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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ZO z 14. 9. 2016
ZO schválilo:
• dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ
a MŠ Nemojany, příspěvková organizace v předloženém znění;
• použití rezervního fondu ZŠ a MŠ
Nemojany, příspěvková organizace, pro účely nákupu skříňky na ručníky, zátěžového koberce a úpravu
lehátek. ZO schválilo nákup DDHM
v hodnotě nad 10 000 Kč. Finanční
prostředky budou vyčerpány do
konce roku 2016;
• jako realizátora akce „Osvětlení
v místní části Branka“ firmu EMPEMONT a její cenovou nabídku ve
výši 66 982 Kč včetně DPH a pověřilo místostarostu obce dalším jednáním k realizaci prací;
• rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6;
• postup a opatření vůči majitelům nemovitostí dosud nepřipojených na splaškovou kanalizaci
a pověřuje starostu a místostarostu
jejich okamžitou realizací s ukončením do 30. 11. 2016;

• podmínky TJ Sokol Nemojany pro
převod pozemku parc. č. 33/3 na
obec Nemojany na výstavbu multifunkčního sportovního hřiště. ZO
pověřilo místostarostu dalším jednáním se Sokolem, případně Župou
Dr. Bukovského či vyššími sokolskými organizacemi;
• povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ZŠ a MŠ Nemojany,
p. o., na 23 žáků a navýšení finančních prostředků do konce roku
2016 o částku 82 000 Kč na výdaje
na vzdělávací činnost školy nad výši
stanovenou krajským normativem;

tribuce, a. s., parcelní číslo 1 425,
místní komunikace ve vlastnictví
obce Nemojany – uložení kabelu
NN pro stavbu přípojky Pilušová;
2. Smlouva č. 1030027954/001
001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a. s., parcelní
číslo 1383/3, ostatní plocha ve
vlastnictví obce Nemojany –
uložení kabelu NN pro stavbu
přípojky Podsedník. ZO pověřilo
starostu obce podpisem návrhu smluv č. 1040010698/001
a 1030027954/001 001.

ZO souhlasilo:
• s návrhy na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí, které se týkají
zřízení věcného břemene za náhradu v každém případě 1000 Kč na následujících pozemcích:
1. Smlouva č. 1040010698/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Dis-

ZO vyhovělo:
• žádosti p. Novákové, ze dne
25. 7. 2016 o úhradu nákladů na
materiál použitý na opravu vjezdu
na pozemku obce před domem čp.
44, který byl poškozen při výstavbě stoky A1. Pověřilo místostarostu
obce kontrolou požadované částky
na opravu.

Výpis z usnesení ZO z 31. 10. 2016
ZO schválilo:
• plán inventarizace za rok 2016 a dále složení inventarizační a likvidační komise;
• zadání Územního plánu Nemojany;
• rozpočtové opatření č. 7 za měsíc říjen 2016;
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• poskytnutí částky 60 000 Kč ZŠ a MŠ Nemojany, p. o.,
na pokrytí mzdových nákladů na chůvičku MŠ a asistentku ZŠ v roce 2016. Prostředky budou do rozpočtu obce
vráceny bezprostředně po obdržení finančních prostředků z dotace na účet školy.
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OÚ informuje
Sváteční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět je tu předvánoční doba, všichni
se snažíme zpomalit to mnohdy šílené
pracovní tempo a máme trochu času bilancovat končící rok a pomalu plánovat
své aktivity na rok příští. Nechci zde podrobně hodnotit úspěchy či neúspěchy,
spíš se ohlédnout a možná i vyzvednout
věci, které byly trochu v pozadí a mnozí
je třeba ani nezaznamenali.
Prioritou obce bylo dokončení zkušebního provozu kanalizace a ČOV,
kolaudace a zahájení běžného provozu. Vše úspěšně proběhlo, kanalizace
i ČOV jsou zkolaudovány a úspěšně
probíhá i vyhodnocení celé akce ze
strany Státního fondu životního prostředí. Málokdo ale ví, že Nemojany si
vybral Evropský účetní dvůr k provedení hodnoticího auditu výstavby kanalizace a ČOV. Úředníci ze Štrasburku
nás navštívili již na jaře a účetně i fyzicky si celou akci zkontrolovali. Oficiální
protokoly z auditu sice ještě nemáme,
ale dosud poskytnuté neoficiální informace uvádějí, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky, které by vedly
k finančním postihům nebo krácení
poskytnutých dotačních prostředků.
Souběžně s rozběhem plného provozu
kanalizace byly řešeny i úpravy obce.
Šlo především o komunikace. Osobně
jsem trochu zklamaný, že se nepodařilo
provést slibované opravy komunikací
na konci Branky a nad nádražím. Nevyváží to ani nyní dokončované opravy
krajských komunikací v celé obci, které
jsou výrazně nad rámec původních dohod se správcem krajské komunikace.
Mohu slíbit, že nerealizované opravy
obou komunikací proběhnou v první
polovině příštího roku, jen co to dovolí
klimatické podmínky.
Dovolím si několik poznámek
k místní knihovně. Knihovna není jen
místem pro půjčování knih nebo využití veřejného internetu. V malých obcích by měla být místem setkávání lidí
a patřit k nositelům kulturního a společenského dění. Jsem velmi rád, že se to
v Nemojanech daří. V tomto roce pro-
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běhlo několik velmi zajímavých besed
s regionálními spisovateli a dalších akcí
pro děti i dospělé. Knihovna se zapojila i do celostátních akcí. Ukazuje se, že
i přes tlak části občanů na zřízení školní
družiny v prostorách knihovny se obec
rozhodla správně a knihovna zůstala
v původních prostorách. Díky dotaci
z Jihomoravského kraje, práci místních
živnostníků a několika nadšenců se podařilo knihovnu vymalovat, vybudovat
nové sociální zázemí, zakoupit dataprojektor a počítač a doplnit vybavení pro
zlepšení prostředí a komfortu pravidelných návštěvníků. Naše knihovna byla
letos vyhodnocena jako nejlepší neprofesionální knihovna okresu Vyškov. Chci
touto cestou poděkovat za celoroční
práci těm, které se o to zasloužily: Jitce
Pěčkové, Evě Hálové a Andreji Němcové.
Věřím, že i v dalších letech se budeme
moci v knihovně potkávat na různých
akcích, že okruh
příznivců a čtenářů se bude rozšiřovat a že každý si
najde tu svou akci,
které se rád zúčastní.
Významnou
institucí v obci je
škola. Naše základní a mateřská škola
se pravidelně a aktivně zapojuje do
dění v obci. Uspořádala několik akcí
nejen pro rodiče dětí, ale i pro
všechny občany,
podílí se svým vystoupením na vítání občánků a rozsvěcení vánočního
stromu. Obec přispěla
nemalou
finanční částkou
na modernizaci
vnitřních prostor
školy – bylo opraveno sociální zá-

