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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ZO z 13. 12. 2018
ZO schválilo:
• cenu stočného ve výši 38 Kč za 1 m3 odvedených odpadních vod;
• závěrečný účet Svazku obcí Drahanská vrchovina;
• smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a pověřuje starostu jejím podpisem;
• střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022;
• odměny zastupitelům obce následovně:
a) zastupiteli obce ve výši 300 Kč měsíčně s účinností
od 1. 1. 2018
b) členům kontrolního a finančního výboru ve výši 0 Kč
měsíčně s účinností od 1. 1. 2018
c) předsedům kontrolního a finančního výboru ve výši
1.000 Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2018 d) neuvolněnému starostovi ve výši 20.679 Kč měsíčně s účinností
od 1. 1. 2018
• provedené rozpočtové opatření č. 8 za měsíc listopad. ZO Nemojany schvaluje, aby za provedení nezbytných rozpočtových opatření v oblasti příjmů i výdajů
v závěru roku 2017 odpovídal starosta obce. Skutečně
provedená rozpočtová opatření budou předložena ZO
ke schválení na prvním zasedání v roce 2018;
• následující pravidla rozpočtového provizoria na rok
2018, kterými se bude řídit do schválení rozpočtu na
rok 2018: Obec bude hospodařit tak, aby zajistila:
- plynulý chod obce a jí zřízených organizací – základní
a mateřské školy a obecní knihovny;
- provoz a nezbytnou údržbu a opravy ČOV a kanalizace;
- zimní údržbu v plném rozsahu;
- nezbytné opravy obecního majetku;
- úhradu za zpracování projektové dokumentace na
opravu budovy školy.
Obec zapojuje do rozpočtového provizoria částku 532.000 Kč na provoz Základní školy a Mateřské
školy Nemojany, okres Vyškov, příspěvkové organizace, v roce 2018. Finanční prostředky budou v rámci rozpočtového provizoria čerpány na nejnutnější
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•

provozní výdaje v obdobné výši jako v roce 2017.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. VB/013/2017 mezi smluvními stranami obcí Nemojany a VaK, a.s. Vyškov, za jednorázovou úplatu
12.250 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem;

ZO vzalo na vědomí:
• že Ing. Josef Ryšávka se dnem 20. 11. 2017 vzdal funkce přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově
ZO se seznámilo:
• se záměrem vybudování 57 stavebních míst v lokalitě Podhoří. Investor by chtěl provést rozparcelování, zasíťování a rozprodání stavebních míst o výměře
cca 500 m2. Se svým záměrem seznámil zastupitele
převážně z důvodu napojení případných budoucích
obyvatel na ČOV.

Veselé Velikonoce a hodně radosti
z probouzející se přírody
přeje
OÚ Nemojany
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Děje se v obci
Děje se v obci
Od posledního vydání Nemojanského zpravodaje proběhly v Nemojanech následující události:
• rozsvěcení vánočního stromu
s pásmem koled a písní připravených žáky a učitelkami zdejší základní a mateřské školy. Zde si znovu dovolím poděkovat všem účastníkům i
sponzorům;
• zasedání zastupitelstva obce Nemojany;
• uzavření hospodaření obce za rok
2017 s následnou inventarizací
obecního majetku;
• vypořádání dotace poskytnuté z prostředků JMK na dostavbu
chodníku s osvětlením do Krchůvku
směr Habrovany;
• uspořádání veřejného projednání
zpracovaného nového Územního
plánu Nemojany;
• pravidelná zimní údržba obce a pro-

•

•

•
•

•

•

•

voz splaškové kanalizace;
kontrola a audit hospodaření obce
za rok 2017 ze strany Krajského úřadu JMK;
zahájení správního řízení s majiteli nepřipojených nemovitostí na
splaškovou kanalizaci;
zahájení překolaudování staré kanalizace na výhradně dešťovou;
dokončování stavebního řízení na
novou kanalizační stoku s přečerpávací stanicí ČS3 u vlakového nádraží;
zpracování projektové a stavební
dokumentace na opravu a rozšíření
budovy školy (probíhá);
zahájení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ
a MŠ Nemojany;
podání žádosti o poskytnutí dotací
z programů JMK na opravu kapličky a na opravu a rozšíření místního
osvětlení;

•

•

•
•
•

•

jednání a zadání zpracování technické studie možností rozšíření
kanalizace a ČOV s ohledem na
developerské stavební aktivity
JUDr. Franka (lokalita Podhoří),
Ing. Žitného (lokalita nad Nemojanským mlýnem) a p. Anovčína
(hotel a wellness Nemojanský
mlýn);
řešení prodeje nevyužitelného
a nepřístupného obecního pozemku;
likvidace suché a nebezpečné
lípy v Brance;
zpracování Manipulačního řádu
rybníku Chobot;
výběr odborné firmy na řešení
GDPR (ochrany osobních údajů)
pro obec a ZŠ a MŠ Nemojany;
příprava a zpracování rozpočtu
obce na rok 2018.
Miloš Němec

