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Z činnosti zastupitelstva
Výpis usnesení ZO ze zasedání 24. 3. 2021
ZO schválilo:
• rozpočet obce Nemojany na rok
2021;
• pravidla rozpočtových opatření
na rok 2021 následovně:
 ZO stanovuje kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v rozsahu do 100.000 Kč, jsou-li
vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční
prostředky obce;
 rozpočtová opatření ve vyšších
částkách může starosta obce provádět jen v případech zapojení
účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů, nepředvídatelných příjmů, dále kdy
je zapojení výdaje nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože
výdaj musí být realizován;
 zastupitelstvo si vyhrazuje
právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou;
 zastupitelstvo dále stanovuje,
že ve výdajové části rozpočtu
nesmí být překročen stanovený
objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
na rok 2021. V rámci paragrafů
se změna v jednotlivých polož-
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kách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových
výdajů, povoluje;
• návrh „Smlouvy pro umístění
Z-BOXu a spolupráci při jeho
provozování“ se společností Zásilkovna s.r.o., kdy obec Nemojany
bezúplatně pronajme část pozemku o velikosti 1 m² pro umístění,
provoz, servis a případné obměny
automatu Z-BOX sloužícího k vydávání zásilek, popř. poskytování
dalších služeb a pověřilo starostu
podpisem smlouvy;
• Dodatek č. 2 k SoD na akci „Intenzifikace ČOV Nemojany“ se
zhotovitelem „Společnost Nemojany 2019“ vedoucí společník VHZ-DIS, spol. s r.o., a pověřilo starostu
jeho podpisem. ZO požaduje, aby
dodavatel stavby dokladoval v zápise stavebního deníku, popř. jiným
způsobem, objektivní příčiny, které
jsou předmětem Dodatku č. 2;
• podání žádosti o dotaci u MF ČR
a zahájení výběrového řízení na
zhotovitele stavby zpracováním
zadávací dokumentace a zveřejnění na profilu zadavatele u projektu
„Přístavba MŠ a stavební úpravy
ZŠ v Nemojanech – ETAPA II.“,
přičemž realizaci zajistí spol. EU
LEGAL ADVISORY, s.r.o., a k daným
úkonům pověřilo starostu uzavřením smlouvy;
• pořízení Změny č. 1 ÚP Nemojany;

•

jako zhotovitele Změny č. 1 ÚP
Nemojany firmu Studio Region
s.r.o., která zpracovala podklady
pro stávající ÚP Nemojany a pověřilo starostu zprostředkováním
smlouvy;
• navrhované opravy kabelové televize. V případě zachování zájmu
stávajících uživatelů by se do budoucna mohlo uvažovat o rozšíření stávající nabídky kabelové televize o „volně šiřitelné“ sportovní
kanály;
• navýšení kapacity sběrných nádob
na tříděný odpad o 1 ks 240litrové
nádoby na jedlé oleje, 1 ks 1100litrové nádoby na papír a 1 ks 1100litrové nádoby na plasty a pověřilo
starostu zajištěním jejich doplnění
a podpisem dodatku smlouvy;
• starostu k zastupování obce Nemojany na valných hromadách
společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., konaných v průběhu
roku 2021;
• předložený doplněný dokument
s regulativními nároky obce
vztahující se k výstavbě RD
v Podhoří a pověřilo starostu obce,
aby o schváleném dokumentu poskytl informaci Stavebnímu úřadu
a odboru územního plánování
a rozvoje z MěÚ ve Vyškově;
• záměr prodeje části pozemku na
parc. č. 1418/1 v k. ú. Nemojany,
o výměře 28 m² a pověřilo starostu jeho vyvěšením na úřední desce
Obecního úřadu Nemojany.
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ZO odsouhlasilo:
• v souvislosti s konáním XXIX. rally
Vyškov:
 návrh trati rychlostní zkoušky
„Račická“;
 průjezd katastrem obce Nemojany – vedení rychlostní zkoušky, přejezdu a objízdné trasy;
 užití účelových komunikací

resp. všechny body žádosti Hanáckého rally klubu v AČR v souvislosti s konáním „XXIX. rally Vyškov“
– RZ „Račická“, ve dnech 10. září
a 11. září 2021 a pověřilo starostu
zasláním souhlasného stanoviska
žadateli s upozorněním na dodržování zvýšené bezpečnosti v souvislosti s využitím průjezdu obcí.

v katastru obce Nemojany;
 povolení zvláštního užívání komunikací a úplnou uzavírkou komunikací na trati rychlostní zkoušky v katastru obce Nemojany;
 přechodnou úpravu provozu –
umístěním dočasného dopravního značení na pozemcích ve
vlastnictví obce Nemojany;

Výpis usnesení ZO ze zasedání 20. 4. 2021
ZO schválilo:
- měsíční odměnu nového zastupitele;
- nového člena školské rady při ZŠ
a MŠ Nemojany, pana M. Hálu, který bude zastupovat zřizovatele;
- starostu obce D. Hlavsu k zastupování obce na valné hromadě RESPONO, a.s., která se bude konat
dne 22. 6. 2021;
- výsledky inventarizace za rok 2020;
- dohodu o narovnání k reklamaci
kanalizace a povrchů u společnosti HABAU CZ s.r.o. a pověřilo
starostu obce jejím podpisem;
- návrh „Zadávací dokumentace“
a „Výzvy k podání nabídek“ na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Protipovodňová opatření
obce Nemojany“ a administrací
tohoto úkonu pověřuje společnost
Envipartner s.r.o. Zároveň schválilo
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek;
- uzavření Dodatku č. 2 k SoD
„Nástavba a stavební úpravy
ZŠ v Nemojanech – ETAPA I.“ se
společností Winning PS – stavební firma s.r.o., dle změnových listů
č. ZL06 – ZL17 a pověřilo starostu
jeho podpisem. Popisované změny vyžádají navýšení ceny díla celkem o 402 159 Kč bez DPH;

- účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany k 31. 12. 2020, se zlepšeným výsledkem hospodaření 146 698 Kč;
- záměr pronajmout zemědělské
pozemky, které jsou v majetku
obce Nemojany, a to společnosti
Rostěnice, a.s., a pověřilo starostu
vyvěšením záměru na úřední desce;
- o snížení počtu zaměstnanců
obecního úřadu na základě předložených informací starostou obce.
Jedná se o jednoho zaměstnance
s úvazkem 0,5;
- jako
realizátora
„Zajištění
a zprovoznění počítačové sítě
v ZŠ a MŠ Nemojany“ spol. Karel
Toman, IČ: 72334321 s nabídkovou cenou 109 665 Kč včetně DPH
a pověřilo starostu obce objednáním služby;
- ZO Nemojany schvaluje ve změně
č. 1 Územního plánu Nemojany:
 definovat pojem „Stavba rodinné rekreace“ v ploše Rch s max.
zastavěnou plochou budovy 50
m²;
 v ploše Rch v podmínkách prostorového uspořádání definovat nejmenší výměru pozemku
600 m²;
 v případě potřeby v ploše Rch
stanovit max. intenzitu zastavě-

