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OÚ informuje
Děje se v obci
•

•

•

•

•

byly dokončeny a převzaty opravy
místních komunikací v Brance směr
mlýn a Horka a nad vlakovým nádražím
jsou dokončovány práce na výstavbě chodníku směrem na Habrovany
s přechodem pro chodce u obecního úřadu
byla nově vytvořena 2 kompletní
místa pro shromažďování tříděného odpadu a zvýšen počet sběrných
nádob ve 2 stávajících místech (více
v samostatném článku)
proběhly opravy plotu u ČOV, který
byl poškozen pádem stromu. Současně s tím bylo požádáno Povodí
Moravy o vykácení všech rizikových
stromů v okolí objektu ČOV. Práce
již byly dokončeny a nejrizikovější
stromy byly odstraněny
v rámci reklamačního řízení byla
zhotovitelem kanalizace a ČOV opravena krajská komunikace a chodníky

•

•

•

•

proběhlo společné jednání na MěÚ
Vyškov ke zpracovanému Územnímu plánu Nemojany. Následovat
bude veřejné projednání, o jehož
termínu budete informováni
především pro maminky s malými
dětmi byl zpřístupněn areál za viaduktem (Kozí výběh)
bylo vydáno územní rozhodnutí na
rozšíření kanalizace o novou stoku pod hospůdkou U nádraží. Po
vydání stavebního povolení bude
možné zahájit výběr zhotovitele na
realizaci prací
byla schválena dotace na kompostéry podaná společně s obcí Luleč.
Kompostéry by měly být dodány do
konce září. Budou pronajímány bezplatně na dobu 5 let na základě podepsané smlouvy a poté přejdou do
vlastnictví občanů. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě nebo mailem na adresu eva.halova@tiscali.cz.

•
•

•

•

Požadavky budou uspokojovány
dle pořadí přihlášených až do vyčerpání celkového počtu kompostérů
(120 ks). Podrobnější informace najdete na webových stránkách obce
byly zadány práce na zpracování
nových webových stránek obce
probíhají opravy skladové místnosti
v místní knihovně. Vzhledem k rozšíření počtu tříd v ZŠ bude místnost
částečně využívána jako relaxační
prostor pro žáky první a druhé třídy
před otevřením školní družiny
probíhá pravidelná kontrola provozu čerpacích stanic a ČOV, jsou prováděny běžné provozní a údržbové
práce
byl zhotoven nový telekomunikační
rozvaděč, který po napojení do sítě
O2 zkvalitní telefonní spojení přes
pevné linky a zrychlí internetový
přenos dat přes pevné připojení poskytované O2

Rozšíření počtu sběrných nádob na tříděný odpad
Vzhledem k přetrvávajícím problémům s nedostatečnou
kapacitou sběrných nádob na tříděný odpad (plasty, papír,
bílé a barevné sklo) byla společnost Eko Kom požádána o navýšení jejich počtů. V této chvíli jsou nádoby rozmístěny po
obci tak, aby nedocházelo k přeplňování kontejnerů v Brance a u nádraží. Byla vytvořena 2 nová kompletní sběrná místa – jedno na okraji ořechového háje směrem na Pístovice
a druhé v kopci u hlavní komunikace směrem na Luleč. Na
obou místech byly k nádobě na plasty přidány nádoby na papír a oba druhy skla. Dále byla posílena kapacita stávajících
míst – 1 nová nádoba na plasty je u nádraží a 2 nové nádoby
na plast a papír jsou v Brance. Věřím, že toto navýšení kapa-
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city pomůže ke zlepšení neuspokojivého stavu a většímu pořádku v okolí sběrných míst. Navýšení počtu sběrných nádob
nebude mít v tuto chvíli dopad na cenu poplatku za odpady,
ale celkové množství odevzdaných odpadů bude sledováno
a následně ekonomicky vyhodnocováno.
Rovněž si dovolím upozornit podnikatelské subjekty mající provozovny v obci, že sběrné nádoby jsou určeny pro
občany – rozhodně ne pro odpady z jejich provozoven. Jistě
nemusím majitelům provozoven připomínat jejich povinnosti v oblasti likvidace odpadů, jejich prokazování a případné kontroly ze strany ČIŽP. Rovněž stavební odpad z oprav,
zateplování či novostaveb soukromých nemovitostí nepatří
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do kontejnerů nebo dokonce v horším případě vedle nich,
ale do sběrného dvora ve Vyškově nebo Rousínově. Podmínky likvidace odpadů ze stavební činnosti jsou vždy i součástí stavebního povolení. Jak nazvat stavebníka, který pytle
se zbytky lepidla a fasádních barev hodí částečně do papíru a částečně do bílého skla nebo dalšího, který odpady ze

zateplení fasády nechá v roztrhaném pytli pohozené vedle
kontejneru, protože mají větší objem než samotný kontejner? Věřím, že jsou to jen výjimky, proto nebudu konkrétní
ohledně jmen. Pořádek v obci se týká přece nás všech a měli
bychom mít zájem na jeho udržování.
Miloš Němec

Kanalizace
Provoz kanalizace a ČOV je po odstranění provozních problémů s čerpadly stabilizovaný,a čištění probíhá
v souladu se stanovenými parametry
a kontrolní laboratorní rozbory splňují všechny hygienické limity. Mírně se
zlepšila i kázeň občanů ohledně vypouštění zakázaných látek do kanalizace. Ale
stále je v této oblasti co zlepšovat. Všem
majitelům nepřipojených nemovitostí a provozoven byly rozeslány dopisy
s upozorněním na neakceptovatelný
stav. Došlé odpovědi byly vyhodnoceny
a většina oslovených provedla připojení
a uzavřela smlouvu s obcí o odvádění
a likvidaci odpadních vod.
Stav byl projednán na Odboru životního prostředí a na Stavebním úřadě ve Vyškově a v tuto chvíli je na ve-