Plánované akce roku 2018
Na letošní rok jsou plánovány a v rozpočtu zohledněny následující akce:
• dokončení a schválení nového Územního plánu Nemojany;
• přesun autobusové zastávky nad nádražím a výstavba
čekáren na obou autobusových zastávkách;
• oprava části komunikací v obci – ulička nad hospůdkou
Na Růžku, ostrůvky u nádraží;
• oprava a rozšíření obecního osvětlení;
• zpracování projektu na revitalizaci obecních ploch
včetně řešení míst na shromažďování tříděného odpadu;
• dokončení projektu na opravu a rozšíření budovy školy, získání územního souhlasu a stavebního povolení,

•
•
•

•

•

podání žádosti o dotaci na realizaci (v případě vypsání
vhodného dotačního titulu);
dokončení oprav vnějších rozvodů kabelové televize
výstavba nové kanalizační stoky s přečerpávací stanicí
ČS3 u vlakového nádraží;
oddělení dešťové a splaškové kanalizace v části obce
směr Pístovice (v případě rychlého zpracování projektu
a získání stavebního povolení);
zahájení narovnání katastrálních úprav v souvislosti
s polohou části obecních chodníků na soukromých pozemcích;
dokončení převodu pozemku mezi Sokolem a obcí pro
výstavbu multifunkčního hřiště za sokolovnou.
Miloš Němec

Výzva – kompostéry
Vyzýváme všechny občany, kteří mají zájem o bezplatný pronájem kompostérů, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Zbývá ještě 20 volných kusů. Rozdělování kompostérů bude podle pořadí přihlášení. Uzavírka žádostí bude 31. března
2018. Přednostně budou uspokojeni žadatelé, kteří dosud kompostér nemají. Hlásit se mohou i zájemci, kteří by chtěli
druhý kompostér.
Obecní úřad Nemojany
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Přihláška na vítání občánků a souhlas s uveřejněním blahopřání
Vážení rodiče nově narozených občánků obce, vážení jubilanti,
s ohledem na ochranu osobních údajů je k uveřejnění osobního blahopřání či oznámení o vítání občánků v našem Zpravodaji nutný souhlas se zpracováním
osobních údajů oslavence či zákonného zástupce dítěte.

Z tohoto důvodu nemohou být pozvánky k vítání
občánků či výzvy ke zveřejnění blahopřání zasílány ze
strany obecního úřadu automaticky.
Máte-li zájem zúčastnit se vítání občánků nebo
o zveřejnění vašeho osobního blahopřání ve Zpravodaji, obraťte se na kancelář obecního úřadu.
redakční rada Nemojanského zpravodaje

Obecní knihovna
Obecní knihovna Nemojany
Počátkem prosince loňského
roku nás navštívila paní Zdeňka
Adlerová z vyškovské knihovny, která dětem čtvrtých a pátých tříd potrénovala „mozečky“ na akci nazvané Hrátky s pamětí. I přes počáteční
šum dokázala děti zklidnit, aby se
soustředily na dané úkoly a vše
zdárně vyřešily.

1/2018

Koncem ledna proběhlo v naší
knihovně historicky první pasování
prvňáčků na čtenáře. Deset žáků ZŠ
Tučapy proneslo slib a král Rudolf I.
je pasoval do stavu čtenářského. Každý nový čtenář pak obdržel pasovací listinu, odznak čtenáře, čtenářský
deníček a propisku. Na oslavu tohoto
významného dne pan učitel rozkrá-

jel dort ve formě slabikáře. Na závěr
malí čtenáři ukázali své čtenářské
umění a přečetli ukázky z různých
historických i novodobých slabikářů
a čítanek.
V pátek 16. 2. 2018 měli příznivci cestování opět možnost navštívit
zajímavou zemi. Tentokrát se jednalo o Kubu a průvodcem byl stejně
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jako minule cestovatel Radim Kejík.
Vyprávění bylo poutavé a fotografie
perfektně dokreslovaly atmosféru.
Kuba je jednou z posledních zemí
se socialistickým režimem, zemí
s množstvím barevných automobilových veteránů, továren vyrábějících rum, ale také chátrajících domů
nebo svéráznou dopravou (alespoň
co se turistů týče). Kubánská atmosféra je jedinečná a tak rozhodně
stálo za to tuto cestu absolvovat.
Dne 13. února 2018 odstartoval 3. ročník čtenářské soutěže
pro knihovny regionu „Knižní výzva 2018“, do kterého se zapojila
i Obecní knihovna Nemojany. Cílem
čtenářů je přečíst 20 knih – dospělí
/ 10 knih – děti podle zadaných kritérií. Soutěž potrvá do 10. 11. 2018,
vylosovaný vítěz v každé katego-