zemí v prostorách školky, vybudována
sprcha a prostor pro úklid. Kompletně
byla zrekonstruována výdejna stravy – zakoupena nová kuchyňská linka
včetně všech spotřebičů, vyměněna
podlaha a obklady a vybudována nová
„mycí“ část výdejny s integrací profesionální myčky. V letošním roce nebyla po
dlouhých letech naplněna kapacita základní školy, což bude pro obec znamenat nutnost poskytnutí části finančních
prostředků na mzdy a odvody. I přesto
po jednáních s paní ředitelkou věřím, že
odliv žáků do větších škol skončil a situace v příštím roce bude výrazně lepší.
Škola a její vedení bude mít i nadále ze
strany obce podporu a v dalších letech
připravujeme její významnou opravu
a rozšíření o prostory pro školní družinu. Vedení školy i všem zaměstnancům
děkuji za jejich mnohdy nelehkou práci
a podíl na výchově našich dětí.
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(foto A.Taitlová)

Nemojanský zpravodaj

Na fungování obce se velkou měrou
podílejí všichni její zaměstnanci. Pro občany nejviditelnější oblastí v obci jsou
veřejné plochy a zeleň, chodníky, komunikace a nově provoz ČOV. O údržbu
těchto ploch a všech obecních zařízení
se starají dva pracovníci obce – Kamil
Kramář a Tomáš Liška. Od 1. 12. místo
pana Kramáře nastoupil do pracovního poměru David Hloušek. Obec je
pravidelně kontrolována a auditována
nadřízenými orgány kraje. Všechny kontroly a audity hospodaření, bezpečnosti,
hygieny, matriky, knihovny a školy proběhly bez problémů a nebyly shledány
žádné nedostatky. Všem zaměstnancům obce děkuji za celoroční práci pro
obec Nemojany, mnohdy v nelehkých

podmínkách. Drtivé většině spoluobčanů chci poděkovat za jejich přístup při
napojování svých domácností na novou
kanalizaci. Zbývá ještě několik jednotlivců, kteří s připojením z různých důvodů
váhají nebo spíše spekulují. Všichni byli
osobně seznámeni s povinností se napojit, s končící výjimkou pro vypouštění
odpadních vod do dešťové kanalizace a následně do Rakovce i s možnými
sankcemi a jejich vymáháním ze strany
Odboru životního prostředí MěÚ Vyškov. Mnozí přislíbili napojení do konce
roku, několik požádalo o možnost připojení na jaře. Obec poskytla všem nadstandardně dlouhou dobu na vyřešení
svých přípojek a jaro 2017 bude opravdu
poslední možnost napojení bez sankcí.