ní kombinací předchozích dvou
veličin;
- prodej nově oddělené části pozemku parc. č. 595 za částku 1 025
Kč za m² manželům S. a H. Podaným. Veškeré další náklady spojené s přepisem na KN, uzavřením
smlouvy atp., hradí žadatel. Po
zajištění administrativních úkonů
spojených s prodejem části pozemku pověřuje ZO Nemojany starostu podpisem smlouvy;
- převod finančních prostředků
za rok 2020 ve výši 320 569 Kč do
Fondu obnovy kanalizace a ČOV
Nemojany na podúčet KB;
- posílení fondu investičního
z fondu rezervního ZŠ a MŠ Nemojany o částku 190 000 Kč.
ZO vzalo na vědomí:
- rezignaci člena ZO A. Němcové
a přijetí uvolněného mandátu M.
Hálou;
- informaci zaslanou starostou města
Vyškov o spolufinancování sociálních služeb z ORP Vyškov a pověřilo starostu zasláním odpovědi.
ZO nechválilo:
žádost o finanční dar provoz Linky
bezpečí a pověřilo starostu zasláním
odpovědi.

Výpis usnesení ZO ze zasedání 26. 5. 2021
ZO schválilo:
• záměr směny části pozemku
na parc. č. 761/6 v k. ú. Nemojany
o výměře 91 m², dle předložené
situace, která bude přílohou č. 1
zápisu, a pověřilo starostu obce vyvěšením záměru na úřední desce;
• dle doporučení členů hodnotící
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komise ekonomicky nejvýhodnější nabídku u veřejné zakázky
„Protipovodňová opatření obce
Nemojany“, předloženou spol.
EMPEMONT s.r.o., s nabídnutou cenou 878 880 Kč bez DPH a pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo;
• výjimku v naplnění třídy MŠ při

ZŠ a MŠ Nemojany do výše 28 dětí;
od 1. 9. 2021 navýšení kapacity
školní družiny na 60 žáků;
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu zemědělského pozemku ze dne 3. 9. 2001, jehož
předmětem jsou zemědělské pozemky ve vlastnictví obce Nemo•

Nemojanský zpravodaj

jany, se společností Rostěnice, a.s.,
viz příloha zápisu č. 2, a pověřilo
starostu obce jeho podpisem;
• uzavření Dodatku č. 3 k SoD na
akci „Intenzifikace ČOV Nemojany“, jehož předmětem je navýšení
ceny díla o částku 38 668 Kč bez
DPH se zhotovitelem „Společnost
Nemojany 2019“, viz příloha č. 3 zápisu, a pověřilo starostu jeho podpisem;
• uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě se společností AP INVESTING, s. r. o., viz příloha zápisu
č. 3, za účelem prodloužení zajištění výkonu technického investora a činnosti koordinátora BOZP

u akce „Intenzifikace ČOV Nemojany“ a pověřilo starostu obce jeho
podpisem;
• znění předložené SoD na zpracování Změny č. 1 ÚP Nemojany
mezi obcí Nemojany a společností
Studio Region s.r.o., za cenu 73 150
Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
ZO vzalo na vědomí:
• obec Nemojany vyvolá jednání
s majiteli pozemků podél cesty
v chatové oblasti Kopaniny, na
jehož základě bude určen další
postup ve věci žádosti směny pozemků;

• informaci o rozpočtovém opatření č. 1 za měsíc duben.
ZO revokovalo:
• usnesení č. 14/22/2021: ZO Nemojany rozhodlo o snížení počtu
zaměstnanců obecního úřadu na
základě předložených informací
starostou obce. Jedná se o jednoho zaměstnance s úvazkem 0,5.
ZO neschválilo:
změnu povrchu místní komunikace, kterou bude realizovat spol.
Prefa Brno a.s., na parc. č. 269/1
a požaduje, aby povrch komunikace byl asfaltový.

OÚ informuje
INFORMACE KE ŠKOLE A HŘIŠTI
Za spolupráce zastupitelů obce
Nemojany, paní ředitelky a pana
kronikáře bychom rádi dne 25. 6.
2021 v době od 14.00 do 18.00
hodin umožnili veřejnosti oficiální
prohlídkou školy a hřiště.
V červenci minulého roku byly
započaty stavební práce u projektu
„Nástavba a stavební úpravy ZŠ Nemojany“, Nemojany č. p. 113. Počasí
v minulém roce nebylo stavebním
pracím příliš nakloněno. I přes veškeré nesnáze budova školy postupně
prošla potřebnou rekonstrukcí, s ohledem na stáří budovy byly nad rámec
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projektové dokumentace provedeny
potřebné doplňující práce a nyní jsme
ve fázi dokončení. Požádali jsme o vydání kolaudačního souhlasu, proběhly
potřebné kontroly ze strany dotčených úřadů a nyní čekáme na vydání
kolaudačního rozhodnutí.
Projektům bylo v minulém roce
dopřáno, v říjnu jsme započali výstavbu „Sportovního a dětského hřiště
Nemojany“. I zde si stavba vyžádala
drobné změny, kterými bylo dosaženo lepší stability u hřiště. Vlivem špatného počasí došlo k posunu určitých
stavebních prací do letošního roku. Na

konci měsíce května jsme se dočkali
dokončení a ze strany dotčených úřadů byla vydána souhlasná stanoviska
a tolik očekávané kolaudační rozhodnutí. V závěru stavby byly upraveny
zemní plochy kolem workoutových
prvků a herních prvků pro děti, kde
došlo k osevu trávy. Prozatím jsou tyto
plochy opatřeny páskou se zákazem
vstupu, neboť je důležité, aby před
dalším užitím nejprve vyrostla tráva
a plochy byly s ohledem na bezpečnost standardně pochůzné. Provoz
hřiště bude podléhat elektronickému
rezervačnímu systému, který bude
zpřístupněn na webových stránkách
obce společně s manuálem a provozním řádem (prozatím se na něm pracuje, o jeho zprovoznění budete s dostatečným předstihem informováni).
Osoby s rezervací v daném systému
budou mít přednost před ostatními
uživateli. Prosíme tímto o trpělivost.
Za děti, které budou využívat sportovní prvky a hřiště, v plném rozsahu zodpovídají rodiče. Zřizovatel
nepřebírá žádnou zodpovědnost
za případné škody nebo újmu na
zdraví. V dopoledních hodinách bude
mít přednost ve zpřístupnění hřiště
škola a školka, v odpoledních hodinách kroužky a spolky. V pondělí a ve
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středu bude hřiště otevřené do 20:00.
Potřebné informace lze v případě potřeby zjistit přímo u starosty obce.
Na tomto místě bych rád vzpomenul pana Homolu, který se velkou

měrou zasloužil o vybudování hřiště a
aktivity Sokola v Nemojanech. Je velká škoda, že se nedožil otevření hřiště.
Jistě by měl velkou radost.
Obecní úřad Nemojany hledá na

pozici správce hřiště vhodného zájemce. V případě zájmu se prosím
obracejte na starostu obce, který
poskytne bližší informace.
D. Hlavsa