dení obce, jak bude postupovat vůči
majitelům nepřipojených nemovitostí
a provozoven. Máme k dispozici právní
posouzení dalšího postupu a v souladu
s ním budeme postupovat. Po realizaci
nezbytných kroků ze strany obce budou uloženy první sankce všem, kteří
na dopisy neodpověděli, nemají podepsané smlouvy nebo se odmítají i přes
vytvořené podmínky připojit. Tentokrát už to nebude v rovině domluv
a upozornění. Dva roky po dokončení
kanalizace je dostatečně dlouhá doba
na vybudování přípojky. Stále opakované výzvy, osobní návštěvy, neustálá
vysvětlování a přesvědčování ani doporučené dopisy na část spoluobčanů
nezapůsobily a nikam nevedly. Proto je
čas splnit to, co jsem po celou dobu avi-

zoval jako upozornění – přesvědčit nepřipojené prostředkem, který má obec
jako provozovatel a vlastník kanalizace
k dispozici, tedy finanční sankcí, která je
právně vymahatelná a může být opakovaná a stupňovaná.
Je mi líto, že situace dospěla až do
tohoto hraničního a pro mě nepříjemného bodu. Ale za obec, její vedení i za
sebe mohu prohlásit, že jsme dostatečně informovali o problematice výstavby
kanalizace a soukromých částí přípojek,
prokázali vstřícnost při řešení problémových přípojek s nejasným vyústěním a poskytli nadstandardní dobu na
připojení. V této chvíli již nemáme další
přesvědčovací argumenty a jsme nuceni
řešit vzniklou situaci formou sankcí.
Miloš Němec

Výpis z usnesení ZO z 12. 6. 2017
ZO schválilo:
• výsledky inventarizace za rok 2016;
• závěrečný účet obce Nemojany za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
a dalších příloh, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
• účetní závěrku jednotky obec Nemojany za rok 2016 bez
výhrad;
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., na vedení kabelu NN přes pozemek
parc. č. 1383/3 k novostavbě RD pana Podsedníka a pověřilo starostu jejím podpisem;
• veřejnoprávní smlouvu s městem Vyškov o provádění zápisů do ISUI a pověřilo starostu jejím podpisem;
• navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Nemojany, p. o., z 30 žáků
na 35 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2017;
• podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřilo starostu obce zajištěním souhlasného stanoviska Stavebního úřadu Vyškov a ředitelku
školy zajištěním ostatních požadovaných dokumentů
a podáním žádosti ke Krajskému úřadu JMK;
• výměnu čerpadel na ČOV firmou PURECO Enviroment,
s.r.o., v celkové částce 66 550 Kč včetně DPH a současně
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schválilo navýšení rozpočtu o částku 67 000 Kč v odd. par.
2321;
• provedená rozpočtová opatření č. 1, 2, 3;
• firmu DEER BROTHERS s.r.o., k provedení dokončení výstavby chodníků do „Krchůvku“ v ceně 783 414,50 Kč
včetně DPH, dále ke zhotovení opěrných zídek v ceně 144
171,50 Kč včetně DPH a osvětlení v ceně 96 800 Kč s DPH.
ZO Nemojany pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy;
• navýšení neinvestiční dotace ČZS ZO Nemojany o částku
3 500 Kč na odměny vítězům soutěže „O nejkrásnější
předzahrádku v obci Nemojany“.
ZO neschválilo:
• poskytnutí finančních prostředků ve výši 45 000 Kč na
opravu a nákup herních prvků do zahrady ZŠ a MŠ;
• finanční podporu určenou na provozování Linky bezpečí.
ZO projednalo:
• záměr prodloužení vodovodního řadu směrem na Pístovice. Rozhodnutí o realizaci projektu bude učiněno až po
zajištění stanoviska VAK Vyškov, stanovení náročnosti a finančních nákladů projektu a projednání s majiteli nemo-

Nemojanský zpravodaj

•

vitostí dané lokality včetně písemných závazků ke spolufinancování akce a souhlasu s vedením vodovodního řadu
přes soukromé pozemky;
a odložilo žádost o využití místnosti 1.20 v prostorách

Obecní knihovny pro vytvoření relaxační místnosti žáků
ZŠ v době souběžné výuky v obou třídách a pověřuje starostu obce dalším jednáním;
• odkanalizování obce kolem Nemojanského mlýna.

Výpis z usnesení ZO 24. 7. 2017
ZO schválilo:
• přijetí investiční dotace ve výši
115 000 Kč a znění smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, z dotačního programu „Dotace obcím
na zpracování územních plánů
2017“ a pověřilo starostu obce jejím podpisem;
• přijetí investiční dotace ve výši
200 000 Kč a její zapojení do rozpočtu obce a znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Program rozvoje venkova
JMK 2017“, podprogram „Podpora
rozvoje venkova“ na akci „Dokončení výstavby chodníku s osvětleným přechodem pro chodce“ a
pověřilo starostu obce jejím podpisem;
• smlouvu o zřízení věcného břemene pro úpravu přípojky NN
k RD paní Pilušové za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč a
pověřilo starostu obce jejím podpisem;
• smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
vedení kabelu NN přes pozemek
parc. č. 1383/3 k novostavbě RD
pana Podsedníka za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem;
• úpravu rozpočtu č. 4 ve výdajích
tak, jak bylo předneseno;
• zrušení usnesení č. 13/3/2014
o prodeji obecních pozemků;
• termíny svateb na rok 2018;
• použití částky 24 373 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany, p.o.,
pro nákup nových židlí a skříní;
• smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene ke
stavbě s názvem „Nemojany, kabel
NN pro ČS splaškových vod“ za jednorázovou náhradu ve výši 6 400
Kč a pověřilo starostu obce jejím
podpisem.
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ZO vyhlásilo:
 záměr prodeje pozemku par. č. 212/11 v k. ú. Nemojany, zapsané na LV č.
10001 u K. Ú. pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, o výměře
613 m2, druh pozemku zahrada.
ZO projednalo:
 žádost p. Helána ohledně připojení na splaškovou kanalizaci.