rii se může těšit na zajímavou odměnu a postup do okresního kola.
Podrobnosti naleznete na webových

stránkách knihovny www.nemojany.cz
Eva Hálová
Andrea Němcová

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol
Dne 4. 11. 2017 reprezentovalo naši jednotu smíšené
družstvo na župním přeboru v bowlingu. Akci pořádala
TJ Sokol Luleč. Naše družstvo se umístilo na 6. místě. Ženy
nenechaly nic náhodě, pilně trénovaly a 27. 1. 2018 obsadily v župním bowlingovém turnaji tříčlenných družstev žen
opět v Lulči krásné 2. místo.
V sobotu dne 2. 12. 2017 naše jednota uspořádala „Předvánoční výlet“. Výletu se účastnilo bohužel pouze šest osob
a pes. Naopak při pořádání další pěší akce jsme byli mile
překvapeni. Den před Silvestrem se konal „Výšlap kolem Nemojan“, kterého se účastnilo kolem 50 osob a několik psích
mazlíčků.
V letošním roce proběhne už 4. ročník „Župního zálesáckého závodu zdatnosti“ pro děti ve věku 0–18 let, který po-
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řádá naše jednota. Jste srdečně zváni. V loňském roce byla
účast pomocníků z Nemojan hojná. Proto se na vás obracíme s prosbou, zda byste pomohli s organizací závodu. Termín byl stanoven na sobotu 12. května. Pokud pomůžete,
dejte prosím vědět na adresu: ilusca@seznam.cz. Bližší informace vyvěsíme včas před závodem na webových strán-

kách www.sokolnemojany.cz, kde mj. naleznete informace
o všech pořádaných akcích.
Zima nás ještě neopustila, ale na léto již chystáme v období
18.– 25. 8. 2018 stanový tábor ve Vřesovicích (okr. Hodonín).
Bližší informace naleznete v odkaze http://tabor.cahik.cz.
Mgr. D. Hlavsa

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Nemojany
děkuje všem sponzorům, kteří podpořili
tradiční Ostatky konané 17. února 2018.
Děkujeme i všem 16 spoluobčanům,
kteří se nebáli přijít na večerní ostatkovou zábavu.
Přístup našich spoluobčanů svědčí
o vysoké občanské podpoře místních
spolků a jimi pořádaných akcí. Zdá se, že
podobných akcí je v Nemojanech zbytečně mnoho a naši spoluobčané si peč-

livě vybírají účast na nich. Potvrdilo nám
to pořádání loňských Ostatků i Mikulášské zábavy s podobnou účastí. Proto se
SDH rozhodl, že podobné akce omezí.
Není totiž v našich silách a finančních
možnostech pořádat podobné akce pro
vlastní potěšení se stále stejnou účastí
(či spíše neúčastí) obyvatel. Je to trochu
smutné, že lidé dnes nedokáží ocenit
snahu organizátorů veřejných kulturních akcí alespoň jejich podporou.

Rádi pomůžeme při organizaci
a zabezpečení poslední fungující
akce – Babských hodů, ale v pořádání vlastních akcí se budeme řídit známým heslem „Třikrát a dost“. Takže
snad někdy v budoucnu při pořádání
podobné akce na viděnou. Příští rok
to určitě nebude.
Miloš Němec,
jednatel SDH Nemojany

Chobot Nemojany z.s.
Spolek Chobot bude pokračovat aktivně ve své činnosti
i v letošním roce. V současné době zůstává přihlášeno 87 členů,
těch, kteří se aktivně zajímají o hlavní činnost spolku – rybaření,
je o něco méně – 67. Přijímání dalších zájemců o rybaření je i nadále pozastaveno – výjimky budou možné pouze pro občany
Nemojan, přihlášené k trvalému pobytu v obci.
V měsíci dubnu bylo vysazeno 400 kg kaprů 55 – 60 cm
a dále 115 kg amurů cca 55 cm.
Z důvodu nízkého stavu vody v podzimním období jsme
neprovedli podzimní zarybnění. Ušetřené prostředky budou investovány v letošním roce – nákupem kvalitnější rybí obsádky.
Bylo vyloveno 788 kg ryb. Byla tedy slovena i rezerva z minulého
roku.
V měsíci červnu budou uspořádány rybářské závody pro
děti. Účastnit se mohou děti do 15 let, s trvalým bydlištěm v Nemojanech. Pro všechny bude připraveno občerstvení a pěkné
ceny. Propozice budou uveřejněny na plakátech, které budou
vyvěšeny v obci.
V zářijovém termínu pak uspořádáme rybářské závody pro
dospělé.
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Na ceny a občerstvění přispěla významnou částkou obec
a bude tomu tak i letos.
Přeji všem úspěšnou sezónu a pěkné úlovky.
Miroslav Jonáš
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Výroční schůze ČZS Nemojany 2018
Jak už bývá dobrým zvykem, proběhla i tento únor pravidelná výroční
schůze zahrádkářského svazu, a to nejen za účelem shrnutí roku minulého,
ale především proto, aby se dohodnul
plán na rok letošní.
Vše zahájil předseda spolku, přítel
Beránek, motivačním úvodním slovem,
tentokráte o historii zahrádkářství. Plynule pak navázal zprávou o činnosti za
rok 2017. A že to nebyl rok špatný. I přes
nepřízeň počasí, která se podepsala na
naší úrodě, byl alespoň program zahrádkářů plodný. Kromě již tradičních
záležitostí jako nákup hnojiv, podzimní
zájezd na výstavu do Olomouce nebo
předvánoční vyrábění adventních věnců proběhla přednáška o víně spojená
s řízenou degustací a dále také pod
záštitou obecního úřadu soutěž o nejkrásnější předzahrádku. Především se
ale uskutečnila výstava k 60. výročí ČZS,
která, i přes rozpačitá očekávání a skepsi, dopadla více než dobře. Vzorků k vý-

