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činnosti zastupitelstva
Z činnostiZ zastupitelstva
Výpis z jednání ZO dne 25. 9. 2019
ZO schválilo:
• na základě zaslaných nabídek na
zpracování žádosti o dotaci na
SFŽP, ohledně intenzifikace ČOV
Nemojany jako realizátora zpracování a podání žádosti o dotaci v intencích příkazní smlouvy
společnost AP INVESTING, s.r.o.
a pověřilo starostu obce uzavřením příkazní smlouvy;
• změnu ve výběru dotačního programu a poskytovatele dotace
u projektu Nástavba a stavební
úpravy ZŠ v Nemojanech s tím,
že budou provedeny změny za
účelem podání žádosti o dotaci v souladu s programem Ministerstva financí ČR a pověřilo
starostu projednáním změn
s dotační agenturou a projekční
kanceláří JPROJEKCE s.r.o.;
• jako realizátora podání žádosti
o dotaci včetně kompletní administrace k protipovodňovému
opatření u Ministerstva životního prostředí společnost Envipartner s.r.o. a pověřilo starostu
uzavřením smlouvy o dílo;
• výběrovou komisi v sestavení
D. Pastorek, Z. Ryška a D. Hlavsa
k vyhodnocení nabídek na opravu části kanalizace Nemojany –
k Hüblovým;
• realizaci záměru vypracovat PD
na výstavbu objektů v Kozím vý-
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běhu na parc. č. 891/1 v k. ú. Nemojany a pověřilo starostu oslovením projekčních kanceláří;
realizaci záměru vypracovat PD
na rekonstrukci chodníků se
starou dlažbou a výstavbu nových chodníků ve směru k hotelu Nemojanský mlýn a pověřilo
starostu oslovením projekčních
kanceláří a jednáním s dotčenými subjekty;
realizaci záměru vypracovat PD
na prodloužení vodovodního
řadu v oblasti Branka – Olšanská – K Horce a pověřilo starostu
oslovením projekčních kanceláří;
změnu u pojistné smlouvy obce
Nemojany – připojištění autobusových zastávek s příslušenstvím
a pověřilo starostu k sepsání dodatku k pojistné smlouvě.

ZO odsouhlasilo:
• podání žádosti o dotaci na akci
„Sportovní a dětské hřiště – Nemojany“ z dotačního programu
MMR, přičemž termín příjmu žádostí prozatím nebyl stanoven,
a pověřilo starostu uzavřením
a podpisem kompletní smlouvy
se spol. Štěpánková Milana – Europroject, která zajistí podání žádosti o dotaci včetně kompletní
administrace;

•

změnu vyústění komunikace
v Podhoří, kterou navrhuje firma Nemojany Podhoří s.r.o.,
posunutím výjezdu tak, že z původní pozice výjezdu oproti
parcele č. 171 bude výjezd posunut oproti parcele č. 225/5
mimo prostor obytných domů.

ZO vzalo na vědomí:
• u akce oprava části kanalizace
Nemojany – k Hüblovým výběr
oslovených společností za účelem provedení výběrového řízení a pověřilo starostu rozesláním
žádostí;
• rozpočtové opatření č. 5;
• záměr developera na zástavbu
parcel v oblasti Nivky. Vyjádření
bude předneseno až po předložení konkrétního záměru/studie;
• informaci starosty města Vyškov
o spolufinancování sociálních
služeb ze strany obcí v ORP Vyškov prozatím bez vyjádření, do
budoucna bude dále projednáno;
• zaslanou nabídku společnosti
DAS Rechtsschutz AG na právní
ochranu obcí. V případě projevení zájmu pověří starostu podrobnějším projednáním smluvních podmínek.
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Výpis ze zasedání ZO dne 16. 10. 2019
ZO schválilo:
• zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
zhotovení kabelového vedení „NN 2 x odběr RNDr.
Ryšávka“ přes obecní pozemek parc. č. 1410/1 v k.
ú. Nemojany k nemovitosti parc. č. 1410/3 a pověřilo
starostu podpisem smlouvy;
• zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
zhotovení kabelového vedení „NN k RD Bc. Polášek“
přes obecní pozemek parc. č. 318/1 v k. ú. Nemojany
k nemovitosti parc. č. 357/1 a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
• realizátora opravy části kanalizace Nemojany –
k Hüblovým (Do Uličky) – spol. QUANTUM a.s., za
cenu 360 473 Kč včetně DPH. ZO Nemojany schválilo smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Nemojany
a spol. QUANTUM a.s., IČ 25307762 a pověřilo starostu obce jejím podpisem;
• rozšíření Příkazní smlouvy předložené spol. AP INVESTING, s.r.o., na zpracování a podání žádosti o dotaci na SFŽP, ohledně intenzifikace ČOV Nemojany,
o výběrové řízení v intencích Příkazní smlouvy čl. I.
bodu 1.3 a čl. III. bodu 3. písm. c), za účelem zvýšení
bodového hodnocení a šance získat dotaci a pověřilo starostu obce jejím podpisem;
• jako realizátora podání žádosti o dotaci u projektu
Nástavba a stavební úpravy ZŠ u výběrového řízení na zhotovitele stavby, spol. EU LEGAL ADVISORY,
s.r.o., Brno, Veveří č. 111 a pověřilo starostu uzavřením smlouvy;
• poskytnutí individuální dotace na 2. etapu opravy
hřbitovní zdi, z rozpočtu obce Nemojany, formou veřejnoprávní smlouvy obci Luleč, ve výši 150 000 Kč,
za předpokladu poskytnutí finančního vyúčtování
celé akce;
• u akce „PD na nástavbu a stavební úpravy ZŠ“ provedené změny oproti původní PD, v souvislosti se

•

•

změnou dotačního titulu u MFČR a navýšením částky na 352 500 Kč v souvislosti s předloženou cenovou nabídkou. ZO schválilo návrh Dodatku č. 02 ke
smlouvě č. 0412/2017 uzavřeného mezi obcí Nemojany a projekční kanceláří JPROJEKCE s.r.o. a pověřilo
starostu obce jejím podpisem;
znění Směrnice č. 4/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podobě, jak bylo předloženo dne 16. 10. 2019;
plán inventarizace a složení inventarizačních komisí
za rok 2019.