V příštím roce bude prioritou dokončení oprav komunikací, opravy a dobudování části chodníků, rozšíření elektrického osvětlení, zpracování nového
územního plánu, zpracování projektů
na rozvoj obce a především snaha o získání financí na všechny plánované aktivity, především na opravu budovy školy.
Dovolte mi popřát vám všem pohodové ukončení roku 2016, klidné a spokojené prožití nadcházejících vánočních
svátků ve společnosti vašich blízkých
a přátel a splnění všech vašich vánočních přání. Do roku 2017 přeji nám
všem trochu potřebného štěstí a hodně zdraví, optimismu, pozitivní nálady
a osobních i pracovních úspěchů.
Miloš Němec

Kompostéry
Pro zlepšení neuspokojivého stavu v oblasti shromažďování, svozu a likvidace bioodpadů v obci – konkrétně velkého
množství „zeleného“ odpadu a mnohdy přetékajících hnědých popelnic a kontejnerů ihned po vývozu se obec rozhodla tuto oblast řešit. Jsou v zásadě dvě možné cesty jak situaci
změnit. Pro obec jednodušší varianta – zvýšit počet a objem
sběrných nádob a související vyšší náklady na likvidaci přenést
na občany formou zvýšení poplatků za svoz a likvidaci odpadů. Toto by se asi většině spoluobčanů moc nelíbilo, a proto
jsme se rozhodli jít druhou cestou. Snížit množství odpadů,
které všichni ukládáme do hnědých popelnic. K tomu chce
obec v příštím roce realizovat dvě opatření, která se občanů
přímo finančně nedotknou.
Prvním opatřením je zajištění kvalitních plastových kompostérů, které budou zájemcům poskytnuty zdarma nebo
za symbolický poplatek. Koncem listopadu byla po dohodě
s obcí Luleč podána společná žádost o dotaci na kompostéry v rámci dotačního titulu Ministerstva životního prostředí.
Sdružení více obcí nebo svazek obcí má větší šanci dotaci
získat. Po vyhodnocení žádostí budeme zhruba v polovině
příštího roku znát výsledek. Pokud bude náš společný pro-

jekt úspěšný, proběhne veřejná zakázka na dodavatele kompostérů a odhadem ve druhé polovině roku 2017 by mohly
být kompostéry k dispozici občanům. Cílem je nakoupit pro
Nemojany 120 kompostérů o objemu 800–900 litrů. Věřím, že
o kompostéry bude zájem, protože vytvoření kvalitního hnojiva z vlastního odpadu je nejjednodušší a nejlevnější cestou
pro každého zahrádkáře.
Druhým opatřením bude vybudování sběrného místa pro
ukládání objemného bioodpadu – především keřů a větví stromů. Tyto dvě složky bioodpadu zabírají objemově velký prostor právě v hnědých popelnicích a kontejnerech. A ruku na
srdce – kdo větve před vložením do kontejneru nastříhá nebo
alespoň oláme či pošlape. Obec zajistí oplocení pozemku mezi
ČOV a železničním náspem. Tento pozemek bude v určitých
dnech zpřístupněn občanům, aby se mohli zbavit větví, keřů
a podobné dřevní hmoty. Po určité době bude odpad štěpkován a použit pro potřeby obce nebo zájemců z řad občanů.
Věřím, že dotace bude schválena a obě připravovaná opatření pomohou zlepšit situaci s likvidací bioodpadu v Nemojanech.
Miloš Němec

Děje se v obci
- bylo dokončeno osvětlení při místní
komunikaci k novým domům směrem k rybníku Chobot
- dokončuje se oprava vodovodního řadu v ulici „Pod skálou“. Práce by měly být dokončeny do
16. 12. 2016 včetně opravy poloviny komunikace. Bude dokončena
i oprava vozovky v zatáčce směrem
k Chobotu
- byla opravena hlavní komunikace
Luleč – Tučapy
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- byla opravena místní komunikace
v ulici „K nádraží“
- bohužel se nepodařilo opravit části místních komunikací u nádraží
a v ulici Branka směrem k Chobotu.
Oprava byla zadána Správě a údržbě
silnic Vyškov, která opravu podmínila dokončením oprav po výstavbě
ČOV Luleč. Tyto opravy se protáhly,
a tak opravy zadané naší obcí mohou být provedeny v prvním jarním
termínu v roce 2017

- proběhla příprava na finanční audit
formou před-auditu. Nebyly shledány závady ani nebyla vydána doporučení k odstranění závad
- v měsíci prosinci proběhnou inventury obecního majetku
- pracovník obce pan Kramář odešel do
jiného zaměstnání a nastoupil nový
pracovník pan Hloušek. Při budování
nových přípojek se prosím obracejte
na něj. Telefonní číslo se nezměnilo
Miroslav Jonáš
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Místní poplatky 2017

Ostatní poplatky 2017

Název poplatku: Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – OZV obce
Nemojany č. 5/2015
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:
A) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2017 nebo ve dvou
stejných splátkách, pokud poplatková povinnost za domácnost převyšuje
částku 460 Kč, s termíny splatnosti nejpozději do 31. 3. 2017 a do 30. 6. 2017.
B) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2017.

Název poplatku: Poplatek za provoz
kabelové televize – Smlouva o provozu
kabelové televize
Sazba poplatku: 640 Kč / rok
Splatnost poplatku: Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do
28. 2. 2017 nebo ve dvou stejných
splátkách, a to do 28. 2. 2017 první
splátka a do 30. 6. 2017 druhá splátka.