stavě se nakonec sešlo slušné množství,
stejně tak i pomocná ruka jiných svazů
a spolků byla podpůrná. Především pak
překvapila účast cca 150 návštěvníků
nejen z Nemojan, ale i z blízkého okolí.
Dalšími body programu bylo čtení
pokladní zprávy a zprávy revizní komise, které potvrdily, že zahrádkáři jsou
taktéž dobrými hospodáři.
V plánu na následující rok byly
schváleny následující body: Zajištění
hnojiva a zahradního substrátu za zvý-

hodněnou cenu pro členy svazu. Pro
velký úspěch byla opětovně schválena
degustace vín s přednáškou, dále i podzimní zájezd do Olomouce a adventní
kurz výroby věnců. Jako novinka byla
schválena degustační soutěž „Jablko
roku Nemojany“, která bude spojena
i s dalším programem.
Jak vidno, máme se na co těšit, a tak
si popřejme pěknou úrodu a zahrádkaření zdar!
Patrik Peschl

MŠ a ZŠ Nemojany
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CO JSME ZAŽILI:
BOBOVÁNÍ VE SPORTOVNÍM KROUŽKU A V TĚLOCVIKU

PROJEKT – TUČŇÁCI
Děti z různých ročníků společně pracovaly na projektu Tučňáci. Dozvěděly se v rámci projektového vyučování a skupinové
kooperace spoustu zajímavých informací.
MATEMATIKA A ČTENÍ HROU

PROJEKT JOSEF LADA – LADOVSKÁ ZIMA ZA OKNY JE
V lednu jsme se ve škole zaměřili na
téma JOSEF LADA – LADOVSKÁ ZIMA.
Děti přinesly do školy knihy, ilustrace,
hračky či od prababičky vyšitý polštářek s kmotrou liškou. Hravou formou se
seznamovaly se životem a dílem Josefa
Lady, hrály ladovské pexeso, vyhledávaly říkadla k leporelům, přiřazovaly texty
a básničky k ilustracím, třeťáci si připravili pro prvňáčky čtené vystoupení Jak
byl Mikeš ve škole. Za svou píli byly děti
oceňovány nálepkami s ladovskými obrázky, které si lepily na odměňovací list.
Celý projekt byl završen v Knihovně Karla
Dvořáčka ve Vyškově, kde se děti zúčastnily programu na téma Josef Lada.

1/2018
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PROJEKT JOSEF LADA – LADOVSKÁ ZIMA ZA OKNY JE

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

VÝTVARNÝ KROUŽEK

PROJEKT – TUČŇÁCI

NETRADIČNÍ UČENÍ V MASKÁCH
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ČTVRŤÁCI PŘI PRACOVNÍCH ČINNOSTECH

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Tentokrát na téma Zdeněk Miler. V lednu jsme se věnovali tématu Josef Lada a zakončili jej programem ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. V únoru jsme pro změnu odstartovali v knihovně tématem Zdeněk Miler, které nám
bude pokračovat až do března.
JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC
Ve škole se každoročně věnujeme tematice první pomoci. Na konci února nás navštívily pracovnice
Červeného kříže. Děti si připomněly, jak se správně
chovat v mimořádných situacích a také si prakticky
vyzkoušely nácvik masáže srdce na figurínách.