ZO odsouhlasilo:
• záměr žadatele vybudování stavby skladové haly
montované konstrukce na parcele č. 842/30 v k. ú.
Nemojany.
ZO vzalo na vědomí:
• žádost o umístění dopravního zrcadla v křižovatce
Pod Martinem a pověřilo starostu jednáním s dotčenými úřady za účelem zvýšení bezpečnosti;
• informaci p. starosty o stanovení místní úpravy v křižovatce k „Bařině“a umístění zrcadla v křižovatce;
• informaci starosty o četných dotazech obyvatel na
navýšení kapacity nádob na bioodpad;
• informaci o zamítnutí kasační stížnosti ve věci žalobce Moravský rybářský svaz,z.s., proti žalovanému
Ministerstvu zemědělství;
• rozpočtové opatření za měsíc září a říjen, tak jak bylo
předneseno pí. Pěčkovou;
• informace p. starosty k novému obecnímu zaměstnanci;
• žádost majitele RD č.p. 66 s dotazem na změnu místní úpravy v souvislosti s dopravní obslužností v křižovatce Branka – Olšanská – Ke Splavu a pověřilo
starostu projednáním věci u kompetentních úřadů.

OÚ informuje
Přání
Přijměte prosím jménem mým,
zastupitelů a pracovníků obce
přání příjemně a v poklidu
strávených vánočních svátků,
do nového roku svižný krok
a především pevné zdraví.
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Informace k místním poplatkům
Vážení občané,
v měsíci listopadu byla schválena novela zákona
o místních poplatcích. Vzhledem k této novele je nutné,
aby obec upravila obecně závazné vyhlášky, které musí
schválit zastupitelstvo obce a jejich účinnost musí být
od 1. 1. 2020.
Z tohoto důvodu vás prosíme o pečlivé sledování
webových stránek obce Nemojany www.nemojany.cz,
kde v sekci poplatky naleznete od 1. 1. 2020 veškeré potřebné informace k platbám.

Na pokladně obecního úřadu se budou tyto poplatky vybírat od 1. února 2020.
INFORMACE KE STOČNÉMU
Z důvodu podané stížnosti na MZe nebylo možné
fakturovat stočné v termínu po zápisech stavů vodoměrů, ale bude fakturováno až v měsíci prosinci, po schválení nové částky zastupitelstvem obce.
Děkujeme za pochopení.

Sdělení občanům
Obecní úřad v Nemojanech sděluje občanům, že bude v době od 23. 12. 2019 do 3. 1.2019 uzavřen.

Zúčastněte se relaxačního dne
Pro ty, co by si chtěli odpočinout
od povinností spojených s vánočními svátky, je připraven relaxační
sobotní den 28. 12. 2019. Dopolední program začíná v 10:00 hod „Povánočním výšlapem“, na který vás

zve TJ Sokol Nemojany. Vychází se
od nově zasazené lípy v Brance, návrat je naplánován kolem 15:00 hod.
Trasa v délce cca 10 km bude upřesněna na místě s ohledem na počasí. O odpolední program v době od

14:00 do 17:00 hod se postará kronikář pan Rudolf Klacek ve spolupráci
s OÚ Nemojany v místní sokolovně,
kde pro vás bude připravena prezentace fotografií s výkladem k uctění
památky Františka Hekla.

Kozí výběh
V Kozím výběhu jsme pro děti doplnili herní prvek, vahadlovou houpačku.
Dále bychom rádi v průběhu příštího roku k herním prvkům přidali „domeček“
upravený ze starého přístřešku z autobusové zastávky u obchodu. Ten byl nahrazen novým. Jistě dobře poslouží maminkám a dětem v případě náhlé nepřízně
počasí. Během vegetačního klidu chystáme nejen v Kozím výběhu zdravotní,
bezpečnostní a redukční prořez u vzrostlých stromů z důvodu zajištění větší
bezpečnosti. Samozřejmě že jsme nezapomněli ani na vybudování objektu, který by posloužil jako zázemí pro plánované akce. Vše se bude odvíjet od realizace
finančně náročných projektů, které mají vyšší prioritu.

