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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ZO 9. 3. 2016
ZO schválilo:
- rozpočet obce Nemojany na rok
2016
- pravidla rozpočtových opatření
na rok 2016 (kompetence starosty
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu)
- pořízení Územního plánu Nemojany a podání žádosti o pořízení
na MěÚ Vyškov a pověřilo starostu
M. Němce jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem
– MěÚ Vyškov
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany a
převedení zlepšeného hosp. výsled-

ku do rezervního fondu
- Smlouvu o odvádění odpadních vod
a Kanalizační řád obce Nemojany
- vytvoření pracovního místa „pracovník obce“ a jeho financování
z prostředků obce
ZO souhlasilo:
- s nákupem pozemku parc. č. 782 za
dohodnutou cenu
- s užíváním pozemku p. č. 1413/1.
Dále souhlasí s povrchovými úpravami při zachování vjezdu do koryta
potoka
- s návrhem trati rychlostní zkoušky
„Račická“ a průjezdem závodních
vozidel obcí Nemojany na start RZ
„Račická“ ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

ZO se seznámilo:
- s realizovanými rozpočtovými opatřeními v oblasti příjmů a výdajů na
konci č. 2015
ZO zvolilo:
- předsedu Kontrolního výboru
p. K. Šmerdu
- p.M.Jonáše jako delegáta na valnou
hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov
ZO neschválilo:
- žádost manželů Pehalových o opravu komunikace na obecní parcele
č. 1365/1
- odprodej pozemku p. č. 212/11

foto A. Taitlová

Příjemné prožití léta přeje OÚ Nemojany
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OÚ informuje
Děje se v obci
Od vydání posledního čísla NZ v březnu 2016 proběhly
následující akce:
a) již ukončené a realizované:
- schválení Kanalizačního řádu obce Nemojany vodoprávním úřadem
- dokončení procesu kolaudace kanalizace a ČOV vydáním
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby od vodoprávního úřadu. Vydáním kolaudačního souhlasu byl zahájen
běžný provoz celého díla
- uzavření nové pojistné smlouvy na majetek obce z důvodu pojištění nových rizik, nových investic (nová kanalizace, přečerpávací stanice, ČOV), navýšení pojistných
částek u stávajícího majetku (škola)
- provedení přezkumu hospodaření obce z JMK za rok
2015 – bez zjištěných závad a nedostatků, bez doporučení
- zpracování závěrečného účtu za rok 2015 a účetní závěrky za rok 2015 a její schválení na zasedání ZO
- vyřešení nového provozovatele místní prodejny potravin
- podepsání nových smluv o odvádění odpadních vod
mezi majiteli připojených nemovitostí a obcí (více v samostatném článku)
- provedení dvou kontrolních dnů na ČOV – řešení problematiky zlepšení technologického procesu čištění, seznámení s výsledky měsíčních laboratorních rozborů
- zahájení výměny částí rozvodů kabelové televize a výměna části zesilovačů na budově školy
- reklamování vad díla u zhotovitele kanalizace a ČOV a jejich postupné odstranění – opravy krajských komunikací,
propadlých chodníků, obecních částí přípojek

- získání dotace na rozvoj obecní knihovny z JMK a postupná realizace plánovaných stavebních úprav a nákupů nového zařízení a vybavení
- dokončení procesu pronájmu rybníka spolku Chobot
Nemojany, z. s., a jeho vyjmutí z rybářského revíru
- dokončení kanalizační přípojky obecního úřadu a hasičské zbrojnice
b) právě probíhající:
- realizace výběrových řízení na zhotovitele opravy místních komunikací nad nádražím a v Brance směr Chobot
- řešení zadání pro zpracování nového Územního plánu Nemojany s pořizovatelem, zapracování požadavků
vlastníků pozemků
- zahájení výstavby oplocení kolem ČS1
- zaměření a odkup pozemku mezi ČOV a ČS1, který byl
dotčen vedením výtlaku z ČS1 a příjezdovou cestou
k ČS1
c) připravované:
- kompletní výměna vodovodního řádu od křižovatky na
Račice po odbočku na Kopaniny v letošním roce
- opravy místních komunikací v Brance a nad nádražím
- opravy vnitřních prostor MŠ, realizace nového zabezpečení školy a výměny kuchyně
- výběr projektanta a zpracování projektů na rekonstrukci
budovy školy a obecního domku č. p. 94 společně s hasičskou zbrojnicí
- realizace výstavby chodníku od obecního úřadu do Krchůvku (směr Habrovany)
M. Němec