NA CO SE TĚŠÍME
BŘEZEN
VYNÁŠENÍ MORANY – pátek 16. 3. v 10 hodin – sraz před
školou
JARNÍ RECITOVÁNÍ – recitační dopoledne ve škole pro děti
z MŠ, rodiče i pro veřejnost
DUBEN
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
čtvrtek 5. dubna 14–17 hodin
Co s sebou k zápisu:
RODNÝ LIST DÍTĚTE
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Moc se na vás a děti těšíme! Vůbec ničeho se nebojte, atmosféra u zápisu je milá. Děti si popovídají se svou paní učitelkou. A žádný strach, děti určitě nezkoušíme. Zápis je příjemná
forma setkání dítěte a rodičů se svou budoucí paní učitelkou,
ředitelkou, školou, třídou i spolužáky.
DEN ZEMĚ – úklid lesa a okolí školy, vycházka do přírody
PLAVECKÝ VÝCVIK – každý rok jezdíme po dobu 10 týdnů
jedenkrát týdně s dětmi do Vyškova na plavecký bazén, kde
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probíhá plavecký výcvik pod vedením profesionálních lektorů.
KVĚTEN
DEN PRO RODINU – RODINNÝ PIKNIK – čtvrtek 31. května
v 16 hodin
V pořadí již 3. ročník úspěšného a příjemného setkávání rodičů, dětí, pedagogů a přátel školy.
ČERVEN
DEN DĚTÍ – sportovní dopoledne
ŠKOLNÍ VÝLET – pochodový do rakoveckého údolí
TRADIČNÍ ČTENÁŘSKÝ MARATON – v rámci projektu CELÉ
ČESKO ČTE DĚTEM
SPANÍ VE ŠKOLE
VYSVĚDČENÍ – pátek 29. 6. 2018
Zahájení školního roku: pondělí 3. 9. 2018 v 8 hodin
Sledujte naše webové stránky: www.zsms-nemojany.cz
Mgr. Bc. Eliška Klvačová
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Kostel sv. Martina – nález z roku 1907
Na samém konci Hané, kde Vyškovská brána zvolna přechází do
brněnské nížiny a ze severu zasahuje Drahanská vrchovina, leží v jejím
úpatí kopec (368 m n. m.), na jehož
vrcholu stojí kostel sv. Martina. Katastrem a farností patří do obce Luleč,
ale dominantou do Nemojan. Kopec
i kostel jsou viditelné z velké dálky,
z dálnice Brno – Vyškov a nejlépe
z vlaku jedoucího z Brna do Přerova.
Po výjezdu ze zářezu zatáčky trati
před nemojanskými mosty, směrem
od Komořan po levé straně, objeví se
nejen celá obec Nemojany, ale také
kostel sv. Martina, tyčící se nad obcí.

Kostel sv. Martina nad naší obcí
Kopec se v dávných dobách
vzniku křesťanství nazýval Boží
stolček. Bylo zde rozsáhlé hradiště,
jedno z největších na Moravě. Člověk zde žil již v dobách prehistorických (dobře 45 tisíc let př. n. l.),
což by i napovídalo o umístění kostela mimo obec, neboť se tak dělo
do konce 12. století, kdy kostely
byly stavěny na místech snadno
hájitelných, v našem případě je to
ostroh Liliové hory, spolu s těsnou
blízkostí bývalého hradu. První písemné zmínky o lulečské farnosti
jsou z roku 1371 (dále r. 1490, 1523,
1574).
Kostel sv. Martina je chráněn
jako kulturní památka České republiky. Podle jedné pověsti jej postavili Templáři po jejich příchodu
z Palestiny na Moravu ke cti a slávě
Boží a ke cti svému patronu, svatému rytíři Martinu. Vedle kostela
založili také menší hrad s opevně-
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Fotografie nalezeného tubusu
ním. Roku 1311 byl řád Templářů
zrušen a hrad s kostelem přešel do
rukou rodu pánů z Lulče, až do roku
1520. Podle jiných údajů byl kostel
zasvěcen sv. Duchu. Každopádně
v letech 1522–1535 byl majitelem
celého panství habrovanského
(včetně Lulče a Nemojan) Jan Dubčanský ze Zdenína. Ten zde zřídil
tiskárnu Bratří Habrovanských či
Lileckých. Od té doby se kopec přejmenoval na Liliovou horu, což byla
reminiscence (vzpomínka) na starou tiskárnu IN MONTE LILIORUM.
Hrad se naposledy uvádí v pramenech roku 1574 jako pustý a pak
už o něm další zmínky nemáme.
Pozůstatek hradu je nazýván „Na
Starém zámku“. Zde na kopci stávala fara, zmínka o ní pochází z roku
1377, tehdejším farářem byl páter
Jan Michael Schaab. Od roku 1646
patřila farnost pod správu Jezuitů
z Uherského Hradiště. Původní kostel byl dřevěný (poprvé se připomíná v roce 1406) a stával na místě
dnešního kostela.
Při opravě střechy kostela a následně celého plechového pláště
malé věžičky, kde je umístěn menší zvon (používá se na zvonění při
mši), na podzim roku 2017 byl nalezen tubus z měděného plechu zaletovaný cínem, vodotěsný. Pochází
z roku 1907, kdy věžička vyrobená
z plechu dosloužila a bylo nutné ji
opravit. Tubus obsahoval tyto věci:
• listinu z roku 1907
• fotografie tehdejšího „Konkurenčního výboru“ – 18 členů
z Lulče, Nemojan a Tučap (Obča-