Opravy a úpravy
Dokončena rekonstrukce kanalizace v ulici Do Uličky
s tím, že živičný povrch bude opraven na jaře. Opraveny a vyměněny poškozené poklopy a vpusti u silničních
komunikací. Ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě
a obyvatel obce byly u komplikovaných křižovatek instalovány dopravní zrcadla (ul. K Bařině, Pod Martinem). Provedeno zabezpečení komunikace v ul. Olšanská, oprava
mříží horské vpusti v ulici Pod Martinem. Instalován Informační panel u vjezdu do Branky pod lípou, u autobusové zastávky tabule na volné vylepování informací. Staré
informační panely byly nahrazeny oboustrannými panely
u přístřešku autobusových zastávek. Starý informační panel byl ponechán pro potřeby spolků a organizací.
V příštím roce nás čekají důležitá rozhodnutí spojená
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s finančně nákladnými projekty, mezi které patří především rekonstrukce ZŠ MŠ Nemojany a intenzifikace čistírny odpadních vod. V plánu jsou i další neméně významné
projekty, např. prodloužení vodovodního řadu do Branky, výstavba sportovního a dětského hřiště, rekonstrukce a výstavba nových chodníků, rekonstrukce obecního
rozhlasu, vybudování zázemí v Kozím výběhu, oprava Bařiny, božích muk, změna územního plánu atp. Posloupnost uváděných akcí však bude probíhat s ohledem na
poskytnuté dotace, a proto je více než pravděpodobné,
že některé akce budou muset být posunuty. Snažíme se
být připraveni, proto necháváme zpracovat projektové
dokumentace, které v budoucnu použijeme dle aktuálních dotačních výzev.
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Konec televizního vysílání v normě DVB-T
Televizní vysílače v Jihomoravském kraji regionu
ukončí vysílání v současném standardu DVB-T na jaře
2020. K vypnutí stávajícího multiplexu 1, tj. programů
České televize, dojde 31. března 2020 a k vypnutí multiplexů 2, 3 a 4 až 4. května 2020. Uvedené změny se
dotknou také uživatelů televizního kabelového rozvodu. Zde budou české programy, stejně jako z pozemních vysílačů, šířeny v nové normě DVB-T2, H.265.
Slovenské multiplexy 2 a 3 zatím zůstávají v původní
normě DVB-T. Analogové vysílání v kabelovém rozvodu bude omezeno pouze na několik programů, které
nevyžadují investice do nových zařízení. Pro majitele
televizních přijímačů, které nesplňují standard DVB-T2, H.265 to znamená buď výměnu televizoru, nebo

pořízení tzv. set top boxu. Změna vysílacího standardu se týká pouze pozemního vysílání, netýká se příjmu ze satelitu a IPTV.
K ověření, zda televizní přijímač umí přijímat televizní signál ve standardu DVB-T2, je možné použít, kromě manuálu k televizoru, různé internetové
stránky, například www.dvbt2overeno.cz/overeno,
kde je databáze ověřených zařízení. Praktické ověření příjmu je možné zatím pouze přes anténu na některé z přechodových sítí. V kabelovém rozvodu to
dosud nelze, ale počátkem prosince bude připojena
přechodová síť 1, která to umožní. Programy vysílané v novém standardu se poznají podle označení „T2“
v názvu.

Obecní knihovna
Obecní knihovna Nemojany
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se v naší knihovně konala
v rámci Týdne knihoven beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou. Téma bylo „Jak se tvoří detektivky“. Pan
Češka posluchačům povykládal o svých literárních začátcích a zajímavé i těžké cestě spisovatele. Dozvěděli
jsme se, jak přišli na svět jeho literární hrdinové i kde
bere inspiraci při tvorbě detektivek. Zajímavostí bylo,
že v jedné z detektivek figuruje také třešeň na louce
u kostela sv. Martina. Jako bonus nám pan spisovatel
řekl pár slov ke své historické a dětské tvorbě. Na závěr
byl prostor pro dotazy, koupi knih a malou autogramiádu. A protože se pan Češka cítil v naší knihovně příjemně, tak prý nebude místem vraždy v některé z jeho
dalších knih.
Poslední říjnový den zavítali do naší knihovny cestovatelé Katka Karásková a Štěpán Šich, aby nás provedli
po Bali. Díky nim jsme měli možnost vidět reálný obraz
tohoto ostrova a nejen snímky snových pláží z Instagramu. Život na Bali není zdaleka tak růžový, jak si mnozí
z nás mysleli. Přednáška se nesla v pohodovém duchu
nejen díky skvělým vypravěčům, ale i díky balijskému
ibiškovému čaji přímo od cestovatelů a rolády od jedné
ze čtenářek.
Do konce roku se ještě potkáme v knihovně s našimi nejmenšími, a to na akci Mikuláš v knihovně, a dále
s našimi nejlepšími čtenáři, kteří se zúčastnili a úspěšně splnili Knižní výzvu pro rok 2019. Touto akcí bude
letošní rok v naší knihovně ukončen. Všem čtenářkám
i čtenářům děkujeme za přízeň a přejeme pohodové
Vánoce – nejlépe s knihou v ruce.
Andrea Němcová,
Eva Hálová, Jitka Pěčková
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Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol
Noc sokoloven