Informace ke kanalizaci a ČOV
Dne 17. 5. 2016 byl vydán Městským úřadem Vyškov, Odborem životního prostředí (vodoprávním úřadem)
Kolaudační souhlas s užíváním stavby
„ČOV a kanalizace Nemojany“. Tímto
dnem byl ukončen zkušební provoz a
současně zahájen řádný provoz celého díla. Přechodem na řádný provoz
se na obec jako provozovatele vztahují veškeré povinnosti dané legislativou
– již bez výjimek a úlev vyplývajících
ze zkušebního provozu.
V rámci zkušebního provozu byly
nastaveny parametry ČOV. I v tomto
období se objevily dva celkem zásadní problémy: krátkodobé výrazné
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nárůsty průtoků odpadní vody při
dešťových srážkách a vysoký obsah
dusičnanů na nátoku do ČOV. První
problém je evidentně způsoben nátokem dešťové vody do splaškové kanalizace, který je dle zákona o vodách
i Kanalizačního řádu nepřípustný.
Zřejmě ne všichni vlastníci nemovitostí pochopili, co znamená oddělení vypouštěných vod. Na tento problém se
v budoucnu zcela jistě zaměříme a případná zjištění budou řešena zákonnými prostředky. Druhý problém je dle
technologů způsoben vypouštěním
starých žump a septiků do splaškové
kanalizace. I toto patří do kategorie

zakázaného vypouštění, je řešeno
Kanalizačním řádem a je postižitelné.
Navíc hrozí poškození biologické části
ČOV. Nechápu přístup některých spoluobčanů, kteří ohrozí provoz ČOV jen
kvůli částce cca 1 500 Kč, kterou ušetří
za vývoz jedné cisterny odpadu. A myslím si, že je v zájmu naprosté většiny
slušných obyvatel obce, aby tito „šetřílci“ byli odhaleni a odpovídajícím
způsobem sankcionováni.
V minulých měsících byla podepsána velká většina smluv o odvádění odpadních vod mezi majiteli
nemovitostí a obcí. Stále ještě chybí
několik podpisů – vesměs vlastníků,
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kteří nemají trvalý pobyt v obci. Dále
registrujeme několik případů připojení, aniž by byla provedena kontrola
ze strany obce s podpisem „Čestného
prohlášení“ a „Protokolu o připojení“.
Všechny tyto majitele nemovitostí
prosím, aby se dohodli s pracovníkem obce panem Kamilem Kramářem
na dodatečné kontrole a podepsání
obou dokumentů nezbytných pro
podpis Smlouvy o odvádění odpadních vod. V opačném případě se jedná
o černé připojení ke kanalizační síti.

Po dubnovém odečtu odběrů vody
jsme z VaK Vyškov obdrželi odebrané
množství vody a na jeho základě začali fakturovat stočné podle předem stanovených a odsouhlasených pravidel.
Dnem ukončení zkušebního provozu měly být připojeny k nové kanalizaci všechny domácnosti, které
mají vyvedenou přípojku na obecním
pozemku. Od tohoto data může obec
požadovat doložení způsobu likvidace odpadních vod. A obec bude tyto
doklady vyžadovat.

V budoucnu chceme řešit i odkanalizování nemovitostí, které nebyly
zahrnuty z různých důvodů do stávajícího projektu. V první etapě to
budou domky na hranicích katastru
s Lulčí pod Hospůdkou u nádraží. Zde
již proběhlo setkání s vlastníky a projektantem a dohodnutá varianta bude
projektově zpracována. Pokud bude
napojení na stávající kanalizaci technicky možné, bude realizováno v průběhu příštího roku.
M. Němec