Obecní knihovna
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Co nás čeká v knihovně?
V současné době probíhá fotografická soutěž „Cestování s knihou“. Pokud jste na svých cestách pořídili nebo
ještě pořídíte snímek, který jakýmkoli
způsobem s knihou souvisí, pošlete ho
do naší soutěže. Bližší informace získáte na webu knihovny www.knihovnanemojany.wz.cz. Vyhodnocení soutěže
proběhne v říjnu v rámci Týdne knihoven v Obecní knihovně Nemojany.
Obecní knihovna ve spolupráci
s kronikářem obce panem Rudolfem
Klackem a Ing. Andreou Němcovou
připravuje výstavu fotografií na téma
„Nemojany dříve a dnes“. Výstava proběhne v sokolovně v rámci akce, kterou

připravuje ČZS ZO Nemojany. Pokud
někdo z občanů doma ještě nalezne zajímavé staré fotografie naší obce, prosíme o jejich zapůjčení.
Fotografický kurz, který pořádá
knihovna pod vedením Andrey Němcové, se uskuteční v podzimních měsících. V měsíci srpnu proběhla informativní schůzka, na které byla dohodnuta
náplň kurzu. Pokud by měl ještě někdo
z občanů o kurz zájem, může se přihlásit prostřednictvím emailové adresy knihovnanemojany@gmail.cz. Kurz
bude probíhat v termínech 27.10.,
3.11., 10.11., 24.11., 1.12. 2017, vždy
v 18 hodin.

V měsíci listopadu je naplánována
cestovatelská přednáška pana Radima
Kejíka a věříme, že bude velmi zajímavá
 Bližší informace budou včas zveřejněny.
Obecní knihovna Nemojany bude
opět otevřená pro veřejnost v úterý
12. září 2017, v době od 15 do 18 hodin. Vzhledem k probíhajícím pracím na
vybudování relaxační místnosti pro děti
základní školy, která bude součástí naší
knihovny, není možné otevřít knihovnu
dříve. Děkujeme čtenářům za pochopení, ale teď by se vám u nás opravdu nelíbilo 
Eva Hálová

Zprávy z činnosti zájmových organizací
TJ SOKOL
V rámci celoevropské akce „MoveWeek – Týden v pohybu“ a „Dětského dne“ jsme 1. 6. 2017 uspořádali
v areálu hotelu Nemojanský mlýn turnaj smíšených družstev ve florbale.
Sokolíci vzájemně změřili síly (Dračí
zub, Bezejmenní, Ryšávci a Servalové) dvoukolově mezi sebou navzájem
a výsledek byl dokonalý. Turnaj byl
pro sokolíky fyzicky náročný, slunce
pálilo, ale šikulky nic nezaskočilo, každý bojoval statečně až do samotného
konce.
11. 6. 2017 jsme uspořádali Župní
turnaj v nohejbale trojic. Za pěkného,
nedělního, sluncem prosvíceného dopoledne se sešlo 5 sportovně naladěných trojic na Nemojanském mlýně za
účelem urputného soupeření v nohejbale. Přivítali jsme družstva z Vyškova, Kuřimi a Ivanovic na Hané. Každý
z týmů si přivezl svůj fanclub. Nemojany reprezentovala družstva dvě. Hrálo
se v systému hry každý s každým. Po
odehrané hře vypadl poslední z týmů,
následovalo semifinále a finále. Družstva předvedla fair play hru a bylo se
opravdu na co koukat. V překrásných
soubojích byly vidět velmi pěkné akce.
A jak to bývá, nakonec zvítězil tým
nejlepší. Letos to byl tým z Kuřimi, na
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druhém místě se umístil TJ Sokol Ivanovice na Hané a třetí místo obsadil TJ
Sokol Vyškov. Čtvrté a páté místo obsadila naše jednota. Neházejme flintu
do žita, na další turnaj budeme určitě
lépe připraveni.
V nadcházejícím období připravujeme 15. 9. 2017 „Noc sokoloven“. Od
17.00 hodin bude pro širokou veřejnost připravena prezentace činnos-

ti zdejší jednoty, děti si budou moci
vyzkoušet různé soutěže a sportovní
dovednosti. Bude připravena menší
výstava, kde se návštěvníci dozví něco
málo o historii Sokola v Nemojanech,
pořádaných akcích a táboru. Po tělocvičných aktivitách proběhne u ohně
opékání špekoňků a po setmění stezka odvahy. Akce bude zakončena čtením horůrku a přespáním v sokolovně.

Nemojanský zpravodaj

Prostřednictvím ČOS Tělocvičné
jednoty Sokol Nemojany bychom rádi
informovali zájemce o všestrannostní
cvičení a florbal (chlapce a dívky ve
věku od 6 do 11 let), že uváděné aktivity budou probíhat od 22. 9. 2017
každé úterý od 16.15 do 18.00 hodin,
florbal každý pátek od 17.30 do 19
hodin. Bližší informace naleznete na
webových stránkách www.sokolnemojany.cz.
Mgr. D. Hlavsa

Stanový tábor pro děti
pořádaný TJ Sokol Nemojany

Sokolíci opět zapojeni
do Sletové štafety

Ve dnech 19.–26. srpna léta páně 2017 skupina 32 uchazečů o zaklínačské řemeslo podstoupila výcvik pod vedením zkušených zaklínačů a členů magické kongregace v pevnosti Kaer
Vřes. V rámci svého výcviku sbírali ingredience a vařili magické
lektvary, stopovali vlkodlaka a čistili okolí pevnosti od nebezpečných příšer. Nejtěžší zkouškou je pověřil královský místodržící, pro kterého vypátrali a zničili zlého ducha, který trápil celé
království. Po tomto náročném úkolu byly pro všechny adepty
závěrečné zaklínačské zkoušky pouhou formalitou. Na závěr
svého pobytu tak byli všichni slavnostně pasováni na zaklínačské učedníky.

