl bych popsat, že i pan ředitel Klíč, byť vypadal přísně, měl smysl pro humor a legraci. Stalo se to 1. dubna (na
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Zateplením školy bude tento nápis překryt a důkazem
zůstane pouze foto.
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Škola pokračuje rokem 1961–62. Již podruhé se rozdávají učebnice a pomůcky zdarma. Dochází k nám stále žáci
5. ročníku z Tučap.
Do naší školy nastupuje nová učitelka, Slavomila Janušová, dosud působila v Drnovicích. Narodila se 3. prosince
1941 v Dolních Kounicích jako Hladká. Bydlela ve ztížených podmínkách s rodiči matky, která nepřežila nákazu
tyfem. Otec se nemohl věnovat její výchově, a tak byla
u babičky. Po povinné školní docházce vystudovala pedagogickou školu v Brně. Dne 6. srpna 1961 se provdala za
Vladimíra Januše, Drnovice č. p. 85.
Ředitel školy František Klíč se přestěhoval ze služebního školního bytu do vlastního domu. Uvolněný byt dočasně obsadila rodina Šmídova.
Během roku probíhaly různé oslavy a výročí, účastnili
se hlavně pionýři. Dne 10. 5. jel po státní silnici opět Závod míru. Žáci jeli na vítání s ozdobenými koly. Chřipková epidemie prodloužila pololetní prázdniny. Školní rok
byl ukončen 30. června školní slavností s občerstvením
od JZD. Velmi dobře fungovala PO, na počátku roku bylo
35 pionýrů, na konci 42. Pionýři se zapojovali do veškeré
školní i mimoškolní činnosti. Odměnou jim byla volejbalová síť s míčem. V květnu se rozšířily spalničky, někdy chyběla ve třídě i polovina žáků. Školu navštěvovalo celkem
68 žáků.
JZD se pomalu zlepšovalo, novým předsedou se stal
pan A. Modlitba, vedoucím rostlinné výroby pan L. Bednář
a vedoucím živočišné výroby byl pan J. Adamec. Během
podzimu 1961 a na jaře 1962 byla v Brance vybudována
kanalizace a také v části obce Podhoří. Na podzim 1961
upravena silnice Luleč – Tučapy a Nemojany – Habrovany.
Rok 1962–63 zahájen projevem ředitele školy a následně promluvil k žákům nadporučík VB (Veřejná bezpečnost) pan Josef Horák – místní okrskář. Zdarma rozdány učebnice a školní pomůcky.
Dnem 1. září 1962 přeložena dosavadní učitelka 5. ročníku, Slavomila Janušová, na svou žádost, na
Zvláštní školu v Račicích. Týmž dnem byla na naši školu
ustanovena učitelka Naděžda Hrníčková z Vyškova. Paní
učitelka Hrníčková, rozená Hambergrová, se narodila
v Jihlavě 11. 12. 1927. Její otec tam byl vrátným v tabákové továrně a matka dělnicí. V roce 1930 se spolu s rodiči
odstěhovala do Písku. Tam vychodila základní obecnou
školu a reálné gymnázium, které v roce 1947 ukončila
maturitou. Od 1. září 1947 nastoupila jako smluvní učitelka na Základní odborné škole v Písku. Vždy v sobotu
a neděli dojížděla po dobu tří semestrů na Pedagogickou
fakultu do Českých Budějovic. V květnu 1948 vstoupila
do KSČ. Předtím nebyla nikde politicky organizována.
Dnem 1. listopadu 1949 byla přeložena na Základní odbornou školu v Jindřichově Hradci. Po svatbě v roce 1950
přerušila od 1.března zaměstnání. Její manžel, Zdeněk
Hrníček (*28. 6. 1925), jako voják z povolání často měnil
své působiště a časté stěhování bylo překážkou jejímu
povolání. V únoru 1951 nastoupila jako vedoucí družiny

ve Stříbře. V červenci 1951 odešla na mateřskou dovolenou, v říjnu 1951 se jí narodila dcera Milena. V roce 1953
se přestěhovala s manželem do Slaného a v lednu 1956
do Bruntálu. Tam se jí v dubnu 1956 narodil syn Radim.
V listopadu 1961 přesídlili do Vyškova.
Koncem školního roku bylo upraveno prostranství
před školou. Byl položen chodník s obrubníky a osazeno
ochranné zábradlí směrem do silnice a tím zamezeno případným úrazům žáků. Poslední vyučovací den roku 1962
se konala novoroční slavnost za četné účasti rodičů. Žáci
recitovali básně, zpívali písně a předvedli krátké scénky.
Na závěr dostali balíčky se sladkostmi. Pohoštění zajistili
rodiče a SRPŠ.
Dne 15. 9. navštívili žáci po vyučování výstavu drobného domácího zvířectva, kterou pořádal v Nemojanech
Svaz chovatelů. Pololetní prázdniny začaly 20. 1. 1963 a trvaly až do 3. února, kdy na naší škole začalo vyučování. Na
většině škol v okolí, pro nedostatek uhlí, jenž byl zaviněn
krutou zimou, začali vyučovat mnohem později. V tomto
roce uspořádal nadporučík VB Josef Horák 3 přednášky,
a to o bezpečnosti na silnicích, zacházení s výbušninami
a ochrana před požáry.
V PO se pionýři a jiskry pravidelně setkávali. Plněny
byly úkoly dle pionýrských stupňů „Co má znát a umět pionýr“. Ve školním roce uspořádali oddílovou olympiádu,
v březnu připravili besedu „Lety do vesmíru“. 21 pionýrů
získalo odznak „Mladý zdravotník 1. stupně“. Žáci pracovali pod vedením paní učitelky V. Homolové a paní učitelky N. Hrníčkové ve 2 pěstitelských kroužcích. Sběr odpadových surovin, úklid vesnice, sběr bylin, vystoupení na
veřejných oslavách, vítání novorozeňat, sběr mandelinky
– to vše zvládali žáci naší školy. Také všichni učitelé byli zapojeni mimo školu do veřejného života v obci (knihovna,
školní komise, komise při MNV, doškolování ve Vyškově,
pan ředitel se učil španělsky atd.).
JZD se potýká se stále stejnými problémy. Nedosáhlo
na plánované jednotky (cena práce byla určena hodnotou jednotky v Kč), neplnilo některé produkty, zvýšily se
některé výrobní náklady (proti plánu), takže hospodaření bylo 170 000 Kč v minusu. Toto je zaviněno špatnou
pracovní morálkou, rozkrádáním, neodborným vedením
a nedodržováním pracovního řádu. Řešením je pomoc
nadřízených složek a omlazením pracovníků v JZD.
Tělocvičná jednota Sokol získala část zahrady přilehlé
k hřišti u Sokolovny, takže je možno uvažovat o rozšíření
prostoru kolem Sokolovny (*Poznámka autora: toto uvažování čekalo od roku 1963 až do roku 2020, kdy se ledy pohnuly a začala úprava prostoru na sportovní a dětské hřiště
– dokončení květen 2021, hodnota přes 4 miliony Kč), což
by sloužilo většímu sportovnímu vyžití a rozvoji v obci.
Celkový počet žáků v tomto školním roce byl 67 (36 dívek a 31 chlapců). Školní rok zakončen 29. června 1963
školní slavností. Před odchodem na prázdniny ustanoveny žňové protipožární hlídky.
Rudolf Klacek září 2021
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