Informace ke zpracování nového Územního plánu Nemojany
Dne 6. 6. 2016 proběhlo na obecním úřadu jednání s pracovníkem Odboru územního plánování a rozvoje MěÚ Vyškov, který zpracovává zadání pro tvorbu nového Územního
plánu Nemojany (ÚP). Součástí jednání byla i prohlídka obce,
respektive částí obce, jichž se budou týkat změny. Do zadání budou v nejbližší době zapracovány požadavky vlastníků
pozemků, kteří požádali o změny, a současně doložili požadované údaje, k nimž byli písemně vyzváni pořizovatelem.
Zapracovány budou i požadavky obce, které umožní další
rozvoj obce v oblasti bytové výstavby, budování klidových
zón, míst vhodných pro sport a rekreaci a míst pro drobné
podnikání a služby.
Upozorňuji ty žadatele, kteří dosud nedodali požadované údaje pořizovateli, aby tak učinili v nejbližší době. V případě nedodání nebudou jejich požadavky zapracovány do
zadání. Rovněž zájemci, kteří ještě zvažují změnu charakteru
svých pozemků v územním plánu, ať tak učiní co nejdříve.
Lhůta pro podání žádostí je prodloužena o 3 měsíce oproti
původnímu termínu – tedy do 20. 6. 2016. Koncem měsíce
června bude zadání zpracováno, vyvěšeno na úředních des-

kách a následně zasláno neopomenutelným účastníkům
řízení k jejich vyjádření nebo zaslání stanoviska. Od tohoto
okamžiku bude velice složité do procesu vstoupit s novými
požadavky. Pokud by byly přijaty nové požadavky vlastníků
nemovitostí, může vůči tomuto některý z účastníků vznést
námitku a v krajním případě může dojít až k zastavení celého
procesu a jeho zahájení znovu od začátku.
Vzhledem k tomu, že informace o novém ÚP mají všichni vlastníci pozemků k dispozici dostatečně dlouhou dobu
prostřednictvím Nemojanského zpravodaje, hlášení obecního rozhlasu, webových stránek obce i informací z veřejných
jednání zastupitelstva obce Nemojany, nebude k dalším
požadavkům podaným po tomto termínu přihlíženo. Po
zpracování zadání, jeho doplnění o připomínky všech účastníků řízení a schválení bude obcí osloveno několik možných
zpracovatelů ÚP. Z došlých cenových a termínových nabídek bude zastupiteli obce vybrána nejvhodnější a uzavřena
smlouva s vítězným uchazečem na zpracování ÚP. Zpracování zcela jistě přesáhne rok 2016. O dalším postupu v příštím
roce budete opět informováni.
M. Němec

Rekonstrukce domu č. p. 94

Kabelová televize

Připravujeme podklady pro zadání projektu k rekonstrukci domu ve
vlastnictví obce. Objekt je v celkem nevyhovujícím technickém stavu a pro
budoucí využití bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Zadání projektu by
mělo být v úzké souvislosti s plánovaným využitím. V zastupitelstvu obce
máme jistě své představy, rádi bychom však vzali v úvahu i názory a podněty
obyvatel obce. Plánujeme využití především jako komunitní centrum, prostory pro spolkovou činnost, společenské vyžití a podobně. Rozsah rekonstrukce bude záviset i na stupni zájmu o využití této budovy. Rád bych tedy
požádal všechny občany obce, kteří budou mít na tuto záležitost svůj názor,
aby své náměty sdělili zastupitelstvu obce, nejlépe e-mailem nebo i písemně. Všechny podněty uvítáme a posoudíme a dále jistě velmi rádi využijeme
při přípravě projektu.
M. Jonáš