Z-BOX INSTALOVÁN

OBECNÍ ROZHLAS

Došlo k instalaci Z-BOXu u samoobslužného výdejního místa
Zásilkovny. Zařízení se nachází na
obecním parkovišti nedaleko obecního úřadu. Během cca 14 dní dojde
k jeho zavedení do systému a následnému zprovoznění. Jak zařízení
pracuje? Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
V košíku zvolte doručení na výdejní
místo. V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte
Z-BOX. Jakmile vám přijde výzva
od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky,
můžete vyrazit k Z-BOXu. U Z-BOXu
zapnete na svém mobilním telefonu
bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth
sám spáruje se Z-BOXem a otevře
schránku s vaší zásilkou.
D. Hlavsa

V rámci protipovodňových opatření proběhne oprava obecního rozhlasu. Oprava
bude částečně hrazena z dotací. Analogové
hlásiče budou vyměněny za plně digitální.
Pro další informace sledujte web obce.
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EKO-PF
V rámci ekologických opatření byla nově
doplněna separační nádoba na jedlé tuky
u sběrného místa nedaleko Nemojanského
mlýna. Při posledním svozu nám provozovatel služby spol. EKO-PF oznámil, že někdo do
separační nádoby vylil větší množství motorového oleje, z důvodu kontaminace nádoby nedošlo ke svozu. Do separační nádoby prosím vhazujte pouze a jen použité
potravinářské oleje a tuky v uzavřených
plastových obalech a PET láhvích.
D. Hlavsa

Nemojanský zpravodaj

BIO ODPAD
Zvyšuje se počet oznámení o poškození nádob na
bio odpad. Jedná se o poškození, která jsou způsobena
špatnou manipulací s nádobami. Nádoby jsou ve většině
případů přeplňovány a pěchováním dalšími vrstvami odpadu dochází ve spodní části k prasklinám a postupnému
znehodnocení nádoby. Dalším neduhem je přemisťování
nádob mimo jejich stanoviště. Větší nádoby jsou sice vybaveny kolečky, ale ty slouží především obsluze ke snadné manipulaci v době svozu odpadu. Někteří obyvatelé
nádoby přemisťují na své pozemky a přeplněné poté vrací zpět na místo, přičemž velice často dochází k poškoze-

ní koleček. V nádobách se objevují celé keře, velké větve
stromů, pařezy atp. Do bio odpadu přitom patří tráva,
listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma. Nádoby jsou
v majetku spol. Respono, která poškozené vyměňuje za
nové. Byl jsem upozorněn na četnost podobných situací
a v případě opakovaných škod budou úhradu požadovat
po obci.
D. Hlavsa

Výzva: Podpořme obchod s potravinami v Nemojanech
Na úvod něco málo ze statistiky.
V České republice je asi 4 872 obcí
s počtem obyvatel menším než
1 000 obyvatel. Celkem v nich žije
1,8 mil. lidí, tedy téměř pětina populace ČR. Malé obce spravují 80 %
plochy státu. Zatímco pozice větších
prodejen ve městech koresponduje se situací řetězcových prodejen,
malé venkovské prodejny řeší nedostatek zákazníků a v poslední době
stále častěji také nedostatek pracovních sil. Počet malých prodejen s potravinami klesá. Za posledních dva-

cet let jich v Česku skončilo zhruba
šest tisíc, což dělá třetinu jejich původního počtu. Obchod v obci, jak
všichni jistě víte, je důležitý zejména
pro seniory a pro rodiče s malými
dětmi, mívá ale také sociální funkci
jako místo setkávání. Proč tedy obchodů ubývá, prostě se neuživí. Toto
je i příklad naší obce, i zde se dříve
řešil problém s uzavřením provozovny potravin. V loňském roce se obci
podařilo získat dotaci, počet osob
zde žijících byl rozhodující pro přidělení výše dotace. V letošním roce

už bohužel žádnou finanční podporu nezískáme, proto sami podpořme
obchod v Nemojanech provedením
nákupu potravin či drogistického
zboží. Máme to štěstí, že se prodejna
se smíšeným zbožím nachází v blízkosti autobusové zastávky. Každý,
kdo se vrací domů z práce, se tedy
může pro nějaký nákup zastavit,
určitě je zde vše nutně potřebné.
Nákup zpříjemní i paní prodavačka,
která je vždy milá, přátelská a velmi
ochotná.
D. Pastorek

UKLIDÍME NEMOJANY
Obecní úřad Nemojany děkuje všem, kteří se dne 15.
5. 2021 podíleli na akci „Uklidíme Nemojany“. Hojná účast,
především u mladých rodin, nás opravdu potěšila a jsme velice rádi, že vám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.
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Úklid proběhl ve čtyřech lokalitách naší obce, na kterých
byly lokalizovány černé skládky, které se podařilo zlikvidovat. Těšíme se na spolupráci při dalších podobných akcích.
D. Hlavsa

5

Obecní knihovna Nemojany
V pátek 14. května 2021 se uskutečnilo v zastupitelském sále Jihomoravského kraje v Brně slavnostní
vyhlášení vítězů v rámci soutěže Komunitní knihovna JMK a Knihovnická
osobnost 2020.
Pětice knihoven a jedna knihovnice obdržely z rukou hejtmana
JMK Jana Grolicha, jeho náměstka
Františka Lukla a ředitele Moravské

zemské knihovny Tomáše Kubíčka
ocenění.
V kategorii 501–1 000 obyvatel
byla oceněna Obecní knihovna Nemojany.
Zmínku o naší knihovně jste mohli zaznamenat jak v rádiu, televizi, tak
i a na webu Jihomoravského kraje,
Moravské zemské knihovny, Ministerstva kultury ČR, …

Naše činnost v knihovně byla tedy
zakončena krásným slavnostním aktem. Ještě jednou děkujeme všem
čtenářům i příznivcům knihovny,
protože bez vás by knihovna nenesla
ocenění nejlepší Komunitní knihovna
JMK.
Eva Hálová
Andrea Němcová
Fotka – zdroj: MZK Brno

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Spolek Chobot Nemojany
Zdravím všechny příznivce sportovního rybolovu a spolku Chobot
Nemojany.
Zahájili jsme další sezónu jako již
tradičně jarním vysazením ryb. Tentokrát jsme doplnili kapří obsádku 700
kg lysce v prémiové kvalitě (nad 55
cm). Spolu s nevyloveným zbytkem
a obsádkou z minulých let máme tedy
více než 1500 kg kaprů. Letos jsme
vysadili i další štiky – celkem 35 kg,
z toho několik kusů matečních štik.
Dravci budou dalším zpestřením rybolovu, měli by být i candáti, kterých
se vloni moc nechytilo, a samozřejmě
také sumci, kde bylo naopak něko-
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lik kapitálních úlovků. Ryby přestály
zimu v dobré kondici. Byly včas nainstalovány zábrany proti útěku ryb přes
přepad, úniky se tedy letos nekonaly.
Před koncem zimy bylo provedeno vápnění a pomalu začneme s přikrmováním.
Posekali jsme první trávu a samozřejmě pokračujeme v úklidu a údržbě rybníka a jeho okolí.
Po stránce rybí obsádky je tedy
vše připraveno, přeji všem hodně
úspěchů a pěkné úlovky.
Na fotkách jsou příklady úlovků
z 28. 5. Jeden kapr z letošní násady
a jeden starší ,,mazák“ přes 70 cm.