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. 2017.

Název poplatku: Poplatek za stočné
– Smlouva o odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací
Sazba poplatku: Navržená sazba ke
schválení v zastupitelstvu: 37,00 Kč / m3
Splatnost poplatku: Poplatek za stočné bude občanům fakturován 2× ročně, a to vždy v období po zápisu stavu
vodoměrů společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Obecní knihovna Nemojany
V měsíci září proběhla v rámci projektu „Jižní Morava čte“ a slavnostního vyhlášení literární soutěže „Mýty
a legendy mého kraje“ beseda s regionální spisovatelkou paní Jaroslavou
Říhovou. Paní Říhová dětem vysvětlila pojmy mýtus a legenda, pověděla
nám zajímavosti z historie kraje pod
Liliovou horou a přečetla jeden příběh ze své knihy Liliová hora. Slovo
také dostal nemojanský kronikář pan
Rudolf Klacek a přiblížil nám historii
a mýty kolem tzv. Vymazalky. Kulisu
dotvořily fotografie zajímavých míst,
která jsou v knize Liliová hora zmíněna.
V měsíci říjnu nás navštívil spisovatel pan Josef Špidla, který pohovořil o své poslední knize „KRVAVÝ MĚSÍC NAD HOROU LILIAVOU“. Beseda
se nesla v historickém duchu, jelikož
jeho kniha je historickým románem
ze 17. století, a popisuje také události
dotýkající se Nemojan před 400 lety.
Jeho poutavé vyprávění doplnila
četbou z knihy paní Jarmila Wolfová.
Účastníci besedy, kteří knihu ještě ne-
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měli, si ji zakoupili a pan Špidla jim ji
ochotně podepsal.
Měsíc listopad byl v knihovně zasvěcen cestování. Díky zajímavé cestovatelské přednášce Mgr. Borise Vlacha
jsme se na chvíli přenesli do daleké
Číny a Tibetu. Navštívili jsme např. sídlo Dalajlámy, prohlédli jeden z divů
světa – terakotovou armádu a zdolali
různá převýšení. Na závěr jsme měli
možnost si prohlédnout suvenýry,
které si pan Vlach přivezl z cest.
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 zaplnili
knihovnu soutěžící a s napětím očekávali vyhlášení výsledků literární
soutěže „Mýty a legendy mého kraje“. Do soutěže se přihlásilo 20 dětí
z okolních základních škol. Obdrželi
jsme práce dětí z Komořan, Tučap
a Habrovan. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. První kategorii obsadily
děti ve věku 6–9 let a druhou kategorii děti ve věku 10–18 let. Porotou
byla vybrána vždy první tři místa
v každé kategorii. Výherce z každé
kategorie postoupil do krajského
kola. Nikdo ale neodešel smutný či
zklamaný, protože odměnu si zasloužili všichni a také ji dostali.
Výsledky soutěže:
Kategorie I.
1. místo

Šimon
Dytrt

Pověst
o tučapské
zvoničce

2. místo

Hana
Smutná skála
Šoupalová

3. místo

Adéla
Reichlová

O Meluzíně

Kategorie II.
1. místo

Jáchym
Dytrt

O pokladu na
Liliové hoře

2. místo

Matěj
Provazník

Čertova věž

3. místo

Nikola
O Divišce
Brandýsová

A na závěr trochu chlubení 
Na poradě knihovníků, která se konala 10. 11. 2016 v KKD Vyškov, získala
naše knihovna ocenění „Nejlepší neprofesionální knihovna vyškovského regionu roku 2016“.
Eva Hálová
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Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol
Něco málo ke zdraví v souvislosti
se sportem. Naše společnost se v poslední době zaobírá nedostatkem času
věnovaného sportovním aktivitám především u dětí. Pro svůj zdravý růst by
měly denně cvičit alespoň 90 minut,
aby se u nich zabránilo rozvoji nemocí
srdce a cév ve středním a vyšším věku.
Zdraví dětí nám není lhostejné, naopak
je naší snahou poskytnout jim dostatek
pohybu a všestrannostní tělesné vyžití.
Všestrannostní cvičení je z naší strany
směrováno na věkovou skupinu dětí
ve věku 6-11 let, každé úterý v době
od 16.15 do 17.55 hodin. Podrobnosti
o cvičení a dalších aktivitách naší jednoty jsou prezentovány na našem webu:
www.sokolnemojany.cz.
23. 9. 2016 se naše jednota, v rámci
celorepublikové akce, připojila k druhému ročníku „Noci sokoloven“. Navštívilo nás 26 dětí a 32 dospěláků. Děti si
vyzkoušely různé soutěže a sportovní
dovednosti, paralelně se soutěžemi
probíhala výstava, kde se návštěvníci
mohli dozvědět něco málo o historii Sokola v Nemojanech, pořádaných akcích,
a táboru. Po tělocvičných aktivitách
proběhlo u ohně opékání špekoňků