•
•
•
•
•
•

né v tomto spolku měli zajištěný
důstojný pohřeb.)
mince tehdejší měny (koruna) –
1, 10 a 20 haléřů, 1 a 2 koruny
voskový amulet
kříž Hispanský (malý dřevěný
křížek)
amulet Franc
mince římská
pohlednice „Pozdrav z Lulče“

Zde je celé (doslovné) znění nalezené listiny (ručně psané inkoustem):
Pochválen buď Ježíš Kristus!
Drahým potomkům, kteří tyto
záznamy čísti budou, vřelý pozdrav
vyslovují a požehnání Božího vyprošují dávní předkové.
Poněvadž střecha i věžka nad
presbytářem farního kostela sv. Martina valně již zvetšela a hrozila spadnutím, rozhodly se obce k farnosti
Lulečské přináležející, a to obce:
Lulč (930 obyvatel), Nemojany (474
ob.), Tučapy (661 ob.) a Pístovice
(440 ob.), že obé jak střecha, tak
i věžka znova se pořídí. Rozhodnutí
uvedeno ve skutek, a dnes 24. října
1907 dílo šťastně dokonáno nasazením pozlacené báně, do které, jak
chvalitebným zajisté jest zvykem,
uloženy některé místní údaje potomkům na paměť i ponaučení.
Při snesení věžky staré, jež byla
téměř stejného tvaru jako nynější
a jen asi o 3 metry vyšší a kryta byla
obyčejným plechem červeně natřeným, nalezeno v báni její plechové
pouzdro a v něm tyto předměty:

Nemojanský zpravodaj

1. pamětní listina latinsky psaná,
značně poškozená, udávající,že tento kostel sv. Martinu zasvěcený byl
vystaven od faráře Lulečského dp.
Martina Dworzanského z nadace
dp. Jakuba Hlávky a věžka že dostavena byla od Dvořanského nástupce
faráře dp. Martina Scheberle, rodem
z Telče, dříve faráře v Ratajích, od
něhož také listina napsána a podepsána dne 4. srpna 1753 – jak připomíná – za pana Matouše Sekstellera
S. I., rektora koleje Hradišťské, a za
Wáclava De Weygefurth, děkana Vyškovského
2. voskový amulet (cera Innocentii)
3. kříž Hispanský (cera Hyspanica)
4. amulet Franc
5. mince římská (numisma Romanum) s obrazem sv. Ignáce na jedné
straně a sv. Františka Xaverského na
druhé straně. Mimo tyto předměty,
které se až na listinu, která je velmi
vetchá, přikládají, nalezen nějaký
prach a několik obrázků

Nynější věžka byla zbudována za
faráře vysoce důstojného p. Josefa
Svobody, čestného kanovníka královské kapitoly Brněnské, arcikněze a děkana Slavkovského, rodáka
Jimramovského, dříve faráře ve Střížově a v Kobeřicích, jemuž v duchovní správě farnosti vypomáhal
kooperátor Josef Hodovský, rodem
ze Silůvek u Brna, pisatel této listiny.
Biskupem Brněnským této doby byl
Th. Ph. I. C. Dr. Pavel hrabě Hnyn, arcibiskupem Olomouckým Dr. František Sales. Bauer, bývalý biskup
Brněnský (22 let v Brně), jenž roku
letošního k radosti lidu moravského,
z něhož vyšel, slavil 25leté jubileum
apoštolského úřadu biskupského.
Papežem jest slavně panující Pius X.
dle prorockého označení „Ignis ardens“ (hořící oheň), jehož heslem:
Omnia renovare in Christo (vše pro
obnovu křesťanství). Za něho zdá
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se, že dochází ke smíru mezi Vatikánem a Quirinálem od zabrání papežského státu Itálií za Pia IX. rozvaděnými a uskutečněna rozluka církve
od státu ve Francii. Snahy po této
rozluce, jakož i po rozlučitelnosti
manželství katolických a odstranění náboženství ze školy objevují se
i u nás v Rakousku, jak dokumentováno nedávným mezinárodním
sjezdem „Volné myšlenky“, vlastně
svobodných zednářů v Praze od
8. do 12. září. Císařem Rakouským
od roku 1848 jest František Josef
I., o jehož zdraví právě této doby
neblahé přicházejí zprávy. V současném politickém životě našem
odehrává se houževnatý boj mezi
různými stranami politickými. Volby
do říšské rady ponejprv konány letos 14. května na základě všeobecného, rovného, tajného práva hlasovacího. Akutní otázkou nynějšího
zasedání jest Rakousko-Uherské
vyrovnání, nejhlavnější požadavky
českého národa vnitřní úřední řeč
a druhá česká univerzita v Brně, která zajisté již v době, ve které čtenář
žije, jsou splněny. V roce tomto 1907
velkého rozšíření nabývají automobily (elektrické vozy); dráha, která
projíždí požehnaným krajem naším
a jež dosud byla majetkem akciové
společnosti, letos zestátněna. Značnou neúrodou a velikými živelními
pohromami (krupobití, povodně)
v mnohých částech naší říše, ano
celé Evropy zaviněna značná drahota potravin: 1q (metrický cent =
100 kg) žita 24 korun, pšenice 22 K,
ječmene 20 K; 1 kg masa hovězího
= 2 K, vepřového = 2 K, telecího =
2,80 K; kráva = 400–500 K, tele =
60–80 K, 1 q uhlí až 4 K. Nejnižší
jedničkou naší měny jest haléř – h.
100 h = 1 K (koruna); některé z mincí
přikládají se na památku.
Obyvatelstvo našeho kraje po
většině živí se rolnictvím, jež při
dobré jakosti půdy dosti jest výnosné; katastrální výnos 24 K po
míře. Rolnictvo kraje vyškovského
založilo si hospodářské družstvo se
sídlištěm v Nosálovicích. Produkty
hospodářské, najmě ječmen a cukrovku zpracují sladovny v Ivanovicích, Novém Rousínově a v Račicích
a cukrovar ve Vyškově. Mimo obilni-