Sletová štafeta odstartuje nácvik skladeb na XVI.
všesokolský slet. Za jediný víkend 22.–24. 9. 2017 bude
dopraveno sletové poselství ze sídel všech žup do Prahy do Tyršova domu. I župa Dr. Bukovského připojí na
celorepublikový štafetový kolík svoji stuhu. Přijďte pozdravit průjezd štafety na náměstí do Vyškova v sobotu
23. 9. Je pro vás připraven program od 13.00 hod. Příjezd štafety je ve 13.30 hod. TJ Nemojany se připojí ke
štafetě župní přípojkou a pamětní stuhu přinesou její
členové z Vyškova do Nemojan. Více na http://stafeta.
sokol.eu

Tenisový klub Drnovice
První zářijový víkend se konalo krajské finále Memoriálu Zdeňka
Kocmana v kategorii minitenis (děti
6–7let). Letos se tento přebor odehrál
v krásném areálu TK Znojmo a probojovalo se do něj 12 nejlepších minitenisových týmů z kraje, mezi kterými
byli i minitenisté z TK Drnovice.
Drnovičtí skončili na krásném
4. místě a po zásluze tak slavili svůj
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největší historický úspěch v kategoriri minitenis, na kterém se podílel i
Matyáš Poledna z Nemojan, který hrál
za TK Drnovice na pozici týmové jedničky. Soupiska minitenistů TK Drnovice: Matyáš Poledna, Tomáš Otevřel,
Jakub Brtníček, Michaela Pytelová,
Sabina Králíková. Velkou zásluhu na
úspěchu má samozřejmě i trenér Josef Kubínský a rodiče. Gratulujeme!

4. místo v kraji tak zajistilo pro TK
Drnovice příští rok účast v minitenisové lize, do které hledáme malé
tenisové talenty a rádi uvítáme děti
z ročníků 2011–2013, které mají chuť
se naučit hrát tenis.
V případě zájmu kontaktujte Tenisový klub Drnovice telefonicky na čísle 777 640 002 nebo mailem nabor@
tenis-drnovice.cz
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Spolek Chobot Nemojany z.s.
Máme za sebou letní část letošní rybářské sezóny. Přes
značný pokles hladiny vody v rybníku nedošlo naštěstí k takovému poklesu obsahu kyslíku ve vodě, který by způsobil
škody na rybí obsádce. Vzhledem k celkem velkému počtu
ryb však musíme pečlivě zvážit doplnění na podzim tohoto
roku. Jedná se především o možnost přezimování ryb v hlubších partiích rybníka tak, aby se ryby nehromadily v příliš velkých hejnech a během zimy tak nedošlo k vyčerpání kyslíku
a úhynu. Pokud tedy k podzimnímu zarybnění nepřikročíme,
zvětšíme o to víc jarní doplnění v příštím roce a budeme mít
prostředky na vysazení např. větších amurů, výběrových kaprů a možná (pokud to bude vhodné) i dravců.
Chtěl bych poděkovat i těm, kteří se podíleli na hlídání
rybníka především ve večerních a nočních hodinách. K pokusům pytlačení stále docházelo. Apeluji i na všechny členy, aby
dodržovali ta jednoduchá pravidla, která pro rybaření máme
– jsou založena nejen na rybářském řádu, ale i na elementární slušnosti ke všem ostatním členům spolku. Nechci si hrát
na mentora – věřte, že přestupky, ke kterým došlo, mrzí nejen
mne, ale i všechny ostatní. Jsou to naštěstí jen ojedinělé případy a věřím, že je s nimi už konec. Pokud je něco nejasného,
ptejte se, ať nedochází k nedorozuměním.
25. 6. 2017 jsme uspořádali dětské rybářské závody,
které se myslím setkaly s příznivým ohlasem. Počasí nám
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přálo, a tak účast překvapila i samotné pořadatele. Porovnat své schopnosti v rybaření bavilo děti i rodiče a během
závodů přišlo vhod i občerstvení. Ceny pak potěšily úspěšné rybáře.
Výsledky závodů pro děti 25. 6. 2017
1. místo Mia Kulhanek
2. místo Eliška Ulmanová
3. místo Denisa a Zuzana Trnavské
4. místo Petr a Sára Šulcovi
5. místo Antonín Hála
Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšné akci i závodníkům s jejich doprovodem, kteří svou účastí podpořili spolek.
Nějaké fotografie můžete vidět FB spolku.
Po bouřce koncem července byla uspořádána brigáda
spojená s úklidem prostředí, sekáním trávy a v neposlední
řadě úklidem kmenu padlé lípy. Kmen byl vytažen technikou
Povodí Moravy. Díky úsilí všech zúčastněných členů spolku
i pracovníků obecního úřadu je kolem rybníka pečlivě uklizeno, jen odklizení zbytků lípy potrvá déle.
Přeji všem pěkný rybolov v podzimní sezóně a hodně
úspěchů nejen v rybaření.
Miroslav Jonáš

Nemojanský zpravodaj

MŠ a ZŠ Nemojany
Zahájení školního roku
V pondělí 4. 9. 2017 začal nový školní rok 2017/2018. Ve
škole jsme přivítali 11 nových prvňáčků a 2 nové žákyně druhé třídy. Ve škole je momentálně k povinné školní docházce
zapsáno 33 dětí. Všem dětem přejeme šťastný a pohodový
školní rok a rodičům děkujeme za důvěru a spolupráci.