Čtvrtým rokem jsme zvali širokou veřejnost na Noc soČ
koloven, která v rámci celé republiky pod záštitou České
obce sokolské proběhla v pátek 27. 9. 2019. Sokolovnu
jsme otevřeli v 17.00 hod. Návštěvníci si mohli prohlédnout budovu, v přísálí byl vystaven historický prapor TJ
Sokol Nemojany, historické i současné publikace vydané
spolkem Sokol, trofeje ze soutěží, dresy žactva a fotoalba
z letních dětských táborů. Pro účastníky byl připraven bohatý program. V sále sokolovny soutěžily děti v družstvech
v různých dovednostech. Od 18.00 hod se sál proměnil ve
cvičiště na nářadí. Na stanovištích si mohly děti vyzkoušet
odrazy z trampolínky a překonání švédské bedny, přeskok
kozy s odrazem z můstku, zapojit svaly při zdolání šikmé
plochy a výšky v kombinaci lavičky a žebřin, nechyběly ani
žíněnky na nácvik kotoulů. V přísálí skládaly předškolní děti
obrázky z barevných víček, trefovaly branku míčem nebo
florbalovým míčem pomocí florbalové hole. Čas pokročil,
těžce jsme se loučili se cvičením na nářadí, ale venku už se
setmělo a na přilehlém hřišti zaplál ohýnek. Za chvíli se linula vábná vůně opékaných špekáčků. Po vydatné večeři
se 24 odvážných dětí a 2 dospělí vydali na neznámé místo.
Během cesty kolem domů směrem na Luleč tipovaly děti,
kde bude cíl. Odbočili jsme na směr Tučapy, prošli pod viaduktem a zabočili k čistírně odpadních vod. Na mostku přes
potok naše společná cesta končila. Zhasli jsme baterky. Dál
už musel každý sám bez světla po cestě, na které byly mihotající se plamínky svíček a různé bytosti. Stezka odvahy
končila za dalším viaduktem. Odtud jsme se všichni společně vydali zpět k sokolovně. Už před stezkou jsme si v sále
sokolovny připravili pelíšky na spaní. Po návratu proběhla
rychlá hygiena a šup do spacáků. Za svitu baterky se sálem
rozléhalo tichoučké čtení pohádky o strašlivé babě Jaze
a hodné Vasilise. Bohužel venku začalo pršet a návštěvnost
dospělých byla v pozdní večerní hodinu mizivá. Několik
dospělých se přesunulo do sokolovny, kde dlouho do noci
vzpomínali a plánovali nové akce. Ráno v 7.00 hod byl budíček, úklid sokolovny, rozcvička „Pozdrav slunci“, rozdání
diplomů a hurá domů. Noc sokoloven zajišťovalo 5 dospě-
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lých členů jednoty a 5 dobrovolníků. Do
sokolovny se přišlo podívat 23 návštěvníků. Programu se zúčastnilo 31 dětí. Přenocování v sokolovně zvládlo 18 dětí a 10
dospělých.
Již teď se těšíme na další ročník Noci sokoloven. Přijďte
i vy mezi nás .
-ILPodzimní výšlap
Na letošní „podzimní den“ jsme naplánovali výšlap do
chráněného území Říčky. Sraz byl v 11.00 hod na Říčkách
u hájoven, kam se dalo pohodlně přijet pravidelným autobusovým spojem z Vyškova. Sešlo se nás 6 dospělých
a pes. Vyrazili jsme po turisticky značené trase k Malé Říčce
a pokračovali k rozcestí U tří javorů. Obdivovali jsme pestré barvy podzimu. V lese bylo nádherně, i když o počasí
se to říct nedá. Bohužel nás chvílemi skrápěly kapky vody,
které se snášely z nebe. Na rozcestníku „U tří javorů“ jsme
odbočili z turisticky značené cesty a po krátké chůzi jsme
obdivovali kamennou chaloupku a o kousek dál malebný rybníček. Další cesta vedla k Račicím pod mohutnými
buky. Během chůze jsme udělali několik občerstvovacích
zastávek u studánek nebo v dřevěných přístřešcích. Výšlap
byl ukončen cestou pod kopcem Krchovák v Račicích, odkud jsou krásné výhledy na obec v údolí. Opět se potvrdilo, že sokolíky neodradí ani nevlídné počasí a užijí si výlet.
-IL-

Sokol spolu v pohybu
Již pátým rokem probíhala v předposledním zářijovém
týdnu celorepubliková akce České obce sokolské „Sokol
spolu v pohybu“. Do této akce se zapojila i naše jednota.
Poštou nám z Prahy poslali krásná barevná trička pro pořadatele, pro děti diplomy, omalovánky, batůžky a jiné
drobnosti s logem Sokol. V pondělí 16. 9. proběhla cvičební hodina všestrannosti žactva za účasti 7 dětí a 2 cvičitelů.
V úterý 17. 9. bylo zahájeno cvičení jógy, kde si zacvičilo 9
žen. Na závěr týdne v pátek 20. 9. se uskutečnil turnaj ve
florbale pro 10 dětí a 1 rozhodčího.
-IL-
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Spolek chobot Nemojany, z.s.
Na ukončení sezóny mi dovolte
pár slov k činnosti spolku.
Nejdříve ke skutečnosti, na kterou jsme čekali v podstatě celé čtyři
roky, kdy spolek oficiálně existuje.
Rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu byla zamítnuta kasační stížnost Moravského rybářského svazu
na předešlá rozhodnutí celé řady
správních orgánů ve věci zrušení
rybářského revíru na rybníce Chobot. Tím se vlastně definitivně završila naše snaha, vedoucí k navrácení plné kontroly obce Nemojany
nad vlastním majetkem. Na základě
zákona o rybářství mohl totiž MRS
na rybníce hospodařit po svém,
aniž by měli uzavřenou nájemní
smlouvu, a dokonce bez souhlasu
obce. Proces zrušení revíru byl velmi náročný a stáli jsme sami proti
MRS zastoupenému advokátní kanceláří. O to cennější je fakt, že naše
argumenty i podklady vyhledané
v archivu obce vedly k závěrům, které nám daly za pravdu. Souvisí s tím
i jednání, které jsme vedli společně
s obcí o způsobu vypořádání rybí
obsádky, ponechané v bývalém revíru. Z počátečních nesmyslných
nároků na 750 000, 250 000 jsme se
dostali k celkem reálné sumě 27 000
Kč, kterou se spolek zavázal obci
uhradit, pokud bude MRS na obci
Nemojany tuto částku požadovat.
V procesu dokončování je i návrh
na užívání pozemků kolem rybníka
v majetku manželů Anovčínových,
který jsem předal v průběhu roku.
V roce 2019 jsme vysadili celkem
800 kg výběrových kaprů a 20 ks
štik okolo 50 cm.
Opět jsme se starali o pořádek
kolem rybníka, natřeli jsme zábradlí
na můstku nad přepadem, sekli trávu a uklízeli odpadky. Připomínám,
že rybník je volně přístupný všem,
včetně hostů hotelu, a tak je někdy
práce dost. Ale především jsme se
věnovali sportovnímu rybolovu.
Chtěl bych poděkovat všem členům, ať už aktivním nebo přispívajícím, za jejich přístup a kázeň
při rybolovu. Jen ještě to občasné
ježdění až k vodě!
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Tradičně jsme uspořádali závody
pro děti z Nemojan i pro dospělé
členy spolku, které proběhly úspěšně za pěkného počasí. Vítězové se
jistě mohou těšit z pěkných cen, na
které přispívá i obec svou dotací.
V příštím roce se snad nebude nic zásadního měnit a budeme
moci pokračovat jako doposud.
Budeme žádat o prodloužení nebo
obnovu nájemní smlouvy – ano, tak
rychle čas běží.
Více o plánech na výroční schůzi spolku, která bude opět koncem
února.
Dovolte mi popřát všem členům
hodně úspěchů v rybolovu i osobním životě. Všem občanům obce,
kteří nás podporují, děkuji za jejich
přístup – myslím, že péče o rybník
je ve prospěch všech.
Klidný a úspěšný rok Vám přeji
za spolek.
Miroslav Jonáš
předseda spolku Chobot Nemojany

