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Na počátku bylo slovo …
Vážení spoluobčané, určitě mi nepřísluší, abych jakkoli hodnotil
jeden z nejslavnějších biblických textů, který jsem si dovolil
vypůjčit pro název tohoto článku. A tedy jen na vysvětlenou: byl
jsem požádán, abych přispěl svojí trochou do mlýna a napsal pár
řádků do tohoto nově vznikajícího periodika. A abych se tedy dál
nepouštěl na tenký led, dodám jen pro upřesnění: název povídání
měl vést spíše k zamyšlení, zda v dnešní době informačních
technologií, internetu a sociálních sítí má psané slovo na papíře
vedle těchto fenoménů moderní doby ještě svoji váhu a
důstojnost.
Já se domnívám, že má, ačkoli to může být jen můj subjektivní a
ničím nepodložený názor. Jistě, zprávy ze světa si během pár
vteřin můžete přečíst kdykoli a kdekoli ze svého chytrého
telefonu, tabletu či notebooku. Ano, se vším souhlasím. Nicméně
si troufnu tvrdit, že je příjemnější si vzít noviny, časopis a případně
nový Nemojanský zpravodaj do rukou …
Přeji příjemné počtení.
Jan Bednář

Veselé vánoční svátky, hodně štěstí
a zdraví do roku 2015
Foto: A.Taitlová

přeje Obecní úřad Nemojany

Přednáška

Leoš Řičánek

MOTÝLÍ SVĚT
20. ledna 2015 17.30
Zasedací místnost OÚ Nemojany
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění doplněné krásnými
záběry a dovědět se víc nejen o motýlech.
Více na: www.butterfly.webz.cz

Obecní kronika – poděkování p. Pelikánové
OÚ děkuje paní Heleně Pelikánové za pečlivost, s jakou
po dlouhá léta vedla kroniku obce.
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví.
Funkci kronikáře bude vykonávat p. Rudolf Klacek.
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Z činnosti zastupitelstva OÚ
Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starostou byl zvolen Ing. Jan Bednář, místostarostou
Ing. Miloš Němec.
Nemojany ze dne 5. 11. 2014

Přítomni: Zdeněk Chromý, Ing. Miloš Němec, Václav Zastupitelstvo přijalo mj. tato další usnesení:
Mikel, Miroslav Jonáš, Ing. Jan Bednář, Mgr. Blanka  zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory
budou tříčlenné. Předsedou fin. výboru byla zvolena
Halasová, Mgr. Renáta Hlavsová, Mgr. Dalibor Hlavsa,
Mgr. B. Halasová, předsedou kontr. výboru P. Jandl
Petr Jandl
 schválení odměny za výkon funkce místostarosty,
Program:
předsedů výborů a členů zastupitelstva
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

schválení rozpočtového opatření č. 6/2014
2. Schválení programu
 schválení ZŠ a MŠ nákup DDHM (sestava Atlas pro
3. Volba starosty a místostarosty
MŠ)
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo s HABAU CZ,
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
s.r.o.
členů zastupitelstva
 schválení smlouvy s Archeologickým ústavem
6. Různé
 jmenování nových členů školské rady (Mgr. B.
Na začátku zasedání složili slib nově zvolení členové
Halasová a Mgr. D. Hlavsa)
zastupitelstva.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou k nahlédnutí na OÚ nebo na webu.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za důvěru, projevenou při komunálních volbách. Velmi si vážíme vašich
hlasů. Jsou pro nás velkým závazkem a vynasnažíme se vás nezklamat. Členové zastupitelstva.

Informace OÚ

MÍSTNÍ POPLATKY 2015
Název
poplatku:
Místní poplatek
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
– OZV obce Nemojany č. 4/2012 a
změnová OZV č. 1/2014
Sazba poplatku:
A) 460 Kč/fyzická osoba s trvalým
pobytem v obci Nemojany/rok;
cizinec s povoleným trvalým nebo
přechodným pobytem nad 90
dní/rok
B) 460 Kč/fyzická osoba, která má ve
vlastnictví
stavbu
určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba rok
Splatnost poplatku: Poplatek je
splatný jednorázově, a to nejpozději
do 31. 3. 2015 nebo ve dvou
stejných
splátkách,
pokud
poplatková povinnost za domácnost

převyšuje částku 460 Kč s termíny
splatnosti nejpozději do 31. 3. 2015
a do 30. 6. 2015. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30. 6.
2015.
Název poplatku:
Místní
poplatek ze
psů – OZV
obce
Nemojany
č. 1/2011
Sazba poplatku:
120 Kč/první pes
180 Kč/druhý a každý další pes téhož
majitele
Splatnost poplatku: Poplatek je
splatný nejpozději do 30. 4. 2015.