NAŠE NOVÉ DRUHAČKY

NAŠI NOVÍ PRVŇÁČCI
NAŠI DRUHÁCI

PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKY
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NAŠI TŘEŤÁCI vítají písničkou Abeceda nové spolužáky
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Na co se těšíme a co nás čeká
Září
- Přírodovědná vycházka do Pístovic
- Projekt Bezpečná cesta do školy –
seznámení dětí s dopravní situací
kolem školy, nácvik modelových
situací, prevence úrazů, orientace
v prostředí a v dopravních značkách
- SBĚR PAPÍRU – do konce září může
široká veřejnost odevzdávat papír
u školy (z levé strany školy)
- Setkávací akce Cirkus jede – každý
rok pro děti, rodiče a přátele školy
připravujeme setkání na začátku
školního roku. I tento rok proběh-

ne ve čtvrtek 21. září v 16 hodin na
školní zahradě akce s názvem Cirkus
jede. Srdečně vás všechny zveme
Říjen
- Projekt Dny zdraví – ochutnávka
zdravých potravin, beseda, výtvarná soutěž, seznámení se s první pomocí, hry v přírodě, příprava zdravé
svačiny
Listopad
- Pátek 10. 11. tradiční Světýlkový pochod ke kostelu sv. Martina, v 16 ho-

din odchod od školy, zveme širokou
veřejnost k účasti
BLAHOPŘEJEME – celostátní soutěž pro pedagogy
Gratulujeme a tleskáme paní ředitelce Mgr. Iloně Kummerové k úspěšné
reprezentaci v celostátní soutěži Global
Teacher Prize Czech Republic – cena
pro inspirující pedagogy a průvodce
vzděláváním. Bližší informace o škole
a aktualitách najdete na stránkách školy: www.zsms-nemojany.cz.
Mgr. Eliška Klvačová

Okénko ředitelky školy
Projekt Inkluze v ZŠ Nemojany
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o zapojení
školy do projektu EU Inkluze v ZŠ Nemojany. Díky tomuto
projektu jsme v minulém školním roce mohli uspokojit potřebu rodičů dvouletých dětí a dětí integrovaných. Projekt
nám umožnil zaměstnat chůvu a asistentku pedagoga, díky
jejichž přítomnosti jsme mohli naplnit kapacitu MŠ do počtu
28 dětí. Bez jejich přítomnosti by bylo možné přijmout pouze 1 nové dítě, 9 dětí bychom museli odmítnout. Zapsaných
dětí by tedy bylo pouze 20. Dalším pozitivem projektu bylo,
že projekt umožnil zajistit pracovní příležitost dvěma místním plně aprobovaným a vysokoškolsky vzdělaným občankám Nemojan. V případě nezapojení se do projektu by nastaly 2 možné situace:
1) Zřizovatel by byl nucen dorovnat finanční prostředky
částkou, o kterou bychom byli kráceni z prostředků JMK
z důvodu nenaplnění kapacity MŠ (tj. 211 200 Kč) tak, aby
mohla být zachována provozní doba od 6.45 do 16.00 h.
2) Zřizovatel by částku neposkytnul, ředitelství ZŠ a MŠ Nemojany by bylo nuceno krátit úvazky učitelkám MŠ, což
by s sebou přineslo podstatné krácení provozu MŠ a tím
by nastala nepříjemná situace pro řadu zaměstnaných rodičů.
Projekt Inkluze v ZŠ Nemojany bude pokračovat
i v tomto školním roce 2017/2018.
Škola je zapojena do těchto oblastí projektu:
• Chůva
• Asistent pedagoga
• Odborná a tematická setkávání s rodiči dětí MŠ
• Dětský klub zábavné logika
• Čtenářské kluby
• Příprava dětí na vstup do školy
Ve školním roce 2017/2018 budou ve škole pracovat dvě
asistentky pedagoga, každá v jedné třídě, obě asistentky jsou
občankami Nemojan. V rámci školního vyučování bude pe-

8

dagožkami školy prováděna v odpoledních hodinách dvakrát týdně pedagogická intervence (doučování) potřebných
žáků. Asistenti pedagoga a učitelská intervence budou hrazeny z prostředků MŠMT.
Inkluzi se v naší škole daří plně naplňovat a na základě
hodnocení Psychologicko-pedagogické poradny ve Vyškově
pracují naší pedagogové s těmito dětmi na vysoké úrovni
a nadstandardně.
Takto realizovanou inkluzi a práci s dětmi chválí i samotní
rodiče těchto žáků.
Realizace prostor školní družiny (relaxační klub)
Školní družinu navštěvují všichni žáci základní školy, tudíž
z důvodu vysokého počtu dětí, které budou od září do školní družiny docházet, bylo nezbytné navýšit družinu na dvě
oddělení a také bylo nutné získat i další prostor pro potřeby
školní družiny. V součinnosti se zřizovatelem se nám podařilo
zajistit prostor pro realizaci relaxačního klubu školní družiny,
a to v místnosti sousedící s místní knihovnou. V současné
době probíhají úpravy totoho prostoru.
Co nás čeká
Co nás ještě čeká v rámci spolupráce se zřizovatelem
v blízké budoucnosti? Odborně provedená oprava stříšek
herních prvků, úprava a vyrovnání terénu po výkopu kanalizace v předchozím roce, dokončení zaizolování šatny MŠ
a vybudování přilehlého chodníčku tak, aby vše bylo v řádném souladu se školskými předpisy a odpovídalo hygienickým požadavkům a BOZP.
Naplněnost mateřské a základní školy
Mateřská škola je naplněna do kapacity 27 dětí.
Do základní školy nastoupilo 4. 9. 2017 celkem 33 žáků.
1. ročník: 11 žáků
2. ročník: 11 žáků
3. ročník: 8 žáků
4. ročník: 3 žáci

Nemojanský zpravodaj

Od 1. 9. 2017 byla navýšena kapacita školní družiny na
35 dětí. Ředitelství školy tímto děkuje rodičům a přátelům
školy za milou přízeň, vítá svoje prvňáčky a těší se na všechny naše děti mateřské školy a žáčky školy. Svým pedagogům
a ostatním zaměstnancům přeje do nového školního roku

2017/2018 hodně elánu, radosti a sounáležitosti s dětmi a jejich rodiči.
Ať se nám společná práce daří jako doposud.
Mgr. Ilona Kummerová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nemojany

Obec Nemojany ❧ SDH Nemojany ❧ Sokol Nemojany
a nemojanské stárky Vás zvou na

BABSKÉ HODY
23.9.2017
Program:
Zahájení průvodu ve 14h u Obecního úřadu
za doprovodu kapely VODĚNKA
Večerní zábava od 20h v Sokolovně, k tanci zahraje duo MIRA BAND
Čeká Vás: veselá zábava, tombola, občerstvení…a asi zase nějaké překvapení