Nemojanský zpravodaj

MŠ a ZŠ Nemojany
Adventní jarmark, den otevřených dveří, rozsvícení stromečku
V pátek 29. 11. proběhl dětmi
velmi oblíbený adventní jarmark,
který škola pořádala podruhé. Jarmarku předcházela pečlivá příprava. Vyrábělo se ve škole i doma,
aby bylo z čeho vybírat. A sešly
se opravdu krásné věci, keramika,
háčkované hračky, pletené ponožky a polštáře od babiček, látkové
tašky, dekorace do domácnosti,
svícny, věnce, perníčky, sušenky
a mnoho dalšího. Bylo možné občerstvit se dětským punčem, palačinkami, ovocnými špízy s čokoládou, muffiny nebo koláčky.
V 18 hodin pokračoval program
u kapličky. Po úvodním slovu pana
starosty děti vystoupily s pásmem
adventních básniček a písniček.
Pro přítomné bylo přichystáno
krásné překvapení, když z návsi
od hospůdky zazněla písnička na
trubku, kterou Pavel Šoupal navázal na přerušenou tradici obecního
trubače. Děkujeme všem rodičům
a prarodičům, kteří přispěli svými
výrobky do jarmarku, dětem za jejich vydařené vystoupení a panu
starostovi za spolupráci při organizaci vystoupení.

4/2019
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V
letošním
školním
roce
2019/2020
je
v mateřské škole
zapsáno 28 dětí.
Zřizovatel ZŠ MŠ
Nemojany v současné době intenzivně pracuje na
navýšení kapacity. Rádi bychom
v brzké době otevřeli další třídu.
Školní
program, který s dětmi
postupně
vytváříme, jsme
nazvali NEMOJÁNCI. Není to však jen odvození
od názvu obce, ale skrývá v sobě vše podstatné, co se
chceme ve školce společně učit a rozvíjet.
Během dne mají děti možnost volit si podle vlastního
zájmu činnosti a hry, buď individuální, hromadné nebo
skupinové v různých centrech aktivit (Domácnost, Stavebnice a kostky, Dílna, Knihy, Manipulační hry, Ateliér, Pohyb nebo Hudba či Pokusy a příroda). Nezapomínáme ani
na pohyb a každodenní cvičení pro lepší koordinaci pohybů, správné držení těla, prevenci úrazů a celkový zdravý výKe společnému prožívání a sdílení využíváme i lidové
voj. Děti jsou vedeny k samostatnosti a ve věkově smíšené
a
místní
tradice jako např. Oslava sklizně a s ní spojený
třídě mají možnost vzájemného učení.
Týden zdraví, návštěva místního hřbitova na Dušičky, Svatomartinský týden. A na co se už velmi těšíme, jsou tradice
A co všechno jsme ve školce již prožili?
Měsíc září byl naplněný krátkou vzpomínkou na prázd- adventní doby (Jarmark, Mikulášská nadílka) a Vánoce.
Jménem svým i celého kolektivu MŠ přeji všem pokojniny, seznámením se školkou, novými kamarády a tvorbou
né prožití doby adventní a krásné Vánoce.
společných pravidel třídy.
Mgr. Tereza Příborská
Již zmíněné hry a činnosti nejsou směřovány jen do třídy,
ale velmi rádi využíváme krásné přírody v okolí školy a vesnice. Příroda je bezmezná učebna plná pokladů, které
jsme mohli obdivovat a objevovat během celého podzimu. V lese jsme stavěli a opravovali domečky pro Dubánky,
pozorovali proměny stromů a listů, v trávě jsme objevovali
drobné rostliny a hmyz pomocí lupy. Spoustu legrace jsme
zažili při Školní drakiádě, úklidu zahrady před zimou nebo
při Uspávání broučků.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola nabízí dětem
vzdělávání prostřednictvím inovativních výukových metod. Např.
výuka angličtiny metodou (TPR) Total Physical Response + AHA effect,
čtení genetickou metodou, prvky
Hejného matematiky. Po vyučování mají možnost děti docházet do
školní družiny a navštěvovat několik
zájmových kroužků zdarma: čtenářský, badatelský, sportovní a výtvarný kroužek a také odpolední
doučování. Děti mohou také využít
výuky náboženství a kroužku angličtiny pro menší děti.
Děti v badatelském kroužku mimo
jiné zkoumaly viskozitu škrobu smíchaného s vodou, vyráběly šumivé
bomby do koupele, pozorovaly reakce popisovačů při kontaktu s vodou.
Škola zajišťuje pro děti různé výukové programy realizované externími odborníky. Například v tomto
školním roce nás navštívili dva hudební pedagogové s programem, ve
kterém děti seznámili s mnoha i nepříliš známými hudebními nástroji,
proběhl také program zaměřený na
finanční gramotnost či populárně
naučná projekce v mobilním planetáriu.
Ke konci kalendářního roku čeká
děti ještě spousta aktivit. Program
Zdravá 5 zaměřený na zdravý životní styl, exkurze do vyškovského
muzea, vánoční dílna ve škole,
recitační dopoledne, mikulášská
stezka a vánoční besídka. V průběhu celého prosince se můžou děti těšit na „andělskou poštu“. Každý den
si otevřou dopis s adventním úkolem a povedou si adventní deník.
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Děkujeme naší zaměstnankyni
paní Heleně Rotreklové, naší „tetě
Helence“, za její mnohaletou, vytrvalou a svědomitou práci, kterou
vykonávala s velkým nasazením
a vždy s úsměvem. Přejeme jí, ať
si v důchodu užije zaslouženého
odpočinku a zahrádky.