V měsíci červenci proběhnou nezbytné technické úpravy zesilovačů
pro kabelový rozvod. V souvislosti
s tím budou některé programy převedeny na nové frekvence. Datum změn
bude občanům včas oznámeno. Pro
občany, kteří budou potřebovat technickou podporu při přelaďování, je
domluvena spolupráce s technikem,
který pro obec zajišťuje údržbu kabelových rozvodů. Změny se tedy nebojte, bude sloužit ke zkvalitnění služby
poskytované obcí.
M. Jonáš
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Obecní knihovna Nemojany
Březen patřil v knihovně převážně
dětem. V pátek 11. března 2016 jsme
se sešli s dětmi ze Základní školy Tučapy, které se v rámci zábavně-poučného
dopoledne na téma „Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku –
čtěte!“ (Jiří Žáček) seznámily s knihovnou a při naučné hře prokázaly, zda se
umí v knihovně orientovat. O týden
později nás navštívily děti z Nemojan.
Zábavné dopoledne se neslo v duchu
„Popletené pohádky“, kterou měly děti
za úkol rozplést. Pro některé to byl úkol
náročný, ale nakonec se to díky kolektivní práci podařilo všem.
První dubnový čtvrtek jsme
v knihovně přivítali naše budoucí čtenáře – děti z mateřské školky v Nemojanech. Zatím ještě samy číst neumí,
ale rády si pohádku poslechnou a někdy můžou i vyzkoušet to, co se právě
dozvěděly z knížky. A protože jsme četli knížku „Povídání o pejskovi a kočičce“
od Josefa Čapka, děti se pokusily upéct
stejný dort jako pejsek s kočičkou.
Počátkem května jsme v knihovně
odměnili děti ze školní družiny v Nemojanech, které se zapojily do soutěže
„Každá knihovna má mít svůj talisman“.
V pátek třináctého května za námi
přijely děti z Tučap a paní knihovnice
z KKD Vyškov se svojí canisterapeutickou fenkou zlatého retrívra Endy.
Endy nejprve dětem na dvorku
předvedla, jak umí svoji paničku poslouchat, a pak už dostaly prostor děti.
V knihovně četly z knížky Františka Nepila „Já Baryk“ příběhy o pejskovi a jeho
kamarádech, vyprávěly o svých pejscích, které mají doma, a také si ověřily a prohloubily své znalosti o životě
pejsků. Endy pozorně poslouchala, za
což byla odměněna kostičkou sýra od
každého z dětí.
Akce, která nesla název „Čteme pejskům“, se vydařila ke spokojenosti všech
i přesto, že byl pátek „třináctého“ :-).
Celé Česko čte dětem – v pátek
3. 6. 2016 proběhlo čtení dětem, soutěžilo se, luštilo, prezentovalo a vyrábělo. Čtení se ujali někteří představitelé obce v čele s panem starostou,
kteří předčítali dětem z vlastních knih.
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Ing. Andrea Němcová si připravila pro
děti dvě krátké zajímavé prezentace na
téma knih a paní Ing. Dana Trnavská
vedla výtvarnou dílničku, která se dětem moc líbila. V rámci pořádané akce

proběhla soutěž „ Kdo přinese nejstarší
dětskou knihu“. Sešly se velmi zajímavé svazky knih a soutěž vyhrál Matyáš
Bartošík, který přinesl dětskou knihu
z roku 1924.
E. Hálová

Nemojanský zpravodaj

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol Nemojany
Ohlédnutí za skončenými akcemi
V květnu jsme si užili zábavy plnými doušky.
Dne 7. 5. jsme se za pěkného počasí vydali v počtu 13 dospělých a 9 dětí na výlet do Drnovic. Posilněni zmrzlinou jsme
vystoupali k vrcholku kopce Chocholík a zdolali rozhlednu. Pokochali jsme se výhledem do okolí. Z Chocholíku jsme zamířili
do lesa, prošli kolem lulečského kamenolomu až k malebnému
zatopenému lomu Hartlůvka. Zážitky vyplněný výlet byl zakončen na koupališti U Libuše.

V sobotu 21. 5. jsme na Nemojanském mlýně uspořádali
pro děti a odvážné rodiče „Zálesácký závod zdatnosti“. Závodu
se zúčastnilo 65 dětí a několik dospělých odvážlivců. Závodníci
probíhali malebnou krajinou nad Nemojanským mlýnem přes
Hranáč lesem, kde na stanovištích plnili rozličné úkoly. Vyčerpáni doběhli do cíle, kde doplnili tekutiny. V závěru odpoledne si
děti opekly špekáčky a byly vyhlášeny výsledky závodu se sladkou odměnou.