OSTATNÍ POPLATKY
2015
Název poplatku:
Poplatek
provoz
kabelové
televize

za

– Smlouva o provozu kabelové
televize
Sazba poplatku: 640 Kč/rok
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 28. 2. 2015 nebo ve
dvou stejných splátkách, a to do
28. 2. 2015 první splátka a do 30. 6.
2015 druhá splátka.
Název poplatku: Poplatek za stočné
– Smlouva o odvádění odpadních
vod
Sazba poplatku:
Poplatek za stočné bude vybírán
stejným způsobem jako
v loňském
roce.
K platbě bude nutné
předložit dvě faktury
za vodné, které jste
obdrželi v roce 2014
nebo
nahlásit počet osob v domě a výše
stočného bude vypočtena dle
směrného čísla (46 m3/osoba)
Sazba: 3 Kč/m3
Splatnost poplatku: Poplatek je
splatný do 30. 4. 2015.

Veškeré poplatky pro rok 2015 se budou vybírat od 1. února 2015.
2

Výstavba ČOV a kanalizace
Uvádíme aktuální informace dle nového upraveného harmonografu prací. Veškeré změny budou včas
hlášeny místním rozhlasem a umístěny v informačních vývěskách.
Trasa A vedoucí od potoka Rakovec
až po horní zastávku autobusu u
nádraží se bude budovat po Novém
roce vč. přípojek od 5. 1. 2015 do
poloviny března 2015. Po etapách, s
plnou uzavírkou pro dopravu
(průjezd pouze pro autobus a
obyvatele
Nemojan).
Ostatní
objízdné trasy budou vyznačeny přes
Tučapy a Pístovice.
první úsek: most – hospoda 5. 1.–
18. 1. 2015
druhý úsek: Nemojanská hospůdka –
křižovatka na Pístovice 19. 1.– 1. 2.
2015
třetí úsek: křižovatka na Pístovice –
autobusová zastávka u žel. stanice
2. 2.– 8. 3. 2015.

Trasa A1 Branka se provádí a
předpokládaný konec vč. přípojek je
19. 12. 2014. Od 8. 12. do 15. 12. vč.
bude provedena část od Grecového
po Šulcovo.
Trasa A6
pod Martinem od
Vašíčkového po křižovatku hl. silnice
bude provedena vč. přípojek 8. 12.–
19. 12. 2014, nedodělky po Novém
roce.
Trasa A5.1 pod Martinem od
Filipového až po křižovatku na
Pístovice bude provedena vč.
přípojek
8. 12.–19. 12. 2014,
nedodělky po Novém roce.
Trasa A5 směr Pístovice se bude
provádět až v příštím roce, od konce
ledna do konce března 2015.

Knihovna

Trasa A2 od kapličky k mlýnu 12. 1.–
30. 1. 2015.
Trasa A3 od Nemojanské hospůdky
směr Tučapy začátek během března
2015.
Trasa od Minaříkového po cestu na
Pístovice během měsíce února 2015.
Trasa B od nádraží po viadukt vč.
přípojek do 19. 12. 2014, od nádraží
po autobusovou zastávku u žel.
stanice v průběhu ledna a února
2015.
Trasa A4 ulička u Pěčkového v
průběhu ledna 2015.
Trasa A od potoka Rakovec na
Habrovany probíhá do 19. 12. 2014
vč. přípojek.