ny daří se péčí našich hospodyněk
na některých tratích dobře zelenina,
jmenovitě petržel, cibule, mrkev.
O vzdělání hospodářského dorostu pečuje zimní hospodářská škola
ve Vyškově. V Lulči, Nemojanech
a Pístovicích utěšeně vzkvétá průmysl kamenický, dodávající městům
dobrý kámen dlažební i stavební,
v Lulči a Pístovicích porůznu některé rodiny tradicionelně živí se tkalcovstvím a v Pístovicích ještě také
soustružnictvým perleťových knoflíků. Ostatní obyvatelé jsou řemeslníci a dělníci ponejvíce stavebního
odboru (zedníci).
Dle historických nálezů i dle terénu okolí Lulče zjistil zdejší rolník
Vavřín Travěnec pradávná hradiska,
na tzv. Brdech i zde u sv. Martina,
jak také dle památek písemných
uložených v Moravském archivu
dosvědčuje slovutný Vincenc Brandl, archivář moravský v monografii:
„Lulč, Hobitschau und Habrovan“.
Vedle kostela směrem k Lulči stojí slaměnými došky krytá prastará
chalupa hrobaře Jana Dobíška, které jakož i několika kousků polí nabyl
strýc jeho Ondřej Klečka promlčením právní lhůty. Náleželať chalupa
i s polnostmi dříve ke kostelu sv.
Martina a určena byla pro kněze,
aby kdyby mu na hoře čekati bylo,
hlavu za zimní psoty kde skrýti měl.
U chalupy znatelny jsou zbytky bývalé tiskárny Českých Bratří, která
již roku 1527 se připomíná. Fotografie této chalupy i s kostelem se přikládá. Podél cesty na jižním svahu
vybudovány byly za dp. Antonína
Šubrta r. 1853 kapličky křížové cesty s litými obrazy umučení Páně. Za
letošní opravy vystavena též druhá
hřbitovní brána pro Tučapy a Nemojany proti hlavnímu vchodu do kostela místo malých dřevěných dvířek
hned vedle vchodu hlavního do
kostela, jež byly zazděny.
Jména jednotlivých částí osady
Lulče a polních tratí dle lidového
podání: Hlavní náves tvoří vlastně
tři ulice tvořící vespolek téměř rovnostranný trojúhelník; od kostela sv.
Isidora k Pístovicím jest Manovsko,
dole Zárybničí, pod myslivnou studánka Libuša; ulice směrem k Drnovicím sluje Praha, vlevo jest Homolí
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a Kopeček. Pole k Drnovicům: Nivky, nástupcem v úřadě tom jeho syn Tvého a místo přebývání slávy Tvé“.
(Vinohrady), Homolí, Klínky, (Podliš- p. Hugo Huber, lesní adjunkt, jenž (Žalm 25)
tí), Trojníček, Díly za Prahou, Paděl- také se zvláštní ochotou zhotovil foV Lulči, dne 24. října 1907 Vivant
ky, Louky, Přední díly. K Rostěnicím: tografie přiložené.
sequentes! (ať žijí následníci)
Dlouhý, Padělky, Zezulovy, Želátovy,
Konkurenční výbor, za něhož Josef Hodovský, kooperátor
Díly za silnicí, (Přední a zadní hony), oprava podniknuta, sestával z těch- Jos. Svoboda, děkan a farář v Lulči
Urbance, Obecní padělky, Kříže a Je- to zástupců přifařených obcí: Jan Jan Zmrzlý, t. č. předseda kon. výboru
zovitská (dříve hospoda při silnici Krais, starosta z Lulče, předseda, Hugo Huber, lesní adjunkt
císařské, nyní 2 chalupy Chládkovy), Karel Čača z Lulče, místopř., patro- Jan Krais, t. č. místopředseda
Horní a Dolní čtvrtě, Nivy, Skalky, nátní zástupce Josef Huber, Florián
Důlky. U sv. Martina: Kopaniny, Ko- Křivý z Tučap, Jan Zmrzlý starosta