V neděli 29. 5. v rámci celoevropské kampaně „Now We
Move“ uspořádala TJ Sokol Nemojany v dopoledních hodinách
„Move Week“ florbalový turnaj na Nemojanském mlýně. Za
pěkného počasí zápolilo 5 smíšených družstev v turnaji rozděleném do dvou částí. Naši sokolíci se představili v nových dresech.
Přestávka byla vyplněna dovednostní soutěží, v závěru turnaje
byly vyhlášeny výsledky. Nejlepší byli odměněni diplomy a medailemi.

Více fotografií z akcí TJ Sokol Nemojany naleznete zde:
http://sokolvy.rajce.idnes.cz/

Co nás čeká
Květnové akce jsou za námi, počasí nám přálo. Vzhledem
k četným červnovým akcím, pořádaným mimo TJ Sokol, jsme
v dané době nic neplánovali. Další akce budou až po prázdninách. S dostatečným předstihem budete informováni.
Každopádně plánujeme následující:
- pobytový den v přírodě (s přespáním pod širákem),
- noc sokoloven (rovněž s přespáním, v případě dobrého počasí venku, v opačném případě v sokolovně, akce pro děti,
opékání špekáčků atp.),
- podzimní florbalový turnaj ve Vyškově,
- závody v plavání ve Vyškově.
Kdo má zájem, může se podívat na fotografie: http://sokolvy.
rajce.idnes.cz/Zalesacky_zavod_zdatnosti_-_Nemojany_2016/
a http://sokolvy.rajce.idnes.cz/Florbal_Nemojany_2016/
Za TJ Sokol Nemojany
D. Hlavsa
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ZŠ a MŠ Nemojany
Rodinný piknik
Ve středu 1. 6. na Den dětí proběhl ve škole RODINNÝ PIKNIK. Děti na úvod programu zazpívaly za doprovodu ukulele
písničku Hurá prázdniny (text: paní vychovatelka školní družiny Martina Tichá, hudba: paní učitelka Eliška Klvačová), následovaly písničky, které děti složily společně s paní učitelkou a ve
kterých se zpívalo přímo o nich. Děvčata předvedla taneční vystoupení, které nacvičila sama ve školní družině pod vedením
naší druhačky Zuzanky Trnavské. Po tomto vydařeném úvodu
následoval další program. Děti s rodiči procházeli různá stanoviště. Na jednom si mohli zasadit rodinné štěstí, na druhém
se vyfotografovat a pořídit si fotografii do rodinného alba, na
dalším si vyrobit něco krásného do domu, jinde děti míchaly
nápoje lásky plné ovoce. Nejoblíbenějším a nejvíce navštěvovaným se stalo stanoviště s názvem: Láska prochází žaludkem.
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Vůbec nevadilo, že piknik neprobíhal kvůli dešti na školní zahradě, jak bylo v plánu, ale v prostorách školy. Děti si natáhly
deky ve třídách a společně s rodiči ochutnávali prvotřídní rodinné speciality, které si připravili a přinesli do školy. Nabídka
byla opravdu mimořádná: ořechová roláda, štrúdly plněné
jablky nebo šunkou, smažené akátové květy, koláčky, několik
druhů mufinů, vynikající pomazánky, slané tyčinky, pudinkové
dezerty, ovocné špízy, focaccia s černými olivami a rozmarýnem… Stoly se prohýbaly, škola doslova praskala ve švech a
bylo to tak dobře, všichni si byli blízko a pospolu. Opravdu velký dík patří mnoha aktivním rodičům, kteří se zúčastnili„soutěže“ O nejlepší rodinný recept a zkrátka všem účastníkům pikniku, protože vytvořili naprosto skvělou atmosféru.
E. Klvačová