111 let od založení Sokola v Nemojanech (dokončení)
Sokol v 50. letech 20. století neměl
na růžích ustláno. 27. února 1948 bylo
předsednictvem tzv. Ústředního akčního výboru Národní fronty rozhodnuto,
že jedinou tělovýchovnou organizací
bude Sokol. Všechny tělovýchovné
sportovní a jiné spolky a kluby musely
povinně převést majetek a členskou
základnu pod Sokol. Ten musel podporovat předsedu vlády a budoucího
prezidenta K. Gottwalda. XI. všesokolský slet na Strahově v létě 1948 se již
konal pod taktovkou KSČ. ÚV KSČ tak
podle sovětského vzoru zrušil v roce
1956 jednotné organizace Sokola
a v březnu 1957 zřídil Československý
svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV).
V roce 1955 byla zorganizována I. celostátní spartakiáda.
Tradice Sokola se podařilo zachovat jen díky „Ústředí československého
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sokolstva v zahraničí“. O obnovu Sokola se sokolové pokoušeli již v období
Pražského jara 1968. Ale teprve v roce
1990 došlo k znovuobnovení Sokola
a k navázání na jeho programové tradice. Česká obec sokolská (ČOS) čítá kolem 180 000 cvičenců. Jednotlivé jednoty jsou sdruženy do 42 sokolských
žup. TJ Sokol Nemojany patří pod župu
Dr. Bukovského. V roce 2012 Sokol oslavil 150. výročí svého založení.
V naší obci se název Sokol používal
po celou dobu nepříznivé doby i v oficiální korespondenci, maximálně byl
užíván název „TJ Sokol Nemojany“.
Chtěl bych se ještě zmínit o sletech
a následně o spartakiádách. Slety patřily od počátku Sokola k vyvrcholení
nácviků hromadných tělocvičných vystoupení a k předvedení sokolského
snažení v kázni, fyzické průpravě a pří-

pravě, morálních vlastností, vlastenectví a naplnění všech sokolských pravidel. Po úspěšném VII. všesokolském
sletu v roce 1920 došlo k rozštěpu dělnického tělovýchovného hnutí – SDTJ
se snahou uspořádat vlastní slet, který
byl označen jako „federální tělocvičné
dny“, které se konaly v roce 1921 v Praze-Maninách. Jeden z organizátorů, Jiří
František Chaloupecký, snažil se nalézt
lepší název, který by byl dostatečně
revoluční a mezinárodní. Inspiroval
se vůdcem vzpoury římských otroků
– Spartakem. Nalezl název „Spartakiada“. I. dělnickou Spartakiadu navštívil i prezident T.G. Masaryk – nadšený
propagátor Sokola. Poté, co celý brněnský okres SDTJ byl kvůli své radikalizaci vyloučen ze Svazu dělnických
tělocvičných jednot, proběhla v Brně
za Lužánkami ve dnech 5.–9. července
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1922 Moravská spartakiada. Během
vrcholového dne sledovalo cvičení na
80 tisíc diváků. Roku 1925 se po Praze a Brně konala dělnická spartakiada
i v Ostravě, s účastí 30 tisíc cvičenců.
Federace proletářské tělovýchovy chystala II. dělnickou spartakiadu v roce 1928. Policejní ředitelství
ji však zakázalo, ze dvou důvodů:
jednak proto, že cvičení žactva bylo
v rozporu s výnosem zemské rady
v Praze, kterým byla účast školní mládeže na tělovýchovných cvičeních
dělnických tělocvičných jednot zakázána a jednak s ohledem na veřejný
klid a pořádek.
Něco málo o spartakiádách (již
dlouhé á) za komunistického režimu:
každou spartakiádu byly, po vzoru
všesokolských sletů, složeny různé sestavy pro jednotlivé kategorie, například mladší či starší žáky či žákyně, dorostence a dorostenky, matky s dětmi,
učňovskou či vysokoškolskou mládež,
Svazarm, vojáky základní služby, rodiče s dětmi, muže, ženy atd. Například
na poslední spartakiádě v roce 1985
vystupovalo také 13 824 vojáků, tedy
96 čet po 144 mužích. Hudba byla většinou skládána přímo pro spartakiádu
a tělocvičné skladby měly náročnou
choreografii, mnohé byly fyzicky komplikované a náročné. Skladby pro nejmenší děti mívaly délku kolem 10 minut, náročnější skladby se délkou
blížily 20 minutám. Spartakiády za
socialismu se staly propagandistickými akcemi. Formálně byly sice pro většinu kategorií dobrovolné, na mnoha školách či pracovištích však byla
účast více méně povinná (například
pod sankcí zhoršené školní klasifikace
z tělesné výchovy). Spartakiáda měla
několik stupňů, od školních přes obvodní či okresní až po celostátní v Praze na Strahově, kam postupovali jen
nejlepší cvičenci, přesto však v masovém počtu. Spartakiády se konaly na
přelomu června a července, podobně
jako dříve všesokolské slety. V Praze
v době celostátní spartakiády pobývalo několik set tisíc lidí z celého Československa. Ti byli ubytováni zpravidla na školách po celé Praze a blízkém
okolí, proto v Praze ve spartakiádních
letech začínaly letní prázdniny o dva
týdny dříve. Městská hromadná doprava měla po dobu spartakiády
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zvláštní režim, bylo zavedeno mnoho
speciálních linek, v centru města panoval neobvyklý ruch. Posílené linky
trolejbusů končily místo pravidelné
otočky Hřebenka až u strahovských
stadionů. Vojáci měli postaveno své
vlastní vojenské městečko v Břevnově na Vipichu pod Bílou horou, v místech, které bylo již za první republiky
upraveno pro vojenské přehlídky,
přehlížené prezidentem Masarykem.
Nabídka zboží v Praze byla ve spartakiádních dnech obohacena o jinak
nedostupné zboží – exotického ovoce (banány, mandarinky, baklažány),
uzeniny, což zdůrazňovalo výjimečnost těchto dní, šlo o jakousi ochutnávku komunistického ráje. Například
se Rudé právo u příležitosti I. celostátní spartakiády pochlubilo, že podnik
zahraničního obchodu Koospol mimořádně dovezl 80 tun pravého uherského salámu a z Rumunska nový typ
italského konzumního salámu. Všesokolské slety a poté spartakiády byly
jedinečnými zátěžovými zkouškami
pražské hromadné dopravy. Napří-