Z činnosti zájmových organizací

V roce 2014 se naše knihovna zapojila do projektu
Regionální knihovní systém ARL pro neprofesionální
knihovny. Účastí na tomto projektu naše knihovna
získala:
 zapojení do regionálního knihovního katalogu
Vyškovska, který spravuje KKD Vyškov
 přiřazení k 35 již automatizovaným knihovnám
našeho regionu
 přehledný katalog knih, který může využívat
knihovnice i uživatelé ze svých domovů přes internet
 usnadnění a urychlení práce při (ze zákona povinné)
revizi knih, odpisové seznamy
se již vytisknou přímo ze
systému.
Na uložení knih do knihovního
systému se podílela knihovnice
Jitka Pěčková ve spolupráci
s paní Evou Hálovou. Celkem
bylo uloženo 3 375 knih. V roce
2015 se naše knihovna zapojí
do soutěže pro knihovny
regionu Čtenářská superstar.
Pravidla účasti v soutěži:
 soutěž pro dětské čtenáře
 uspořádání místního kola v obecní knihovně
 knihovník vybere dětské čtenáře v místní knihovně
s nejvíce výpůjčkami za rok 2014. V případě malého
počtu dětí v knihovně může být soutěž pro všechny děti
 v měsíci lednu a únoru proběhne místní kolo.
Knihovník ocení vítěze dle možností
 součástí místního kola je vědomostní kvíz, literární
křížovka nebo jiná literární soutěž.
Vítěz postoupí do okresního kola, které se bude konat
v březnu 2015 v KKD Vyškov.

ČZS ZO Nemojany
Ohlédnutí členů ZO ČZS za rokem 2014:
Rok 2014 byl rokem významným, kdy si připomínáme
55leté výročí založení ZO. Jako dobří hospodáři musíme
zhodnotit výsledky ZO, co se nám podařilo dobrého a kde
jsme zaostali.
ZO byla založena v r. 1959 řídícím učitelem V. Pouchlým a
E. Homolou. Počet členů se rozrostl až na 73 (v letech
1965–1984). ZO tradičně zajišťovala svým členům nejen
postřiky, hnojiva, ovoc. stromky a sadbu, ale postupně se
přidalo i organizování kulturních akcí (výstavy ovoce,
plesy, zájezdy, přednášky a košty slivovice).
Na dosavadní úspěšnou činnost chce ZO navázat i
v dalším roce. V plánu máme organizovat již osvědčené
akce (nákup hnojiva pro členy, zájezdy do Kroměříže a na
Floru Olomouc, kurz výroby adventních věnců, košt
slivovice). V roce 2014 se naše členská základna rozrostla
o 3 nové členy. Případní další zájemci z řad občanů jsou
mezi námi vítáni.
Za ZO ČZS Nemojany J. Beránek
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Z činnosti zájmových organizací
Občanské sdružení Nemojáci vás srdečně zve na

TRADIČNÍ DOMÁCÍ ZABIJAČKU
17. 1. 2015
Kromě zábavy a dobrého pití pro vás bude zajištěn prodej tradičních
zabijačkových specialit i čerstvého masa.
Těšíme se na vás.

SDH Nemojany
V prvním čtvrtletí 2015 plánujeme následující akce:
3. 1. 2015 – výroční valná hromada SDH – hodnocení
činnosti a hospodaření za uplynulý rok a plán práce a
hospodaření na rok 2015
do 20. 1. 2015 – provedení inventarizace majetku SDH
konec února – kurz první pomoci pro mladé hasiče a v
případě zájmu i pro všechny spoluobčany. Povede jej
profesionální záchranář s využitím speciálních simulačních
pomůcek pro praktický nácvik (termín bude upřesněn)

březen – výlet mladých hasičů do Brna,
návštěva hasičské záchranné stanice Lidická a letecké
záchranné služby v Tuřanech
březen – úklid hasičské zbrojnice, drobné opravy
a příprava technického vybavení pro požární sport
mládeže i dospělých
po celé období – pravidelné schůzky mladých hasičů a
zahájení nácviků praktických dovedností pro nový
ročník celostátní hry "PLAMEN" a okresní soutěže
"Vyškovský SOPTÍK"

Zveme vás na

14. 2. 2015 Tradiční ostatky
s průvodem masek po vesnici a večerní ostatkovou zábavou v Sokolovně.
V letním období naleznou vyžití příznivci volejbalu a
tenisu v areálu zvaném Kutace, kde jsou vybudované

TJ Sokol Nemojany
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Tělocvičná jednota Sokol Nemojany pořádá každé úterý v
měsíci od 16.15 do 18.00 h všestrannostní cvičení pro
chlapce a dívky ve věku od 6 do 11 let a od 18.00 do
19.30 h cvičení jógy pro tělesné a duševní zdraví.

tenisové kurty a volejbalové hřiště. Informace k
uváděným aktivitám naleznete na webových stránkách
obce Nemojany v sekci TJ Sokol.
Na podzim se prostřednictvím KDU ČSL podařilo pro
místní organizaci zprostředkovat dotaci na sportovní
vybavení.