Děti při přípravě perníkových mufinů

Děti zpívají vlastní písničky

Diváci

Stanoviště Nápoj lásky

Stanoviště Láska prochází žaludkem

Stanoviště Láska prochází žaludkem
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Albína Synková – „Krásná Alba“
Pytláci tu byli odjakživa, tak píše ve
své knize „Liliová hora“ paní Jaroslava
Říhová. V příběhu „Krásná Alba“ popisuje tragickou událost z našeho katastru.
Nechci vám popsat příběh podle knížky
paní Říhové, ale z jiného zdroje, i když
výsledek a vývoj událostí je shodný.
Převzato ze zápisů zdejšího lesního
úřadu (polesí Luleč), napsal lesní adjunkt
Richard Pořízek. Příběh má název Příhoda silvestrovské noci.
V roce 1898 bylo velmi špatné počasí, šedé mraky honily se po obloze
a divoká vichřice klátila staleté stromy
kolem sv. Martina nad Lulčem, když
jsem jako mladý adjunkt dlel na noční
obchůzce. Bylo již po jedenácté, když
jsem šel blátivou cestou údolím od Olšan směrem k lulečské myslivně, proklínaje psí počasí. Pojednou mě zarazilo
třesknutí rány, která asi pět set kroků

Hrob nadlesního Hugo Hubera na hřbitově u sv. Martina v Lulči

2/2016

(foto autor)
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ode mne na kopci padla. Zůstal jsem
stát a přemýšlel. Rozhodl jsem se tedy,
že půjdu přímo po ráně. Sňal jsem pušku z ramene, prohlédl oba dva náboje
v pušce a sunul se opatrně vpřed, jak
tomu tmavá noc v lese dovolovala. Asi
hodinu jsem obcházel a hledal, ale na
nic konkrétního jsem nepřišel. Přešel
jsem tedy na cestu a chtěl jsem obejít kamenný lom, když tu náhle něco
přede mnou vyskočilo a válelo se po
prudkém svahu dolů. Zůstal jsem přimrazený stát, poslouchal, ale nezaslechl jsem ani hlásku. Že to byl člověk,
který přede mnou vyskočil, dokazoval
starý zelený klobouk, který jsem potom
v těchto místech našel. Šel jsem tedy
domů, abych případ ohlásil. V půli cesty
potkal jsem již svého představeného,
nadlesního Hubra s kolegou Knoblochem. Rána pytlákova vyhnala oba dva
z postelí. Vyprávěl jsem jim celý případ
a vedl je cestou ke kamennému lomu.
Prohledali jsme celý lom a okolí, ale
ničeho jsme nenašli. Pojednou zůstal
César, nadlesního nejlepší stopař, stát,
čichaje k něčemu na zemi. Přistoupili
jsme tedy blíže a našli dosti velikou kaluž čerstvé krve, dále pak už nic, co by
nám situaci objasnilo. Usoudili jsme, že
nezvaný pytlák chtěl se svým úlovkem
sestoupit, byl překvapen a pustil se
tedy svahem dolů.
Přesto, že jsme později i s četnictvem
pátrali po všech okolních vesnicích, nezjistili jsme docela nic. Doufali jsme, že
pytlák musí vyhledat lékařskou pomoc,
avšak ani to se nestalo.
Brzy po této příhodě vracel jsem se
po takovém pátrání v Habrovanech,
domů jsem šel kolem posledního domku v Nemojanech, v němž bydlela rodina, která se v létě tohoto roku přistěhovala z Ameriky. Byla to vdova Synková se
svojí dcerou. Dcera Albína byla krásná,
asi čtyřiadvacetiletá bruneta. Říkali jí
všichni „Krásná Alba“. Právě když jsem
šel kolem, otevřely se dveře a na samém
prahu domu stála Alba se zavázanou
hlavou. Když mě spatřila, zřejmě se hodně lekla. Na moji otázku, proč má ovázanou hlavu, řekla, že spadla na schodech
a že jde do Nového Rousínova k lékaři.
Krásná Alba byla zvláštní děvče. Se
žádnou holkou z vesnice se nekamará-
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dila, nechodila na taneční zábavy a stále
jen chodila po lesích. Někdy sama, někdy se svojí matkou a říkávala, když jsme
se v lese potkali, že sbírá léčivé byliny.
Bylo na ní vidět, že kdysi prožívala lepší časy. Její vystupování a chování bylo
vždy bezvadné.
Uplynul listopad, uplynul i prosinec
a končil se rok, bylo Silvestra. S kolegou
Knoblochem pracovali jsme v lesní kanceláři na ukončení písemných prací se
závěrem tohoto roku. Byli jsme do čtyř
hodin odpoledne hotovi a chtěli jsme
ještě projít přidělené revíry, abychom se
pak mohli zúčastnit silvestrovské zábavy
v Lulči. Dělali nám pytláci tohoto roku
velké starosti a před Vánocemi také škody. A náš představený – nadlesní Hugo
Huber byl nám stále v patách.
Když jsme vyšli na obchůzku, bylo již
šero a poněvadž měsíc právě vycházel,
slibovali jsme si krásný večer. Chodili
jsme již dosti dlouho a sbírali drátěná
oka pytláků. Přešli jsme dosti velkou mýtinu zvanou v „Dlouhém seku“ a vcházeli jsme do starého jehličí, když v tom
uslyšíme volání: „Stůj – pušky k nohám!“
Naše oči sledovaly směr hlasu a tu jsme
uviděli štíhlého chlapíka, v obličeji načerněného, který držel v ruce lovecký
nůž a u nohou mu ležel srnec. Právě se
shýbal pro svoji pušku, aby na nás zalícil.
To však už bylo na nás mnoho. Rychle,
jak na povel sletěly naše pušky z ramenou. V tom se zablesklo za zády pytláka
a třeskla velká rána. Následoval hrozivý
výkřik a pytlák se skácel k zemi. Aniž
bychom se o pytláka dále starali, běželi jsme, abychom chytili a zjistili onoho
zákeřného střelce. Ten nám však utekl
a zmizel v křoví ve tmě. Vrátili jsme se
proto opět k mrtvole. Poněvadž jsme
nesměli se zastřeleným hýbat, až komise
z Vyškova ráno přijede a mrtvolu si ohledá, prohlédli jsme si chlapisko jen tak
zevrubně, povrchně. Totožnost pytláka
jsme však pro tmu nezjistili. Jedno nám
však bylo nápadné. Pytlák měl jemné a
malé ruce.
Druhý den ráno dne 1. ledna 1899
přišli na místo činu ze soudní komise
z Vyškova, aby ohledali zastřelenou
mrtvolu. Když lékař zvedl hlavu mrtvoly, spadly mu dva veliké pletence vlasů
na ruku. Bližším ohledáním mrtvoly