klad dne 30. června 1985 bylo během
jedné hodiny (mezi 18.30 a 19.30) na
takzvané zelené větvi návozových linek (linka 461 z náměstí Sovětských
tankistů – dnes nám. Kinských a linka
462 z I. P. Pavlova) 308 autobusů, které
vykonaly 1 231 jízd, přepravily za tuto
hodinu 34 000 osob a linkový interval
dosáhl průměru 10,58 sekundy. V roce
1980 bylo na návozové autobusové
linky 61 a 62 nasazeno 192 autobusů,
které jezdily v minimálním intervalu
12 sekund. Posílena byla i trolejbusová doprava až nahoru na Strahov.
Nedaleko strahovského stadionu byla
v roce 1948 pro všesokolské slety vybudována dvě obratiště, malá tramvajová nádraží s lávkami pro mimoúrovňový příchod a odchod – modře
značená Královka a červeně značený
Dlabačov.
V letech 1955–1985 bylo zorganizováno celkem 6 spartakiád, vždy po
pěti letech. Poslední VII. spartakiáda
v roce 1990 byla ovlivněna tzv. obdobím „přestavby“ a sametovou revolucí. Chystaná spartakiáda nakonec

Nácvičná na spartakiádu (ženy) – naše Cvičiště pod lesem r. 1960

Nácvičná na spartakiádu (muži) – Cvičiště pod lesem r. 1960
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proběhla v silně omezeném rozsahu
a v pozměněném ideovém rámci jako
„Tělovýchovné slavnosti“ nebo také
„Pražské sportovní hry 1990“.
V hodnocení spartakiád se objevily různé názory, někteří je zatracovali,
jiní je brali jako světový unikát, protože nikde jinde ve světě se neprováděl synchronizovaný pohyb cvičenců
v tak velkém měřítku. Československo získalo za spartakiádu v roce 1977
nejvyšší vyznamenání od Mezinárodního olympijského výboru.
Po období spartakiádním pokračují opět sokolské slety, a to v roce
1994, naposledy v prostorách velkého
Strahovského (Masarykova) stadionu. V letech 2000 a 2006 se slet konal
sice ještě na Strahově, ale na menším
Rošického stadionu. Zatím poslední
XV. slet v roce 2012 se konal na stadionu v Edenu (Praha 10 – Vršovice). Na
rok 2018 je plánován XVI. sokolský slet.
V Sokole Nemojany se také nacvičovalo na slety a spartakiády. Občané
všech generací se zúčastnili nácviků
i veřejných vystoupení, od okrsků až
po vyvrcholení v Praze. Mezi největší
nadšence a zároveň cvičitele patřili
manželé Helena a Božík Pelikánovi.
Sokolu a cvičení věnovali velkou část
aktivního života, za to jim patří velký dík, uznání a obdiv v jejich práci
mimo rodinu, v tělovýchově. Zúčastnili se cvičení na dvou spartakiádách,
včetně Prahy, v roce 1975 celá rodina
i s dětmi. Sestra Pelikánová vedla nácvik žaček a žen, její manžel potom
vedl žáky a muže. Všechno bylo samozřejmě velmi náročné na čas i organizaci, neboť nácvičné a secvičné
se konaly i mimo obec. Například
v Račicích, Drnovicích, Ruprechtově apod. Následovala kola okresní,
krajská a vyvrcholení v Praze. To vše
manželé Pelikánovi absolvovali. Jejich aktivita nebyla pouze ve cvičení.
Podíleli se na organizaci hodů, zábav
a plesů. Také divadel, ve spolupráci
s br. Antonínem Havelkou, br. Ladislavem Bednářem a dalšími bratřími
a sestrami Sokola. Samozřejmě bylo
i mnoho dalších cvičitelů a trenérů,
kteří se také aktivně podíleli na veřejné práci v Sokole. Také těm patří velký
dík.
Velká změna v Sokole byla způsobena přestavbou a přístavbou soko-
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Záběr z hokejového utkání na rybníku Chobot v 50. letech 20. století

Práce na kluzišti v Kutaci (Druhý zprava br. F. Modlitba – otec a realizátor
myšlenky tohoto díla).
lovny. Začala v roce 1973 a trvala do
srpna 1978. Stavbu měl na starosti
br. Božík Pelikán a za obec pan Baláš (tehdejší předseda MNV). Sokol
dostal 200 000 Kč od ČOS, ostatní finance pokryl MNV. Potřeba místního
národního výboru pro nové prostory
úřadu dala vznik spojení se Sokoly,
a tak společným úsilím byla postavena při sokolovně větší přístavba.
Tato vyřešila místo pro dnešní obecní
úřad, prostor obřadní síně, zasedací
místnost, pro sokolovnu pak šatnu,
WC a vstup do malého sálu. Společně
pak celkové vytápění všech prostor.
Myslím, že toto spojení přineslo sokolům dobrý vklad, neboť obecní úřad
je pravidelným finančním přispívatelem a podporovatelem v naší tělovýchovné jednotě.
Velkou kapitolou místního Sokola
je vznik a působení oddílu ledního
hokeje. Počátky jsem již popsal v pře-