Základní a mateřská škola

Co jsme připravili v prosinci: ADVENT
PLNÝ ANDĚLŮ
ANDÍLKOVSKÁ ŠKOLA PŘED ŠKOLOU +
OTEVŘENÉ DVEŘE
Rodiče si přišli s dětmi prohlédnout školu, vyzkoušeli si
vyučování nanečisto.
Děti se hravou a poutavou formou seznámily se svou
budoucí školou, třídou, paní učitelkou. Rodiče se blíže
seznámili s programem školy, vybavením, nabídkou. Pro
děti byl připraven zajímavý program – procvičování
ramenního kloubu, nácvik správného špetkového úchopu,
grafomotorické cviky, prohlédnutí učebnic, práce
s interaktivní tabulí, výroba andílka, zimní písničky, příběh
z Vánoční knížky od Terezy Říčanové.

BABIČKY A
DĚDEČKOVÉ
DO ŠKOLY

ČTENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ DĚTEM
Druhý ročník úspěšné akce, kdy prarodiče a dokonce i
praprarodiče přišli do školy číst dětem ze své oblíbené
dětské knihy, třeba z té, ve které si četli, když byli sami
dětmi. Rádi uvítáme prarodiče, praprarodiče, seniory,
pamětníky u nás ve škole. Po předchozí domluvě můžete
přijít kterýkoli den v dopoledních hodinách.

Děti
si
pro
seniory připravily
předvánoční
program.
Zajištěno bylo i
drobné
občerstvení.

ANDĚLSKÉ ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY
Tradiční předvánoční setkání plné zpěvu, světla svíček,
vůně čaje a milé pohody. Setkání proběhlo u
nemojanské kapličky. Součástí bylo vystoupení dětí
z místní školky a školy i voňavé občerstvení.

Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky www.zsms-nemojany.cz. Mgr. Eliška Klvačová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ NEMOJANY

15. ledna od 14 do 17 hodin
Srdečně zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku ZŠ
Nemojany. Všechny obavy nechejte doma, setkání se nese v příjemné a hravé náladě.
S sebou: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Těšíme se na vás.
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Nabídka kulturních akcí
Autor: Rob Becker Režie: Patrik
Hartl Hraje: Jan Holík / Jakub Slach
Délka představení: 90 min bez
přestávky Cena: 390Kč více na:
www.caveman.cz

Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví

CAVEMAN
12. 2. 2015 v 19.00
Divadlo Bolka Polívky Brno

PRACHY!!!
15. 2. 2015 19:00
Divadlo Bolka Polívky
Divadlo Palace Autor: Ray Cooney Režie: Jana Kališová
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal
Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata
Délka představení: 120 min + přestávka. Cena: 390 Kč. Divadelní
představení. Brilantní fraška!
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného
účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má
zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává – Henry chce
okamžitě emigrovat do Barcelony!
Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík
nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si
evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na
scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill,
rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž
se oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu
peníze udržet.

Zájemci o vstupenky na divadelní představení, pište na blanka.halasova@gmail.com nebo volejte 602 323 073.
Neváhejte, počet vstupenek je omezený. Příjem objednávek do 31. 12. 2014. O obě představení je velký zájem a
jsou rezervovaná dlouho dopředu. Doprava vlastní.
Na měsíc březen pro Vás připravujeme vystoupení DS Apollo Tučapy. Termín bude upřesněn – sledujte vývěsky a
webové stránky OÚ.
Milí spoluobčané, dočetli jste první vydání Nemojanského zpravodaje. Naším cílem je přinést vám informace o tom, co
se v naší obci událo a co nás čeká v následujícím období. Přivítáme náměty z vaší strany o tom, co byste se rádi
ve Zpravodaji dočetli. Vaše náměty zasílejte, prosím, na níže uvedený kontakt.
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