K původnímu nálezu byly přilovratnice, Rubanice. Nad Kopeč- z Nemojan, František Jůra z Pístovic. dány nové listiny a mince z dneškem Brda (Přední a Zadní, Klučeni- Průběhem správy novými volbami ní doby, pouzdro bylo zaletováno
ce).
ustanoven výbor konkurenční ná- a zpětně uloženo na původní místo
Ve vsi samé jest několik spolků:
sledovně: Jan Zmrzlý, rolník z Lulče, uložení ve věžičce kostela, jako poNejstarší jest pohřební spolek předsedou, Jan Krais, starosta z Lul- selství pro další generace.
(měsíční příspěvek 6 krejcarů = 12 h), če, místopředsedou, Jan Zmrzlý,
Generální oprava celé střechy
který každému svému členu obsta- starosta z Nemojan, Matouš Hartl kostela sv. Martina započala v roce
rává slušný pohřeb s hudbou a zpí- z Tučap, František Jůra z Pístovic. 2015, kdy bylo proinvestováno
vaným requiem, pak čtenářsko-pě- Kostelními hospodáři byli Jan Srna 500 575 Kč, následně v roce 2016
vecký spolek „Libuša“, jenž loni slavil a Tomáš Musil, oba z Lulče.
to bylo 550 033 Kč, v roce minulém
40leté jubileum svého trvání, katoO opravě pracovali: František 745 296 Kč. Celkem by měla oprava
licko-vzdělávací beseda „Svornost“, Peška, stavitel, Jan Pospíšil, tesař- přijít na 2 230 000 Kč. Letos, v letCyrilská jednota pěstující kostelní ský mistr, Martin Šperka, klempířský ních měsících, by oprava střechy
zpěv a hudbu obratným řízením mistr, všichni z Vyškova, a Jan Bar- kostela měla být dokončena. Byla
našeho varhaníka Antonína Kraise tošek, pokrývačský mistr z Nového to velmi důležitá oprava, která zaz Lulče, hasičský spolek, spolek vo- Rousínova. Plán na věžku se vzác- jišťuje, že tato naše památka nejenských vysloužilců.
nou ochotou zhotovil Fischer, archi- bude ničena deštěm, povětrností
O školy dobře jest postaráno: tekt při moravském místodržitelství. a bude nadále sloužit dalším genev Lulči jest škola trojtřídní, v TuVšem, kteří s opravou tohoto racím. Známé panorama kostela sv.
čapech dvojtřídní, v Nemojanech chrámu Páně zásluhy získali, zvláš- Martina na hoře Liliové nás bude
a Pístovicích jsou jednotřídky. Ve tě pak milým farníkům, kteří náklad stále vítat při našich návratech
Vyškově jest české gymnasium, nesou, budiž dobrotivý Bůh štědrým domů z cest po světě do našeho
měšťanská škola chlapecká i dívčí, odplatitelem, neboť o sobě právem kraje.
dvouletá obchodní škola, zimní hos- říci mohou se žalmistou Páně: „MiloRudolf Klacek,
podářská škola. V Novém Rousínově val jsem, Hospodine, ozdobu domu
únor 2018
nově zřízena měšťanská škola
chlapecká i dívčí před níž letos,
dne 6. října, postaven velkému
rodáku Novo-Rousínovskému,
knězi-buditeli a sběrateli národních písní moravských slavnému Františku Sušilovi pěkný
pomník mládeži na stálý skvělý
příklad a vzor.
Patronem kostela sv. Martina jest tohoto času urozený
pán Julius rytíř Gomperz, majitel panství Lulečského, Habrovanského a Hlubočanského,
jeho zástupcem patronátním
v Lulči nedávno zemřelý nadNa fotografii z r. 1907 jsou členové „Konkurenčního výboru“ v zastoupení obcí celé
lesní p. Josef Huber, zvláštní
farnosti (Luleč, Nemojany, Tučapy a Pístovice)
příznivec této opravy, jeho
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