Díky obětavé práci některých členů spolku se podařilo postavit chatku vedle původní plechové boudy.
Chatku jsme dostali bezplatně, včetně převozu a částečně i materiálu
k instalaci. Upravili jsme vnitřní prostor tak, aby lépe vyhovoval k využití, které pro budoucnost plánujeme.
Bude sloužit pro spolkové akce a jako
klubovna. Další způsoby využití ještě
promyslíme, aby bylo dostupné co
největšímu počtu členů. Rozhodně
nebude sloužit k používání ,,papalášům“, jak už stačilo zaznít. Pracujeme
na potřebných dokumentech k legalizaci. Zvažujeme otevření rybářské-
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ho kroužku pro náš dorost a pro ně to
může být dobrá základna. Ochotný
vedoucí už se našel.
Na konci června (poslední sobota) uspořádáme tradiční rybářské
závody pro děti členů spolku a pro
děti z Nemojan všeobecně a koncem
srpna i rybářské závody spolku. Opět

bude připraveno občerstvení i pro
příznivce a diváky a pro soutěžící jako
vždy hodnotné ceny.
Sledujte i naši stránku na Facebooku, kde vždy najdete čerstvé informace a fotky z akcí.
Letošní sezóna tedy může začít
a doufám, že bude pro všechny úspěš-

ná. Snad již pandemie ustoupila a nic
nám v naší činnosti nebude bránit,
i když z podstaty věci se naší práce (kromě výroční schůze) až tak nedotkla.
Dovolte mi tedy popřát členům
spolku i všem obyvatelům Nemojan
hodně zdraví a optimismu v tomto
roce.

MOVE WEEK NEMOJANY 2021
Dne 3. 6. 2021 TJ Sokol Nemojany ve spolupráci
s obecním úřadem v rámci celoevropské akce zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport
a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská jedním
ze zakládajících členů, uspořádal pro děti pohybové
aktivity na novém hřišti u obecního úřadu. Podařilo
se nám „rozhýbat“ děti ze ZŠ a MŠ Nemojany, paní učitelky, děti z Nemojan a jejich rodiče. Děkujeme všem
zapojeným do akce za aktivitu, spolupráci a pomoc.
D. Hlavsa

2/2021
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MŠ a ZŠ Nemojany
Měsíc se sešel s měsícem a konec školního roku
2020/2021 se přiblížil.
Po celý rok jsme se snažili přizpůsobit provoz školky
pandemii Covid a novým krizovým opatřením. Nebylo
to vždy jednoduché a mnohdy ani příjemné pro všechny
strany (děti, rodiče i personál školy). Mnoha tradičních akcí
a divadel jsme se nemohli účastnit, ale nezaháleli jsme.
V obnoveném provozu školky bylo první téma „Týden
Země“. Děti se učily třídit odpad, poznávaly krásy jarní přírody v nejbližším okolí nebo vysévaly semínka do
záhonků na školní zahradě. Součástí byla také exkurze
do zahradnictví a návštěva kozí farmy Nemojany. Děkujeme panu Valehrachovi za ochotu a věnovaný čas během
prohlídky celého objektu.

Následující týden jsme se objevili v „Kouzelné školce“.
Každá malá čarodějnice či čaroděj museli prokázat své
znalosti a umění, aby se mohli zúčastnit závěrečného Čarodějného reje.
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Nezapomněli jsme ani na Den matek. Děti připravily
maminkám překvapení ve formě krátkého online vystoupení (hudebně-taneční pásmo) a nechyběl ani malý dáreček – srdíčko ze slaného těsta.

Do konce školního roku už schází jen krůček, ale i ten
využijeme. Následující dny naplníme společnou hrou, vzájemným učením ve školce i v přírodě a především radostí.
Kolektiv MŠ Nemojany

Poděkování
Na konci měsíce června se
nebudeme loučit jen se školním rokem, ale i s paní učitelkou
Zdeničkou Babyrádovou.
Práci s dětmi se věnovala
krásných 35 let a posledních 7
roků působila v naší nemojanské
školce.
Paní učitelce Zdeničce chceme
poděkovat za všechnu obětavou práci a čas, který věnova-
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la dětem, za všechny úsměvy,
přečtené pohádky, básničky
a chvilky s klavírem. Nesmíme
také zapomenout poděkovat
za pomoc a čas, který věnovala dětem při nápravě logopedických vad.
Přejeme jí, aby si v důchodu
užila zaslouženého odpočinku,
rodinné pohody a pěstování
kytiček.
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Jaro ve škole ve znamení změn
DISTANČNÍ × PREZENČNÍ VÝUKA
Žáci 3. a 5. ročníku se učili v lednu a v únoru distančně,
žáci 1., 2. a 4. ročníku prezenčně. Po jarních prázdninách
však vláda od 1. 3. uzavřela školy i pro nejmenší žáky, a tak
jsme opět usedli ke svým monitorům a vrhli se na distanční
vzdělávání.
Distanční výuka je velmi náročná na pozornost dětí, proto jsme se snažili připravovat hodiny zajímavě a zpestřovat
je různými aktivitami. Také jsme dětem nabízeli vytržení
z online prostředí s cílem dostat je ven od počítačů. Žáci
se mohli zapojit do rozličných VÝZEV V PŘÍRODĚ a jejich
fotodokumentaci nám pak posílali k vyhodnocení. Na
velikonoční prázdniny jsme pro děti nachystali program
Jarního putování, během kterého si rodiny zvolily vlastní
trasu, kterou zaznamenávaly do mapy, a v průběhu vycházky plnily úkoly.
V pondělí 12. 4. umožnila vláda žákům 1. stupně
prezenční výuku. Děti 1., 2. a 4. ročníku se vrátily do budovy
školy do zrekonstruovaných tříd. Žáci 3. a 5. ročníku jsou
dočasně vzděláváni ve třídě v budově obecního úřadu, do
budovy školy se vrátí po kolaudaci nových prostor.

DUBEN – EKO MĚSÍC
V dubnu se celosvětově slaví
Den Země. Ve škole jsme se
zaměřili v rámci výuky na ekologická témata. Součástí byly
diskuze, didaktické hry a také
úklid lesa.