Děkujeme všem rodičům a dětem za společně prožitý rok 2019,
děkujeme zřizovateli za vytváření
vstřícných podmínek a podporu a těšíme se na výzvy v novém
školním roce 2020.

Více informací o akcích najdete (nejen
v Kronice školy) na webových stránkách: www.zsmsnemojany.cz
Mgr. Eliška
Klvačová
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Střípky z minulosti
ROD MUNDYŮ – našich sousedů
Ve vedlejší obci Račice se v 19. století odvíjel život rodiny Mundyů. Jejich
sídlem byl račický zámek s přilehlými
polnostmi, lesy, statky apod. Kromě
toho vlastnili ještě další různá panství
na Moravě (Hvozdec, Tišnov, Říčany,
Veveří, …).

Erb rodiny Mundyů
Prvním členem rodu byl Vilém
(Wilhelm) Mundy, pocházel z Nizozemí. Narodil se v roce 1758 v Monchau, ve vévodství Jülich v severním
Porýní-Vestfálsku, odkud přišel v roce
1773 do Brna. Jeho výtečná znalost
tkaní jemných látek mu brzy získala
výborné postavení v textilní továrně J.
L. Köffillera. Postupně získává veškerá
odborná uznání ve výrobě jemných
vlněných látek. V roce 1789 byl spolu s bratrem Michalem povýšen do
šlechtického stavu. Občanství (Inkolát) získal 31. prosince 1804. Dodávkami vojenského sukna získal velký
majetek. Ten po jeho smrti, 22. 5. 1805,
získaly jeho děti, synové Jan a Bedřich
a dcera Vilemína.
Baron Jan Mundy prodává některá
zděděná panství (Tišnov, Veverskou
Bítýšku, Říčany, Hvozdec) a v roce
1830 kupuje panství Račice.

Letecký pohled na račický zámek
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Jan (Johann) Mundy se narodil
28. října 1798 v Brně jako nejstarší
syn a hlavní dědic Viléma Mundyho
a Francizky Mundyové, rozené Mikolwiny. Po smrti otce (†1805) bylo pro
Jana zřízeno poručnictví po dobu
nezletilosti, které mělo na starosti
správu majetku. Vdova po Vilému
Mundym Franciska chtěla z počátku
pokračovat ve výrobě, ale již roku
1806 byly textilní továrny prodány.
Toto vedlo k postupnému úpadku
rodu. Zletilostí Jana dochází postupně k znovuzrození podnikatelské činnosti rodu Mundyů. Rozvoj račického panství to plně potvrzuje. Baron
Mundy zřídil chov ovcí na pastvinách
od Drnovic k Ježkovicím, Na Výhonku
čp. 137 nechal zbudovat ovčín, za Račicemi zřídil velký dvůr pro chov koní
a dobytka (Hranečník) a využil tamní
pastviny. Pěstoval ovce s obzvláště
jemnou vlnou. V roce 1856 se zúčastnil výstavy v Paříži, kde získal v kategorii ovce bronzovou medaili a odměnu 250 zlatých. Vlna byla spřádána
v Pístovicích a Podomí a následně
dodávána do tkalcoven v Brně. Baron
se věnoval také podnikání v rybníkářství a zemědělství. Rovněž hospodaření v lesích a chov lovné zvěře bylo
předmětem jeho podnikání.
V roce 1816 uzavřel Mundy sňatek s hraběnkou Isabellou Kálnoky
z Köröspataku (1798–1866), která
byla dcerou Jindřicha Antonína hraběte Kálnoky (1765–1822) a Marie
Anny, rozené hraběnky von Engl von
und zu Wagrain (1770–1832). Tento
sňatek byl velmi prestižní, neboť rodina Kálnoky patřila mezi významnou
uherskou šlechtu. Manželé měli spolu
pět dětí: syn Bohuslav (1816–1896) si
vybral vojenskou kariéru. Jako důstojník sloužil v Písku, pak v Českých Budějovicích, kde se oženil s o čtyřicet let
mladší dívkou Terezií Geringerovou.
Jejich manželství bylo bezdětné. Druhý syn Jan (1820–1862) si také vybral
vojenskou kariéru. Zemřel jako major
rakouské armády ve věku 42 let, údaj-