a po setmění stezka odvahy, kterou připravili členové tábora CAHIK. Po návratu do sokolovny si nachystaly pelíšky
a před spaním jim Ilča přečetla pohádku
a s přáním dobré noci zakončila večer
horůrkem. Následující den ráno v sedm
hodin „zakokrhal“ budíček následovaný
pravou sokolskou rozcvičkou.
28. 9. 2016 proběhl první ročník cykloturistické akce „Nemojanská šlapka“.
Akce se zúčastnila dvě družstva, z nichž
první „akční družstvo“, čítající 11 členů,
vyrazilo vlakem do Hranic a odtud podél řeky Bečvy do Přerova a následně
do Nemojan (cca 100 km). Druhé družstvo „rodiče s dětmi,“ čítající dalších 11
cyklistů, vyrazilo po stejné trase z Hranic, podél řeky Bečvy až do Přerova
(cca 35 km), kde využilo
přibližovadlo ČD a tím se
posléze dopravilo do Nemojan.
22. 10. 2016 uspořádala naše jednota 2. ročník podzimního florbalového turnaje ve Vyškově.
TJ Sokol Nemojany do
turnaje vyslala 3 týmy,
z toho jeden dívčí (Dra-

Bowling
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čí zub, Folrbalky, Mimoňky). Celkem
8 družstev zápolilo o medaile a poháry
v systému hry 3 + 0 bez brankáře,„každý
s každým“. Odměnou za vynaložené úsilí bylo krásné umístění na 1., 2. a 6. místě. V kategorii „Nejlepší střelec“ obsadila
děvčata 2. a 3. místo, chlapcům se podařilo umístit na 1., 2. a dvěma chlapcům,
se stejným počtem vstřelených branek,
na 3. místě.
5. 10. 2016 reprezentovala naši jednotu dvě čtyřčlenná družstva (muži
a ženy) na akci TJ Sokol Luleč v župním
bowlingovém přeboru družstev v lulečské sokolovně. Přeboru se účastnilo 7 družstev. Naše ženy se umístily na
pěkném čtvrtém místě, muži obsadili
první příčku a získali tak pohár.

Noc sokoloven

Florbal

Nemojanská šlapka
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Spolek Chobot Nemojany, z. s.
Máme za sebou první sezónu, kdy sami hospodaříme na
rybníku Chobot. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se aktivně podíleli na činnosti spolku ať už jako členové
výboru, ale i další, kteří přiložili ruce k dílu. Odměnou bylo
všem chytání ryb bez těch rušivých vlivů, které jsme zažívali
v minulosti. Úspěšnost lovu byla střídavá, podle počtu docházek, ale i podle zkušeností a dovedností rybářů. K velmi
úspěšným patřil i pan Josef Ratislav, kterého můžete vidět na
fotografii s jeho největším úlovkem. Doufám také, že si všichni užili zábavy a v příštím roce budeme společně pokračovat
a podaří se nám udržovat rybí obsádku v dobré kondici a dostatečném množství.
Pro příští rok plánuje výbor spolku uspořádání rybářských
závodů pro děti z Nemojan a další pro dospělé.
Na tomto místě bych rád vzpomenul památku dvou kolegů, kteří nás při zakládání spolku podporovali a stali se členy,
ale už mezi námi nejsou. Věnujme vzpomínku pánům Janu
Zmrzlému a Mirku Balášovi.

Dovolte mi, abych vám všem popřál pěkné vánoční svátky
a do nového roku hodně rybářských úspěchů.
Miroslav Jonáš

ZŠ a MŠ Nemojany
Co se dělo
Světýlkový průvod ke kostelu
sv. Martina
Tento rok jsme vyrazili se světlem
pro Martina již podeváté. Ač je toto
setkání dětí, rodičů a veřejnosti v Nemojanech již zažitou tradicí, bylo tento
rok něčím neobvyklé. Přijel opravdu
Martin na krásném bílém koni a požádal svou družinu, aby jej doprovodila
ke kostelu. Dívky nastrojeny v závojích,
další děti vybaveny vlastnoručně vyrobenými štíty a lampičkami jej nadšeně
následovaly. (foto: Lucie Danko)

Martinova družina
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Co se děje ve škole
Kroužky
Na ZŠ a MŠ Nemojany jsou ve školním roce 2016/2017
nabízeny tyto kroužky:

Co je potřeba: oblečení a obuv „na lítačku“, pláštěnku, gumáky. Kroužek je zdarma pro děti přihlášené do družiny.

Pondělí
• Doučování 13.00–13.45, vede Mgr. Ilona Kummerová.
Zdarma.
• Náboženství 14.00–14.45, vede externí katechetka
Mgr. Jana Zehnalová. Zdarma.
Úterý
• Sportovní kroužek – po
vyučování 13.30–14.30
v místní sokolovně,
v jarním období na hřišti. Vede Mgr. Vladimíra
Novotná (mj. zkušená
cvičitelka vyškovského
atletického kroužku
Aháček). Kroužek je
zdarma pro děti přihlášené do družiny.
Středa
• Výtvarka 13.00–13.45, kreativní kroužek pod vedením
zkušené výtvarnice Martiny Tiché. Kroužek je zdarma
pro děti přihlášené do družiny.