VÝUKA
Do výuky zařazujeme UČENÍ VENKU. Děti venku nejenom
tvoří výtvarné objekty či rytmizují v rámci hodin hudební výchovy a vyrábí hudební nástroje z přírodnin, ale také
např. počítají aritmetický průměr stromů nebo probírají
slovesa.
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Pokračujeme v CELOROČNÍM PROJEKTU JSME KAMARÁDI, který se zaměřuje na podporu pozitivního klimatu ve škole.
PODPORA ČTENÁŘSTVÍ
Děti mají možnost navštěvovat čtenářský kroužek a také
se zaměřujeme na vytváření pozitivního vztahu ke čtení.

V informatice tvoříme online nástěnky a pronikáme do
základů programování, děti konstruují své první roboty
a učí se je programovat v tabletech.

BADATELSKÝ KROUŽEK
V rámci badatelského kroužku děti realizují různé
pokusy od klíčení hrášku v sádře přes poslech žabího zpěvu
nebo čištění mincí octem až po barvení okvětních lístků
inkoustem.

Ve škole podporujeme děti v objevování matematických schémat na základě vlastní zkušenosti. Děti měly
také možnost zapojit se do mezinárodně koordinované
soutěže Matematický klokan.
Často zařazujeme práci ve skupinách. Hodně dětí má
přirozený talent učit druhé, který se projeví, je-li jim dovoleno bavit se spolu a pomáhat si navzájem. Smyslem této
formy práce je kooperativní spolupráce mezi dvěma a více
žáky. Výuka je uspořádána tak, aby výsledky jedince byly
podporovány činností celé skupiny a celá skupina měla
prospěch z činnosti jednotlivce.

2/2021
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Do 1. třídy bylo zapsáno 11 prvňáčků: K základnímu
vzdělávání v dalším školním roce nastoupí 8 dětí. Tři děti
mají odklad školní docházky.
PROJEKTOVÉ DNY
Na konci dubna ještě nebylo možné se příliš shromažďovat a aby děti nepřišly o tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, uskutečnili jsme tuto akci ve škole. Součástí projektového dne
bylo řešení kvízů, seznámení se s historií, výroba čarodějnic,
opékaní špekáčků a spálení čarodějnice na školní zahradě.
DEN DĚTÍ
Den dětí jsme ve škole oslavily pěším okružním výletem
do Pístovic, během, kterého děti plnily úkoly. Téma vycház-

ky bylo: CESTA KOLEM SVĚTA. Děti stavěly Velkou čínskou zeď, skákaly jako klokani v Austrálii, vytvářely přírodní
americký hamburger, vtělily se do soch Moai, tančily jako
indiáni a dozvěděly se také několik zajímavostí. Zkrátka
perfektní výprava!
REKONSTRUKCE ŠKOLY
V květnu se dokončovala rozsáhlá rekonstrukce budovy
školy. V červnu se budou do budovy školy vracet již všechny
děti. Konečně budeme moci začít užívat zkolaudované části budovy – nové šatny v suterénu, učebnu vybudovanou
nad knihovnou a rozsáhlou třídu pro školní družinu. Nová
jsou i sociální zařízení u družiny a WC pro invalidy. Všechny
učebny budou vybaveny novou tabulí s projektorem.
Díky tomu, že byly vytvořeny rozsáhlé nové prostory
v budově školy, pokusíme se v příštím školním roce otevřít
2. třídu MŠ. V letních měsících proběhne mimořádný zápis
do MŠ.
Mgr. Příborská, Mgr. Bc. Klvačová, Mgr. Bártová

Nemojanské stárky uspořádají 18.září 2021
N
1

Babské hody.

Zájemci volejte na tel. 602323073.
Všichni jsou srdečně vítáni.
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ŠKOLA V NEMOJANECH (Pokračování V)
Nastala nová doba, čas po osvobození, sice klid míru,
ale zároveň nových situací, především politických a také
ekonomických. Všechno toto mělo vliv na změny v chování obyvatel na celém světě. V naší škole začíná školní rok
1945–46 dne 3. září. Vyučování se řídí dle osnov před rokem
1938, učebnice zůstávají staré, závadné partie se škrtají, sešitů je nedostatek. Následky války na nás doléhají odevšad.
Mnoho žáků se stěhuje s rodiči do pohraničí, počet žáků
klesl během roku na 39.
Místní národní výbor, na návrh řídícího učitele Františka Valenty, žádal o zřízení mateřské školy. Zemská
školní rada výnosem č. 38255 ze dne 11. 10. 1945 zřídila veřejnou mateřskou školu v Nemojanech pro děti od
3 do 6 let. Osobní náklad nese stát, věcný náklad hradí
obec. Mateřská škola je umístěna v přízemí, v rezervní
třídě, lavice jsou z I. třídy, kamna rovněž, tabuli nám zapůjčila obecná škola v Lulči. Skříň na hračky přidělil MNV
z konfiskovaného majetku Němce Antona Záboje. Jako
učitelka mateřské školy nastoupila Bohumila Křenková
(*10. 1. 1911 v Tučapech), v roce 1935 se provdala za Richarda Křenka (†12. 11. 1954).

Děti v mateřské
t ř ké šk
škole
l s paníí učitelkou
čit lk B
Bohumilou
h il Kř
Křenkovou
k
Po obecní sbírce, která vynesla 3 490 Kč, byly nakoupeny hračky v hračkářské továrně v Bučovicích. Proti chodbě
v zahradě bylo zřízeno pískoviště. Takové byly začátky naší
mateřské školky. Paní učitelka Křenková zde učila do roku
1958.
Za doby okupace se tak rozšířilo oběživo (hotové peníze), že vláda byla nucena vzít většinu tohoto z oběhu. Účelem měnové reformy je snížení objemu peněz. Proto museli
občané uložit hotovost na „vázaný vklad“ v čase od 29. 10.
1945. Každý občan dostal v hotovosti vyměněno 500 Kč.
Tak bylo zabráněno inflaci a šmelináři byli nuceni chytit se
poctivé práce. Bohužel následná měnová reforma v roce
1953 připravila občany o veškeré úspory, neboť 30. května
1953 byly vázané vklady zrušeny bez náhrady (tato suma se
pohybovala kolem 100 miliard korun).
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V den 1. výročí osvobození obce se konal velký průvod
s hudbou a vlajkou vesnicí až na sokolské cvičiště. Po projevech byl koncert a večer taneční veselice v sokolovně.
Dne 14. července konalo se veřejné cvičení Sokola. Ten
den v 8.15 hodin projížděl po státní silnici z Brna do Vyškova pan prezident „Budovatel“ Dr. Eduard Beneš. Četné
obyvatelstvo a sokolíci v krojích dostavili se k Boží muce,
kde byla slavobrána, aby zhlédli a pozdravili muže, jednoho z největších v našich dějinách. Při spatření většího
množství lidí prezidentovo auto zpomalilo. Lidé volali na
uvítanou, děti mávaly praporky a pan prezident s chotí
s úsměvem kynuli a děkovali. Po cvičení večer šlo ještě
jednou mnoho lidí na státní silnici, aby pana prezidenta na zpáteční cestě ještě jednou spatřili. Měli štěstí. Pan
prezident jel úplně krokem, takže každý pana prezidenta
i jeho choť dobře viděl. Mnoho lidí při spatření pana prezidenta slzelo. Není divu.
12. dubna 1946 o 4. hodině ráno navštívil zdejší školu
neznámý zloděj a při odnášení slepic byl řídícím učitelem
dopaden. V zápasu byl pan Valenta bodnut nožem do pravého předloktí. Zloděje však držel v šachu, až jej převzal
na pomoc přispěchavší pan Ševčík. Ten byl při odvádění
zloděje také pobodán a zloděj utekl. Raněné ošetřil doktor Sklenář z Rousínova. Řídící učitel byl pro ztrátu krve
nucen 2 dny ležet a teprve po 14 dnech mohl lehčeji pracovat. Pachatel vypátrán nebyl. Zanechal na místě čepici,
pytel, batoh a u lesa dámské kolo. Vše převzalo četnictvo
z Vyškova.
Školní děti se zúčastnily výletu do Brna. Dne 18. června, v rámci „Týdne dětské radosti“, navštívily starou radnici,
kapucínskou hrobku, muzeum, hrad Špilberk s mučírnami.
Zhlédly Petrov a obchodní dům ASO. Tam se jim nejvíc zamlouvaly pohyblivé schody. Mnozí žáci byli v Brně poprvé
a budou dlouho vzpomínat.
Školní rok 1946–47 začal změnou. Ve škole mohou být
pouze žáci 1.–5. ročníku. Ostatní žáci (6.–8. ročník) musí dojíždět do měšťanské školy ve Vyškově.