ně se oženil nerovnocenně svému stavu, snad s italskou herečkou. Nezanechal žádného potomka. Syn Jindřich
působil zpočátku v rakouské armádě,
v hodnosti rytmistra odchází do civilu,
žije ve Vídni a jako svobodný si užívá
vídeňského života. Nejmladší syn Jaromír (1822–1894) se stal lékařem, patřil
mezi nejvýznamnější osobnosti habsburské monarchie. Založil rakouskou
sanitní službu, podílel se na vzniku
Červeného půlměsíce a spoluzakládal
s André Dunantem světovou organizaci Červený kříž. Po celou dobu všech
válek po Evropě, v 19. století, se Jaromír Mundy staral o transport raněných
z bojišť k lékařům v nemocnicích nebo
polních lazaretech. Získal tak mnoho
uznání od evropských korunovaných
hlav, státníků a vědeckých kapacit. Za
svého života získal 54 řádů a vyznamenání, které nikdy nenosil. Zasloužil
se také o psychiatrii a reformu v léčení
duševně chorých, což zřejmě souviselo s nešťastným osudem jeho matky.
Sám Mundy skončil tragicky. V 90. letech 19. století se jeho zdravotní stav
zhoršil, k maniodepresivní psychóze
(dědičné předpoklady po matce) se
přidala těžká záducha, a tak 2. srpna
1894 ukončil své útrapy výstřelem
z pistole pod Sophiiným mostem na
nábřeží Dunaje ve Vídni. Také on nezanechal žádného potomka a tím rod
Mundy vymřel po meči. Posledním
potomkem z pěti sourozenců byla
dcera Isabela, která zřejmě dlouho
nežila a byla pravděpodobně stižena
stejnou psychickou nemocí jako její
matka.
Manželka Jana Mundyho, Isabela,
trpěla od mládí duševní chorobou,
svým pěti dětem nemohla dát mnoho z mateřské lásky a manželovi být
pevnou oporou. Její zdravotní stav
se zhoršoval a Jan Mundy byl nucen
umístit ji do ústavu pro choromyslné
ve Vídni, kde také po několika strastiplných letech dne 13. prosince 1866
zemřela. Je pohřbena v rodinné hrobce v Drnovicích.
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Baron Jan Mundy s manželkou Isabelou a dětmi žili nejprve na hradě Veveří, což bylo dědictví po otci Vilémovi.
Když se Jan rozhodl pro změnu celého
života rodiny, odprodal postupně dědictví po otci a zakoupil v roce 1830
zámek v Račicích. Tímto okamžikem
nastává pro rodinu zcela nový život.
Začala přestavba celého renesančního
zámku na empírový zámek. Důvodem
byla změna starého zámku na reprezentativní sídlo rodiny Mundyů. Byla
zbořena část starého hradu s prvním
nádvořím, arkády v přízemí a prvním
poschodí byly zazděny a osazeny okny.
Ve druhém patře vystavěna chodba,
kvůli tomu musela být zvednuta a rozšířena střecha. Na každém křídle byly
přistavěny dva balkóny. Následně bylo
zbouráno a znovu postaveno západní křídlo, v jehož prostorách vzniklo
hlavní schodiště, pokoje dcery Isabely
a místnosti pro služebnictvo. Rovněž
byla vyměněna všechna okna a dveře.
První poschodí mělo sloužit k reprezentačním účelům. V tomto poschodí
se nacházela Janova ložnice, modrý
salon, zimní obývací místnost a pokoje
jeho dětí. Pokoje v severovýchodním
křídle byly bohatě obloženy dřevem,
s kazetovými stropy a erby rodů Valdštejnů a Petřvaldských. Největší pozornost byla věnována velkému sálu, kde
je dodnes vzácný krb s erby Hanuše
Petřvaldského z roku 1612 a naproti
tomu krb z roku 1834 s erbem barona
Mundyho. Stěny byly obloženy dřevem, zrcadly a zbytek byl mramorován
zelenou a fialovou olejovou barvou.
Klenutý strop měl bohatou štukaturu
a velký lustr z jeleních parohů. Většina
těchto úprav ve velkém sále a prvním
poschodí byla odstraněna za posledního majitele račického panství Filipa
Schöllera (1892–1977), který chtěl interiér uvést do původního stavu.

Nádvoří račického zámku
se zazděnými arkádami
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Zvláštním pohodlím vynikala světlým dřevem obložená knihovna s 2
000 svazky, jednalo se o novější díla ze
všech vědních oborů. Také okolí zámku bylo upraveno, včetně nové příjezdové cesty, spolu s úpravou zámeckého parku.
Posledním místem odpočinku pro
rodinu Mundyů byla rodinná hrobka, kterou Jan Mundy zvolil v kostele sv. Vavřince v Drnovicích. Již dříve před tím zde byli pod kostelem
pohřbeni bývalí majitelé račického
panství. Hrobka byla v roce 1870 zazděna a nejsou záznamy, kdo je zde
pohřben. Druhá hrobka, kde mají
být ostatky drnovických farářů, byla
zazděna po Janově smrti roku 1899.
Po smrti Jana byl opravou hrobky
pověřen sochařský mistr Jan Tomola z Brna, který postavil nové schody
a vstup vedoucí do hrobky z boku
kostela. Do hrobky byl instalován
oltář z bílého mramoru, který původně plnil funkci krbu v zámeckém
salonu v Drnovicích. Původní ohniště
bylo překryto deskou z černého mramoru s nápisem: „MISEREMINI MEI,
MISEREMINI MEI, SALTEN VOS AMICI, QUIAMANUS DOMINI TEGIT ME.
Job XIX.21“ (Slitujte, slitujte se nade
mnou, alespoň vy přátelé moji, neb
ruka Páně dotkla se mne). Nad deskou je vytesán erb rodiny Mundyů.
Do hrobky byla jako první pohřbena
Janova matka Franciska 14. prosince
1838. V hrobce je syn Jan (†13. března 1862), který zemřel v Brně a po
smutečních obřadech v katedrále sv.
Petra a Pavla byl převezen do Drnovic. Také je zde pohřbena manželka
Janova Isabela baronka Mundy (*25.
9. 1798 †13. 12. 1866), rozená Kálnoky. Posledním pohřbeným je samotný baron Jan (Johann) Mundy (*28.
10. 1798 v Brně †29. 3. 1872 ve Vídni).