•

•

Angličtinka 15.00–16.00, vede externí lektorka Mgr. Kateřina Matoušková. Kroužek je zpoplatněn, 700 Kč za
pololetí.

Čtvrtek
• Ekokroužek – Lítačka 12.15–13.00, vede Mgr. Eliška Klvačová. Zaměření kroužku: Poznávat krajinu v jejích proměnách, seznamovat se s přírodninami a objevovat zázraky
kolem nás. V kroužku využijeme blízkosti lesa a nejvíce
času budeme právě v přírodě, téměř za každého počasí.

8

Klub zábavné logiky a deskových her 13.00–13.45, lektorka: Mgr. Eliška Klvačová

Hurá do školy!
Každé pondělí 12.30–13.00
Setkávání předškoláků se svou budoucí paní učitelkou, příprava do školy zábavnou formou.

Na co se těšíme?
zápis do 1. ročníku ZŠ
úterý 4. DUBNA 2017
Srdečně zveme a těšíme se na Vás.

Nemojanský zpravodaj
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Nemojanský rodák Msgre. František ADAMEC (kněz a uznávaný včelař)
Msgre. František Adamec se narodil 8. 11. 1866 jako nejmladší ze šesti
sourozenců manželům Adamcovým.
Otec Vavřinec (Adamecz či Adametz,
5. 8. 1825 Nemojany – 4. 11. 1902) pocházel z katolického selského prostředí. Byl po otci Bernardovi čtvrtláníkem
v Nemojanech č. 31. Matka Marie (nar.
17. 10. 1831), dcera třičtvrtláníka a hostinského v Tučapech Jakuba Bastla
a jeho manželky Viktorie rozené Plhalové z Dědic, se za Vavřince provdala
10. 2. 1852.
František měl pět starších sourozenců: Antonín (9. 6. 1853 Nemojany
– 24. 5. 1913 Brno) se stal kanovníkem
u sv. Petra v Brně; Jan (8. 5. 1855 Nemojany – 17. 10. 1925 Přerov) byl známý
zemědělský odborník, organizátor, pedagog, redaktor a odborný spisovatel; Vavřín
(27. 8. 1858 Nemojany
– 27. 9. 1935) zůstal při
hospodářství, převzal
po otci usedlost a stal
se
pokračovatelem
rodu v Nemojanech;
Anna (2. 8. 1862 Nemojany – 20. 2. 1934)
se provdala do Tučap
č. 44 za rolníka Aloise
Brandýse; Marie (1863
Nemojany – 1881) zemřela na souchotiny.
Všechny Adamcovy
děti chodily do školy
v Tučapech, kde učil
jejich dědeček. Do třetí třídy přecházely na
dvoutřídku s polodenním vyučováním v Lulči. Nemojany v té době
ještě národní školu neměly. František odešel
v roce 1877 studovat
na Slovanské gymnázium v Brně. V té době
působili na gymnáziu
výteční učitelé (Václav
Royt, František Bartoš,
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Vladimír Šťastný, František Rypáček
aj.). Učitelé naučili své žáky milovat
vlast, český jazyk, národ, české dějiny,
dobré české knihy a časopisy. V roce
1885, po osmiletém studiu, jež mělo
na Františka blahodárný a mocný vliv,
maturoval a na podzim téhož roku
vstoupil do bohosloveckého ústavu
v Brně. Zde také vládl stejný vlastenecký duch, pod vedením profesorů
bohosloví (Dr. Josefa Pospíšila, Dr. Josefa Chmelíčeka, Jakuba Hodra a dalších) byli žáci vedeni do života kněžského nejen láskou k Bohu a církvi, ale
k upřímnému vlastenectví. Dne 28.
července 1889 byl František Adamec
vysvěcen na kněze. Jako novosvěcenec byl ustanoven kaplanem v Bystrci
u Brna. Zde nepobyl dlouho, jen do