Důk o opravěě střechy
tř h v roce 1946 – nalezeno
l
ři rekonk
Důkaz
při
strukci v létě 2020
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Do konce září byla opravena střecha školy. Opravu provedl pan Karel Nebojsa (místní pokrývač), jak je vidět dle
fota s nalezeným zápisem „Nebojsa Karel opravena střecha
po válce 15/9 1946“. Dosazeno 3 000 ks „falcovky“ (druh
střešní tašky) a 80 korýtek, dokončeny všechny práce klempířské. Všechna okna zasklena. Opravy si vyžádaly 28 000
Kč, platila obec, která dostala na úhradu válečných škod
20 000 Kč.
5. 12. pořádána mikulášská nadílka a 22. 12. besídka
s ozdobeným stromečkem. Děti přednášely básně, zpívaly
koledy, předvedly veselé výstupy. Pozornost budily hlavně
malé děti. Jak dříve občanstvo s nedůvěrou přijímalo zřízení mateřské školy, tak dnes její zřízení chválí a práci učitelů
oceňují. Nikdo z rodičů nečekal, že děti v předškolním věku
se dovedou naučit nejen říkankám, ale i nebojácnosti a základům slušnosti.
Zima byla velmi krutá, od Vánoc až do konce března
trvaly mrazy přes –20 °C s malými výjimkami. Spotřeba
otopu byla zvýšena, takže pro nedostatek uhlí bylo nutno
omezit vyučování od 18. 2. do 28. 2. 1947.
Rok 1947–48 nezačal příliš optimisticky, protože okresem se šířila dětská obrna, školní úřady nařídily začátek vyučování až na 15. září a pak na 1. října. Obrna se vyskytla
v několika obcích, naše obec byla ušetřena.
Rok 1947 byl ve znamení velké neúrody, od dubna velmi málo pršelo, obilí a okopanin bylo poskrovnu. Nebylo
pamětníka tak velkého sucha a neúrody. Situace se nezlepšila ani v následujícím roce, kdy nastal velký vývoj škůdců,
v květnu škodili hlavně na řepě, žáci sebrali na 45 000 kusů
škodlivých brouků.
Řídící učitel František Valenta vyzval MNV v Tučapech
a v Lulči ke společné oslavě Husově, dne 5. července 1948,
spolu s Nemojanskými. Odpoledne proběhla příprava dřevěné hranice, která byla postavena při státní silnici u boží
muky. Večer se u zapálené hranice sešlo víc jak 700 osob,
včetně veškeré školní mládeže. Mnozí z vás si tuto tradici
pamatujete, bohužel v průběhu 50. let minulého století
byla komunisty zakázána.
3. září 1948 byl celý národ překvapen zprávou, že v Sezimově Ústí u Tábora zemřel, celým národem milovaný a vážený, druhý prezident Československé republiky Dr. Eduard
Beneš. Nejedno oko se zarosilo a všichni věrní Čechové
vzpomínali jeho práce pro národ po prvé i druhé světové
válce. Zapsal se do dějin československého národa zlatým
písmem. Již 23. října slavila školní mládež narozeniny nového prezidenta. Stal se jím rodák z našeho okresu Klement
Gottwald. Od mládí se angažoval politicky, působil v komunistické straně, od roku 1929 byl poslancem Národního shromáždění. Po vítězství KSČ ve volbách v roce 1946
byl pověřen sestavením vlády a stal se premiérem. V únoru
1948 došlo k sérii událostí, které vedly k úplnému převzetí
moci ve státě. 14. června 1948 byl po abdikaci (odstoupení
Dr. E. Beneše) zvolen prezidentem republiky, zároveň byl
předsedou KSČ. Nastala orientace na Sovětský svaz, v zemi
začali rozhodovat a fakticky vládnout sovětští poradci –
koncepce na těžký průmysl, násilná kolektivizace zemědělství, monopol KSČ nad školstvím, kulturou a vědou. Ovládnutí bezpečnosti, armády, prokuratury a soudů.
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Tento popisovaný stav se dotkl okamžitě také naší školy. 7. listopadu oslava 31. výročí trvání SSSR. 21. ledna 1949
vzpomínka na V. I. Lenina, promítány filmy o Sovětském
svazu. Význam a přínos 25. února, následuje rychlý útlum
tradic první republiky a potlačení zásluh v odboji druhé
světové války na západě (Anglie, Francie apod.).
Dne 4. března 1949 mělo rodičovské sdružení schůzi,
mateřská škola jarní besídku ve škole. Při této příležitosti
pronesl ředitel školy František Valenta informativní přednášku o ochranném očkování proti nemoci TBC (tuberkulóza). V naší obci bylo provedeno očkování proti TBC 16. března. Očkování provedla lékařská mise dánská, byly očkovány
děti od 1 roku do 20 let. Prohlídka účinku se konala 23. 3.
1949.
V naší obci, jakož i v celé republice se konaly mírové manifestace a podpisovány rezoluce pro mír a proti válce. Mírová manifestace u nás odložena na 8. května, u příležitosti
odhalení pomníku padlým v 1. a 2. světové válce.