dešlém čísle našeho Zpravodaje. Oddíl dal za vznik samostatnému odboru a jeho bohatá činnost by vydala na
samostatnou knihu. Lední hokej byl
v Nemojanech vždy velkým pojmem.
Byly doby velké slávy, úpadku i znovuvzkříšení a opětovného postavení
na nohy (správně brusle).
Zde musím zmínit jednoho velikána (myslím to upřímně a vážně), br.
Františka Modlitbu, zvaného „Módy“.
Tento velký sportovec a obětavec stál
u vzniku hokejového klubu a bohužel
se dočkal i jeho zániku. Pracoval neúnavně, ať jako aktivní hráč a kapitán
nebo jako trenér či vedoucí mužstva.
Nebál se lopaty ani krumpáče, odpovědně vedl a vyřizoval veškerou
písemnou agendu. Jeho práce nebývala vždy doceňována a někdy i zesměšňována, což si nezasloužil. Ale
takový už jsme my lidé. Já však říkám:
Čest jeho památce!
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V rámci odboru ledního hokeje bývaly většinou tři samostatné oddíly,
a to žáci, dorostenci a první mužstvo
– muži. Základ byl tvořen místními
chlapci a muži, dál potom i z okolních
vesnic (nejčastěji z Lulče a Tučap).
Také hokejový fanoušci chodili mimo
domácích i z okolí.
Hokejové hřiště bývalo původně
na rybníku Chobot, včetně dřevěných
kabin pod silnicí na Račice. Bylo zde
i umělé osvětlení zavěšené na kůlech ve vodě a ukotvené na stromech
u břehu rybníka. Zde se začalo hrát na
konci roku 1943 – po domluvě s majitelem celého Chobota, panem Nezvalem z Jedovnic. Hřiště bylo ohrazeno
mantinely, které se na jaře, s táním
ledu, musely vytáhnout a uložit na
břehu.
Na základě nařízení o zákazu hry
a mistrovských utkání na přírodním
ledě bylo nutno hledat náhradu kluziště na rybníku. Volba padla na prostor bývalého lomu na kámen, Kutaci pod sv. Martinem. Pozemní práce
byly zahájeny 10. 4. 1955. Práce to
byla úmorná a fyzicky náročná. Na
brigády chodili nejen muži, ale i žáci
a ženy. Bylo odpracováno více jak
3 255 hodin, dovezeno 75 m³ (15 aut)
hrubé drti z písku u Chobota, 75 m³
jemné drti z lomu v Olšanech a Lulči.
Byly postaveny zděné kabiny, nataženo umělé osvětlení na ocelové slou-

py a lana, upravena přístupová cesta
a mnoho dalších detailů nutných pro
zahájení funkčního zimního kluziště.
V roce 1957 byl proveden první pokus s napuštěním kluziště, zde vypomohl Hasičský sbor Nemojany. Už zde
mohly bruslit děti. Mistrovská utkání
se ale ještě hrála na rybníku Chobot.
Koncem roku 1958 bylo již kluziště regulérně napuštěno, bruslilo se a také
byly odehrány první hokejové zápasy.
Celková hodnota tohoto areálu
včetně přírodního jeviště byla v tehdejších cenách hodně přes 100 000
Kč. Vzhledem k umístění má kluziště
výhodné podmínky pro udržení ledu.
Bylo vysoko položené a slunce tam
nemá přístup pro strmé stráně kolem
dokola. Krásné prostředí a příroda
byly důvodem, že sportovní tisk psal
o nemojanské Cortině d‘ Ampezzo.
Bohužel nic netrvá věčně a tak se
stalo, že v roce 1977 byla ukončena
činnost sportovního hokejového klubu a hokejový areál osiřel. Klub neutáhl vysoké a stále narůstající finanční
náklady, opadlo i sportovní nadšení
a tak se uzavřela jedna část sportovního života v Sokole.
Areál v Kutaci postupně chátral,
až bylo vedením Sokola rozhodnuto
o přestavbě hokejového hřiště na tenisové a volejbalové kurty. Šatny jsou
i nadále využity k původnímu účelu
a dočkaly se po deseti letech pláno-

Obrázek současné sokolovny spojené s obecním úřadem.
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vaných oprav i dokončení opravy
základů. Areál se samozřejmě těžko
udržuje a je stále v hledáčku zlodějů
a nenechavců, kteří ničí vše, na co přijdou. Je to také daň za odlehlost areálu od vesnice.
Činnost Sokola se v 90. letech minulého století dostala do jakési ospalosti a útlumu. Nechci samozřejmě
nikoho kritizovat ani moralizovat.
Všechno se odvíjí na základě dobrovolnosti a i sebemenší pomoc a práce
si zaslouží poděkování. Hlavně když
se jedná o práci s žáky a dorostenci.
Situace se pomalu zlepšovala a po
roce 2000 nastává postupný rozvoj a zlepšení. Byl řešen nedostatek
dobrovolných cvičitelů, bylo potřeba
brigád, oprav, spolupráce s ostatními
organizacemi, včetně školy a obecního úřadu. Příchodem br. Mgr. Dalibora Hlavsy (dnešní náčelník), ses.
Cahové (cvičitelky), ses. Drahomíry
Kraplové (učitelky jógy) a dalších byla
rozšířena činnost a všestrannost naší
tělovýchovné jednoty. Nelze opomenout starostu Sokola br. Tomáše
Kudličku, místostarostu br. Eduarda
Ulbrichta, jednatele br. Josefa Homolu, cvičitele br. Marka Michnu a br. Miroslava Štěrbu. Br. Zdeněk Holcman
vytvořil webové stránky s adresou:
http//www.sokolnemojany.cz, kde najdete potřebné informace o činnosti
a akcích Sokola Nemojany.
Pokud jsem na někoho zapomněl,
tak se mu omlouvám a věřím, že mně
tento neúmyslný nedostatek odpustí.
Sokol byl, je a bude stále velká rodina
bratří a sester, kde tykání mezi všemi
bylo samozřejmostí, to ale neznamenalo menší úctu a respekt vůči starším. Součástí jednoty a soudržnosti
byl také sborový pochodový zpěv.
Zpěvem na závěr cvičebních hodin se
upevňovala síla a kázeň všech sokolů.
Závěrem bych chtěl vyjádřit obdiv
všem sokolům, od zakladatelů až po
současnost, kteří nám zanechali velké
dílo, jež musíme udržovat, vylepšovat a zdokonalovat. Ne všem je dáno
a umožněno, aby se na takové věci
podíleli a účastnili. V naší obci je tato
možnost dána již 111 let.
Sokolům Nazdar!
Rudolf Klacek, srpen 2017
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