jara 1893. Jak sám vzpomínal, při posledním postním kázání, před Velikonocemi, vypověděl mu náhle hlas, což
bylo znamením vážné nemoci plicní
a krční. Musel se léčit čtyřletým pobytem v cizině, v lázních v Gleichenberku
ve Štýrsku, v Schärdingu v Horních Rakousích a v Meranu v tehdejším jižním
Tyrolsku. Po roce se stal zámeckým
kaplanem u knížecí rodiny Dr. Eduarda
Ausperga ve Weitwörthu u Solnohradu, kde pobyl tři roky. Při tom se ještě
dále léčil v lázních Reichenhall v Bavorsku, jakož i pobytem u moře.
V květnu 1897 se vrátil do vlasti
a byl ustanoven kaplanem v Dalešicích
u Hrotovic. Odtud se po pětiměsíčním
působení přestěhoval v listopadu 1897
jako farář do Havraník u Znojma. Do
kraje s mírným podnebím.
Farnost byla zcela německá, ale František si velmi
brzy získal důvěru farníků.
Po desetiletém působení
v Havraníkách stává se od
října 1907 farářem v Nikolčicích u Hustopečí, v kraji
českém, čímž splnilo se
přání jeho matky, která
vedla synovi domácnost
a nemohla si, neumějíc
německy, v obci německé zvyknout. Za pobytu
v Nikolčicích byl v prosinci
1913 jmenován konzistorním radou. Po devítiletém
působení odchází pan
Adamec, na přání církevních představených, do
Břeclavi, města průmyslového a železničářského, jeho zdraví ne příliš
prospěšného. Zde pobyl
sedm let, v té době byl pověřen správou děkanství
podivínského. 1. června
1923 se stal farářem v Bystrci u Brna, kde jako kaplan před čtyřiatřiceti lety
začínal. V roce 1927 byl
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ustanoven děkanem pro děkanství
Brno-venkov a v roce 1934 jmenován
biskupským radou. Dalšího uznání dostalo se jeho záslužné kněžské činnosti
tím, že byl ustanoven v roce 1929 papežským tajným komořím s titulem
Monsignora a v roce 1935 ustanoven
arciknězem brněnským. Po dlouhou
dobu byl ředitelem Mariánské družiny
kněží v Brně.
Vedle svědomitého plnění všech
kněžských povinností se Msgre. Adamec věnoval s velkým nadšením pracím
v oboru včelařství. Zájem projevoval od
mládí, kdy se jako student věnoval včelám na zahradě svého bratra Vavřína,
jež hospodařil na rodné usedlosti v Nemojanech. Aby se seznámil s životem
včel, pročítal veškeré tehdejší včelařské
spisy, nejvíce poučení získal z Liškovy
knihy „Včela a její chov“. Kromě toho navštěvoval známé včelaře v okolí.
Když na podzim 1889 nastoupil
na své první místo kaplanské v Bystrci
u Brna, pracoval na včelíně ve farské
zahradě a již následující rok ošetřoval
vlastní včelstva, umístěná ve školní
zahradě v Rozdrojovicích, do Bystrce
přifařených, kde byla lepší pastva pro
včely než v Bystrci. Při tom pilně přispíval svými články do tehdejší „Včely
brněnské“, přičiňuje se všemožně o rozšíření a zlepšení jejího obsahu. I v době
čtyřleté zdravotní dovolené zajímá se
o práci a zkušenosti včelařů v zahraničí a tyto poznatky uplatňuje v článcích
do „Včely brněnské“ nebo do „Českého
včelaře“ a i do včelařských časopisů německých. V roce 1897 zakládá v Hrotovicích včelařský spolek pro okres
Moravsko-Krumlovský.
V Havraníkách u Znojma
se vedle včelaření zabývá i literární činností
a vydává spisy „Včelařské
právo v zemích našich“
a „Jubilejní památník
včelařů
moravských“,
přispívá do moravských
časopisů, jak již zmíněno
i do německého „Illustrierte Monatsblätter für
Bienenzucht“ (Ilustrovaný časopis pro včelařství), který začal vydávat
v roce 1900 Theodor
Weippl. Do tohoto ča-
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sopisu podával zprávy ze slovanských
časopisů včelařských, čímž navázal styky s vynikajícími včelaři slovanskými,
především s univerzitním profesorem
Teofilem Ciesielskim, lesním Janem
Marcinkowem, ředitelem gymnázia Eugenem Kamenárem, profesorem Jovanem Živanovičem a dalšími.
Třebaže pro velkou vzdálenost
svého působiště od Brna, mohl se jen
zřídka zúčastňovat spolkového života
a spolkových prací, byl zvolen do výboru ústředního spolku včelařského.
Na sjezdu včelařů českoslovanských,
konaném u příležitosti oslavy padesátiletého trvání moravského ústředního
spolku v Brně, přednášel pan Adamec
dne 17. srpna 1904 na téma: Stanovme
si pevnou míru též při úlech s rámky široko-nízkými a navrhl jako spolkovou
míru pro tento druh úlů moravský trojrámek na bok položený o rozměrech
39 × 24 centimetrů, kterýžto návrh byl
sjezdem přijat a také nazván přechodným úlem Adamcovým.
Větší účast na spolkovém životě
byla panu Adamcovi umožněna tím,
že začal působit v Nikolčicích, což bylo
blíže k Brnu a kde i podmínky pro včelaření byly příznivější. K četným přátelům, kteří pana faráře ctili a vážili si ho,
přibyli spisovatelé bratří Alois a Vilém
Mrštíkové. V nedalekých Divácích, kde
pobývali, také včelařili, a tak zejména Vilém často přicházel do Nikolčic
a vypravoval panu Adamcovi o svém
rozsáhlém včelaření. Vdova po Vilému
Mrštíkovi, Božena Mrštíková, ve svém