Památník padlým v 1. a 2. světové válce
odhalený 8. května 1949
Nákres a materiál dodal Josef Pluhař, kamenický mistr
ve Vyškově. Postavení dobrovolně provedli Jan Zmrzlý č. p.
77 a Jan Ševčík č. p. 25.
Zde končí zápisy ze ztracené školní kroniky psané od
roku 1900 do roku 1949. Velké poděkování patří řídícímu
učiteli Františku Valentovi, který dopsal i události zpětně, za
dobu, kdy se nesměly kroniky psát po pravdě a skutečnosti.
Pan Valenta vedl a psal i obecní kroniku. Další zápisy jsou
v nové školní kronice:
Školní rok 1949–50 začal 1. září. Ředitel školy František
Valenta vyučuje pouze v jedné třídě všech 5. ročníků (důvodem je nedostatek žáků – 40). Paní učitelka Vlasta Homolová vyučuje ruční práce v Nemojanech, Lulči, Tučapech, Komořanech a Podbřežicích, k tomu má ještě u nás 1 hodinu
psaní.
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Oslava 28. října byla pro žáky v sokolovně. Řečník František Valenta vzdal hold republice, prezidentu, vzpomenul
hrdinství Rudé armády pod vedením J. V. Stalina. Připomněl
také první dva prezidenty. Stejný pořad byl následující den
29. října pro veřejnost (účast asi 250 občanů).
Ve škole vytvořeny zájmové kroužky: čtenářský a zahradnicko-štěpařský. Děti se v tomto roce účastnily mnoha
kulturních akcí, veškerých oslav a výročí (Říjnová revoluce,
narozeniny K. Gottwalda, mikulášská nadílka, Únor 1948,
100 let TGM, 21. 4. V. I. Lenin, osvobození Nemojan, 1. máj).
7. června 1950 absolvovaly výlet na Kníničskou přehradu,
už i cesta byla pro děti vzrušující a zajímavá. Trasa: Vlak 
Brno, tramvaj  Bystrc, autobus  přehrada, motorová loď
 hrad Veveří, prohlídka a cesta zpět.
Závěr školního roku 30. 6. 1950 ukončilo 42 žáků. V sokolovně byla výstava ručních prací.
Pro nedostatek pracovních sil se občané dohodli na
společných žních. Bylo vytvořeno 8 pracovních skupin. Práce zdržovaly časté deště. Nakonec se vše zvládlo.
Školní rok 1950–51 začal s 39 žáky, došlo k opětovnému
rozdělení na dvě třídy. V I. třídě (1.–3. ročník, 10 hochů a 11
dívek) a ve II. třídě (4.–5. ročník, 7 hochů a 11 dívek). V I. třídě
vyučuje pan ředitel F. Valenta a ve II. třídě paní V. Homolová. V Mateřské škole učí paní B. Křenková, náboženství vyučuje v. p. konzistorní rada Václav Navrátil (*26. 7. 1886 †6.
2. 1964), farář z Lulče (člen biskupské konzistoře – poradní
sbor biskupa).
Paní učitelka Homolová zorganizovala zájezd do divadla v Brně na Labutí jezero 12. 11. 1950 a Hubičku 13. 5.
1951. Všichni účastníci byli nadšeni. Děti se také zúčastnily několika exkurzí, do prádelny v Lulči, do místní pískovny, kácení stromů v lese a jejich odvoz. Byly vyhlašovány
„vzorné týdny“ (výtvarné, Nová škola apod.) se závazky,
které byly v průběhu roku kontrolovány. Dne 22. 4. 1951
se děti vydaly na sraz několika obcí pod názvem „Pochod
míru“ s cílem v Drnovicích. Naše obec vyzdobena vlajkami
(málo), sousední Luleč byla vyzdobena vzorně a v Drnovicích nebylo nic! Žádné vlajky, u pomníku neuklizeno, úplně
zmatená organizace mírového projevu. Účastníci si odnášeli z Drnovic nepříjemný dojem a zážitek.
Žáci sehráli divadlo „Jak květinky přezimovaly“, které
s nimi nacvičila paní učitelka Homolová. Divadlo bylo kombinováno s epidiaskopem (přístroj na promítání diapozitivů i neprůhledných obrazů a fotografií), který obstaral pan
Ervín Homola, manžel paní učitelky, také velký ochotník
(býval členem divadelního spolku „Libuša“ v Lulči). Před
představením zatančily děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Křenkové.
V rámci IX. sokolského sjezdu v Praze, ve dnech 26.–27.
května, konaly se po celé republice „Sokolské dny“. Večer
26. byla v Sokolovně akademie, účinkovali žáci, ČSM (Československý svaz mládeže) a Sokol. Druhý den v 9.00 hodin
se konaly cyklistické závody žactva na „malém“ okruhu: Nemojany  most nad tratí u Lulče  státní silnice  Tučapy  Nemojany sokolovna. První cenu vyhrál Jiří Kolejka,
druhou Karel Růžička a třetí Mirek Baláš, všechno žáci měšťanky. Žáci národní školy dojeli všichni. Dospělí závodili na
velkém okruhu: Nemojany  Luleč  Drnovice  Vyškov

2/2021

náměstí  státní silnice  Tučapy  Nemojany. Na prvním místě dojel Miloš Kostelka, druhý Luboš Kudlička, třetí
Josef Gründl, jako čtvrtý dojel Vaculík z Komořan. Závody
měly velký ohlas.
Školní rok ukončen 30. června 1951. Děti byly varovány
před nálezy munice, které se na našich polích nachází stále
hojně. Učitelé zůstanou ve škole do 5. 7., následně budou mít
4 týdny dovolené, pak 14 dní pracovní brigády a od 25. srpna
opět škola a příprava učebního plánu na nový školní rok.