bylo zjištěno, že pytlákem není muž, ale
žena, a to Albína Synková řečená„Krásná
Alba“.
Při pozdějším soudním jednání
u Krajského soudu v Brně bylo dále zjištěno, že nešťastná Alba Synková byla
dcerou zesnulého farmáře Synka, ve
státě Ilinois v Americe, v kraji bohatém
na zvěř. Tam se Alba a její matka naučily
lovit zvěř. Později, když otec zemřel, vrátily se obě s matkou do bývalé domoviny, koupily si v Lulči u Nemojan domek
a nemohly odolati lovecké vášni. Proto
obě pytlačily.
Druhým pytlákem, který Albu zastřelil, byla její vlastní matka, která když
nás v blízkosti spatřila, neodolala, zalícila
a po nás vystřelila. V tom samém okamžiku se ohnutá Alba nad srncem vzpřímila, a když vyšla rána, zasáhla ji přímo
do hlavy. Smrt nastala okamžitě.
Tak zní zpráva o jedné velké tragédii.
Ostatky „Krásné Alby“ byly uloženy někde u zdi lulečského hřbitova u sv. Martina. Matka – vražednice se ztratila neznámo kde, již nikdy o ní nikdo neslyšel.
Krutý trest v podobě špatného svědomí
byl určitě dostatečný až do konce jejího
života.
V závěru bych chtěl ocitovat ještě
část příběhu podle paní Jaroslavy Říhové z již zmíněné knihy Liliová hora.
„…Vypráví se, že po smrti Alby se ve
zdejších lesích dlouho objevovala bílá
srna – albín. Byla to prý duše Alby, odsouzené k vykoupení svých hříchů. Musela chránit zvěř lesů tak dlouho, až zachránila tolik zvířat, kolik jich pro zábavu
postřílela. Myslivci se bílé lani – albínovi
vyhýbali na sto honů. Prý je mnoho důkazů k tvrzení, že kdo zastřelí zvíře albína, do roka zemře…“
Tolik krásná, ale velmi tragická pověst.
Rudolf Klacek, květen 2016
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