dílku „Jak Vilém Mrštík včelařil“ píše
o těchto návštěvách v Nikolčicích:
„Obyčejně před hlavní snůškou zašel Vilém do Nikolčic k panu faráři Fr.
Adamcovi. Tato vesnice ležela v zeleni
ovocných stromů a tam v chudičké farce žil pan farář pokojně se starou matičkou a se svými včelkami. Mluvíval
o nich jako o dětech. Říkal jim „včelušky“, těšil se z pohody, která jim skýtala
radostnou práci, přihlížel s úsměvem
k jejich hemžení za sklem okénka,
a když se díval za nimi, jak se vzdalují od
česna, byly jeho mírné oči plné něhy.“
Bývalo velkým potěšením pro Viléma, když v této staré farské zahradě, oživené snivým šuměním včel, rozmlouval
o včelkách s jemným hospodářem. Jejich hovory byly plné milých souzvuků.
Vilém Mrštík včelařil v prvních letech
v úlech spolkových, přístupných jen ze
zadní strany. Záhy po příchodu Adamcově do Nikolčic zavedl na jeho radu na
svém rozsáhlém včelíně v Divácích úly
s mírou široko-nízkou a shora přístupné, čímž byla usnadněna práce zejména při vybírání medníků a pochvaloval
si i lepší výtěžky.
Po klidné a úspěšné práci v Nikolčicích následovalo sedm náročných
let v průmyslové Břeclavi, naprosto
nevhodné pro včelaření. I zde založil
včelařský spolek, kterému předsedal.
Neradi se členové spolku s panem
Adamcem loučí, když v roce 1923 odchází do Bystrce u Brna.
Zde se záhy ujímá vedení včelařského spolku pro Bystrc a ochotně pracuje

Msgre. František Adamec na svém včelíně v Bystrci u Brna
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jako místopředseda zemského ústředního spolku. V roce 1929 se přičinil
o založení zvláštních pracovních odborů pro prodej medu, zvelebení včelí
pastvy, pro včelařské vyučování a pro
vědecké bádání včelařské. Již několik
roků před tím se stal horlivým propagátorem myšlenky plemenného chovu
včel. Cílem bylo vychovat včelu, dobrou
medařku, pro naše poměry podnebné
i snůškové.

Velkou kapitolou života pana Adamce byla jeho činnost vědecká a literární,
a proto mu patří jedno z předních míst
mezi včelařskými pracovníky našeho
národa. Samostatné spisy včelařské vydal Msgre. Adamec tři: „Včelařské právo
v našich zemích“, „Jubilejní památník
včelařů moravských“ a „Zákon o nákazách včelího plodu s poučením o zjevech a podstatě nemocí těch“.
Mimo tyto spisy napsal velkou
spoustu článků a prací do různých včelařských časopisů doma
i v zahraničí. Z počátku uveřejňoval články
pod pseudonymem
„Frant. Nemojský“.
Všechno, co pan
Adamec vykonal, pramenilo z neúmorné
životní práce, pro všeobecné dobro, pro
mravní a hospodářské
povznesení našeho národa. Záslužné činnosti
si vážili nejen včelaři
moravští a slezští, ale
i z Čech, ze Slovenska
a z Podkarpatské Rusi,
nýbrž i v zahraničí, kteří
jej zvolili místopředsedou mezinárodní
společnosti včelařské
Apis-klubu v Anglii.
V četných moravských
spolcích byl čestným
členem, Zemské ústředí moravských spolků
Přední strana časopisu k 70. narozeninám pana Adamce.
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včelařských zvolilo jej v roce 1922 čestným předsedou a v roce 1932 protektorem spolku. Na počest 70. narozenin byl
vydán zvláštní časopis „Včely moravské“
(viz foto přední strany).
Poslední nejnovější zmínka o osobě pana Adamce se nachází v časopisu „Včelařství“ ročník 69 číslo 11 z roku
2016, tj. z letošního roku (2016).
Za více jak padesátiletou kněžskou
a včelařskou práci se stal oblíbeným
a uznávaným člověkem, odborníkem,
za což mu patří velký dík a i po letech si
zaslouží náš obdiv a vzpomínku.
Msgre. František Adamec zemřel
5. srpna 1946 v Brně-Bystrci. Na faře,
kde pan Adamec působil od roku
1923, je pamětní deska, která dodnes
připomíná osobnost kněze a nechybí
ani zmínka o jeho největší zálibě. Včelařství, stejně jako službě bohu, zasvětil celý život.
Přední strana časopisu k 70. narozeninám pana Adamce.
Nápis na pamětní desce fary v Brně-Bystrci:
ZDE ŽIL – PRACOVAL – ZEMŘEL
KNĚZ – VLASTENEC – UČENEC VČELAŘ
MSGRE FRANTIŠEK ADAMEC
NAROZEN 12. 11. 1866
ZEMŘEL 5. 8. 1946
Rudolf Klacek, listopad 2016
„VČELA MORAVSKÁ“
čerpáno a upraveno dle: Včela moravská,
1936; J. Meduna, „Adamcova dobrá míra“,
Včelařství 11/2016
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