Novýý řředitel
N
di l šk
školy
l FFrantišek
iš k Klíč se svými
ý i žák
žáky 1954
1954–55
55
Po odstoupení ředitele školy Františka Valenty, ze zdravotních důvodů, nastoupil 1. září 1951 nový ředitel. Jmenován byl rozhodnutím ONV školní radou Vyškov ze dne 23. 8.
1951, pod zn. IV/2-421-1951 Nř, pan František Klíč, dosavadní ředitel národní školy v Drnovicích.
František Klíč se narodil 22. 12. 1915 v Ježkovicích. Do
obecné školy chodil v Ježkovicích a Drnovicích, do gymnázia ve Vyškově a v Brně. Ve školním roce 1936–37 absolvoval státní pedagogickou akademii v Brně. Dne 1. 9. 1938
nastoupil jako praktikant na obecné škole v Kozlanech,
dále působil v Manerově, Opatovicích, Nemoticích, Milonicích a Drnovicích. V roce 1948 se stal ředitelem národní
školy v Drnovicích. V letech 1950–51 se zúčastnil dlouhodobé brigády v OKR na dole generál Jeremenko. Byl ženatý,
s manželkou Julií měli dceru Elišku (*26. 12. 1941 †31. 10.
1999). V Nemojanech si postavili rodinný dům č. p. 172.
Školní rok 1951–52 byl slavnostně zahájen 1. září, tento
ročník byl ve znamení ideologických změn. Silně posílen
vliv KSČ na celkové dění v životě občanů naší republiky.
Tlak na socializaci vesnice, vznik JZD, ke kterému se naši
zemědělci stavěli záporně, oslava všech novodobých výročí a potlačování úspěchů v první republice. Výzdoba školy byla podstatně změněna a „ideově správně zaměřena“.
Tělesný stav dětí byl dobrý, nebylo podvyživených, špatně
a nedostatečně oblečených.
Hned na počátku roku byla ustanovena PO (pionýrská
organizace), přihlásili se všichni žáci 4. a 5. ročníku. Problémy s vedoucími provázely organizaci po celý rok, nepodařilo se zjednat nápravu.
Koncem září byla v sokolovně zdařilá výstava ovoce,
o Vánocích byl poprvé rozsvícen vánoční strom republiky,
při této příležitosti konána besídka. Průvodem ve Vyškově
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slavili žáci spolu s učiteli 1. máj. Školní rok zakončen výletem na hrad Buchlov a do lázní Luhačovic. Ve školním spoření bylo dosaženo 100% spořivosti, žáci pod vedením paní
učitelky Homolové si naspořili 27 480 Kč.
Školní rok 1952–53 byl ve znamení velkých událostí v republice a ve světě. V březnu 1953 to bylo nejprve úmrtí J. V.
Stalina († 3. 3. 1953) a následně smrt K. Gottwalda (†14. 3.
1953). V obci byly konány tryzny (smuteční shromáždění)
za „povinné“ účasti obyvatel a žáků školy.
V obci je pociťována stále větší potřeba místního rozhlasu. Dosud vyhlašování zpráv se děje formou místního
bubeníka, pana Růžičky, který chodil s bubnem a na několika místech obce četl „místní hlášení“ z národního výboru.
Papír s předepsaným hlášením nosil v „kšiltovce“, po zastavení na určeném místě a krátkém bubnování přečetl silným
hlasem obsah zpráv MNV.
1. června 1953 byla komunistickou vládou vyhlášena
měnová reforma. Došlo k přepočítání peněz v různých poměrech, tím k velkému poškození všech střadatelů, živnostníků a obchodníků, kteří přišli o provozní kapitál. Protože
měnová reforma byla provedena bez souhlasu Mezinárodního měnového fondu, bylo Československo vyloučeno
v roce 1954 z tohoto členství. Pro obyvatele to byla obrovská krádež, nepokoje na některých místech byly potlačeny
(Škoda Plzeň).

Šk l í budova
b d
Školní
ze d
dvora
Žáci během školního roku oslavili mnohá komunistická výročí, v prosinci před Vánocemi byli ve Vyškově uvítat
dědu Mráze, obdrželi knihu Nerudových básní. Na konci
roku jeli na výlet do Javoříčka a na hrad Bouzov.
Rok 1953–54 začínal ve škole velkou změnou. Škola se
rozšířila o samostatný 5. ročník. Složení tříd je následující:
I. třída – 1. a 3. ročník, třídní učitel František Klíč, II. třída –
2. a 4. ročník, třídní učitelka Vlasta Homolová a III. třída –
5. ročník třídní učitelka Anna Šmardová.
Paní Anna Šmardová se narodila roku 1905 v Brně. Dětství prožila v brněnském pivovaře „Moravia“, kde byl její
otec zaměstnán jako dělník, později jako sládek. Studovala
učitelský ústav v Brně, kde také složila v roce 1924 zkoušku
dospělosti. Do roku 1935 učila na tišnovském okrese, potom přešla do Holubic. Po 4 letech začala učit v Lulči. V roce

1938 se provdala za pana Šmardu, úředníka pojišťovny ve
Vyškově. Měli spolu dceru Annu, bydleli v Lulči č. p. 251.
Učebna pro 5. ročník byla zbudována z 2 místností, které dosud užíval MNV jako kancelář a obřadní síň. Jednání
se vleklo 2 měsíce, než bylo vyřešeno. Úřad MNV se přestěhoval do přízemí domu č. p. 22. V měsíci říjnu 1953 bylo
započato s montáží místního rozhlasu. Hned po vyklizení
byly místnosti adaptovány za pomoci rodičů Antonína Srny
a Vladimíra Bartla, aby po skončení zimních prázdnin byly
předány svému účelu. Až do té doby se vyučovalo ve třídě
mateřské školky, jejíž provoz byl dočasně přerušen. Konečně slouží škola jen dětem!
Paní učitelka Šmardová nacvičila s dětmi divadelní
představení „Král Lávra“, které předvedly 6. a 7. března ke
dni MDŽ. Představení se setkalo s velkým úspěchem (*Poznámka-někteří jste si zde zahráli, já jako pětiletý jsem byl
zajícem). V PO nastává po úspěšném roce stagnace – není
vedoucí. Tohoto se ujala paní učitelka Šmardová a činnost
se obnovila. Počátkem roku byla pro pěstitelský kroužek
přidělena zahrada pana Smutného č. p. 1 (dnes tam stojí
rodinný dům č. p. 257. V rámci pěstování zde byly brambory, slunečnice, zelenina všeho druhu, dýně apod. Práce zde
byla namáhavá, protože zahrada byla zaplevelená a nehnojená. Tělovýchovný kroužek cvičil pod vedením pana Felixe
Zabloudila, 2× týdně v sokolovně. Konec školního roku byl
ve znamení výletu na Vranovskou přehradu a slavnostní
ukončení školního roku se konalo v sokolovně 26. 6. 1954
za účasti rodičů a veřejnosti.
Ve školním roce 1954–55 má naše škola opět 3. třídy, v 5.
ročníku jsou opět žáci z Lulče a Tučap. Škola má 75 žáků,
z toho je 49 chlapců a 29 děvčat. Učitelé jsou stejní, opět se
pokračuje v úpravách po MNV, veřejná knihovna je přestěhována do obecního domu u požární zbrojnice a místo ní je
zřízena ředitelna. Do tříd jsou pořízena umyvadla a květinové stolky. Zakoupen gramofon, decimálka (váha na měření
hmotnosti) a další pomůcky.
I. celostátní spartakiáda (náhrada za sokolský slet) byla
zahájena nácviky v listopadu 1954. První vystoupení bylo
v sokolovně k 10. výročí osvobození obce, další bylo v Drnovicích 22. 5. a 5. 6. ve Vyškově. Závěr byl 18. 6. v Nemojanech na tělocvičné akademii.
PO pracovala s 12 pionýry, které vedla žákyně 11leté
střední školy ve Vyškově Jana Hermanová. Pionýři přednášeli básně na všech výročích a také v relaci místního rozhlasu. Zdravotní kroužek vedla paní Švecová za ČSČK (Červený
kříž). Spoření vykazovalo za celý školní rok částku 11 162
Kč. Žáci sbírali papír, hadry a léčivé byliny. SRPŠ připravilo
dětem oslavu dědy Mráze a na konci školního roku film
a občerstvení.
Místní organizaci KSČ se stále nedaří přesvědčit zemědělce k založení JZD („nepochopili prospěšnost socializace
vesnice a nepomáhají k jejímu uskutečnění“).
Školní rok zakončen již 18. června vzhledem k pořádání
I. celostátní spartakiády v Praze.
Rudolf Klacek, květen 2021
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