Hrobka šlechtického rodu Mundyů
v Drnovicích v kostele sv. Vavřince

Oltář v hrobce postavený z krbu drnovického zámku
Hrobka byla ve špatném stavu, zásluhou nynějšího drnovického faráře
v.p. Zbigniewa Wawrovského a Obecního úřadu Drnovice s místostarostou
Janem Dvořákem byla zrestaurována
a také opravena rakev Jana Mundyho
(poškozené víko od zlodějů). U vchodu do krypty byla odhalena pamětní
deska baronu Janu Mundymu (2017).
Jan Mundy se zasloužil o zbudování vyškovského cukrovaru. Původně to měl být drnovický, postavený
u dvora „Kašparov“, ale kvůli lepší dopravní přístupnosti a potřebě vody
bylo zvoleno místo ve Vyškově s názvem „Drnowitzer Zuckerfabrik von
Herring Offermann & Co“.
Jan zde byl sice už „jen“ jako společník (dlouhé průtahy se stavbou),
ale i tak se zasloužil, že cukrovar v roce
1868 zahájil výrobu. Největší podíl
měli Jan Mundy (200 000 zlatých)
a Karel rytíř z Offermannů (50 000 zlatých).
Baron také vlastnil zájezdní hostinec s kovárnou a kolárnou „na Drnovské“ (dnešní hotel Allvet). V roce 1850
jej nechal přestavět na letohrádek
a chtěl se tam přestěhovat ze zámku
v Račicích. K tomu nedošlo, a tak tam
zřídil hospodářský dvůr. Po jeho smrti
byl pronajat cukrovarské společnosti.

Hotel Allvet („na Drnovské“)
V roce 1864 se baron Mundy
rozhodl prodat panství Račice i se
zámkem za 1 200 000 zlatých rytíři
Eduardu z Kramstů, který ho koupil
pro svého syna Eugena. Jan si ponechal pouze Drnovice s 5 000 jitry (jitro = 5 755 m²) lesa a 660 jiter polí. Ze
zámku v Račicích se odstěhoval na
faru v Drnovicích, kde bydlel ve dvou
pokojích dva roky. V roce 1866 se rozhodl pro stavbu zámku v Drnovicích.
Stavba trvala tři roky a vedl ji architekt
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Franz Schleps. Baron na zámku nikdy
nebydlel, důvod není znám a jsou jen
dohady, že se mu snad nelíbil. Mundy
zbytek života dožil ve Vídni.
Baron Jan Mundy byl velkým mecenášem a dobrodincem. Za svého
života převzal patronát nad farností
v Račicích a Drnovicích, nechal postavit novou faru a školu v Račicích. Přispíval při různých nešťastných událostech (požáry domů apod.). V poslední
vůli zabezpečil svoje syny, postaral se
finančně o služebnictvo. Nechal založit „Nadaci svobodného pána Johanna Mundyho“.
Na zámku byl zřízen ústav pro staré
muže a ženy. Nakonec, dle závěti, byl
zámek pronajat zemskému výboru,
který tu zřídil nákladem 40 000 zlatých
zemský chorobinec pro 80 stařenek.
Byl vybaven vodovodem a koupelnami, z kůlny byla zřízena kaple. Sprá-

vu celého zařízení převzala 20. srpna
1899 kongregace Milosrdných sester
sv. Františka v Brně.
Celá závěť obsahuje 27 bodů, vše
důkladně promyšlené. Univerzálním
dědicem ustanovil ještě nenarozeného vnuka, postupně od svých synů.
Pokud takového dědice nebude
(a opravdu nebylo), tak má být rodinné jmění přeměněno na „Nadaci Jana
Mundyho“. Její roční výnos měl být
použit pro ústav slepců, pro chorobinec a pro hluchoněmé v Brně. V závěti
bylo také pamatováno na chudé na
jeho panství (Račice, Ruprechtov, Podomí, Ježkovice, Pístovice). Ročně tak
měl být výtěžek rozdělen v jednotlivých obcích mezi skutečně chudobné.
Nadace sloužila do roku 1943, kdy vlivem válečných událostí zanikla.
Celý testament dosvědčuje, jak
pečlivým a starostlivým byl otcem

a jak prozíravým, zkušeným a spravedlivým pánem byl svým poddaným.
Rudolf Klacek, listopad 2019
Zdroje:
Steiner Petr –
Historie rodiny Mundyů (2019)
Stryjová Dagmar – Městys Račice
historie a současnost (2009)
Wikipedie

Dnešní drnovický zámek –
sídlo obecního úřadu a restaurace

Chlapi sami sobě
Chlapi sami sobě
Po roce na Kopanině u Emila v pátek 11. 11. 2019 si
dali dostaveníčko přátelé a kamarádi v počtu 17 chlapů.
Počasí nám přálo. V kotli se vařil ovar a další pochutiny.
To vše se poctivě zapíjelo. Den probíhal v přátelském du-

chu, zavzpomínalo se na kamarády, kteří nás již opustili
a nejsou mezi námi. Závěrem dne jsme si zazpívali za pomoci reprodukované hudby. Zkrátka den se vydařil.
E. Pěček
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