Z

P

R

A

V

O

D

A

J

ročník VIII / číslo 4

WWW.NEMOJANY.CZ

Z činnosti zastupitelstva
Výpis usnesení ZO ze zasedání 22. 9. 2021
ZO schválilo:
• návrh termínů pro oddávání na
rok 2022, tak jak byl přednesen
starostou obce, a pověřilo starostu jeho zasláním subjektům
Hotel Nemojanský mlýn a U Zlaté rybky;
• rozpočtové opatření č. 6 za měsíc září v předneseném znění;
• podání žádosti o dotaci z prostředků poskytnutých MPO ČR
z programu podpory malých
prodejen na venkově, OBCHŮDEK 2021+, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj, s výší
poskytnutého příspěvku 45 tisíc
Kč Heleně Grimové, Smíšené
zboží, a pověřilo starostu obce
zajištěním požadovaných podkladů a podáním žádosti o dotaci. Výši příspěvku ze strany obce
Nemojany se ZO Nemojany rozhodlo poskytnout i v případě, že
ze strany poskytovatele dotace
dojde jen k částečnému přidělení, popř. nepřidělení dotace;
• záměr podání žádosti o dotaci
v rámci Výzvy č. 15 z podpory
IROP s názvem „MAS MORAVSKÝ
KRAS Z.S. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol II“;
• jako realizátora zpracování projektu, podání žádosti o dotaci,
výběrového řízení a administra-
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ce projektu po dobu jeho udržitelnosti v rámci Výzvy č. 15
z podpory IROP s názvem „MAS
MORAVSKÝ KRAS Z.S. – IROP –
Rozvoj infrastruktury základních
škol II“, spol. EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., a pověřilo starostu uzavřením smlouvy;
uzavření smluv o spolupráci na
projektu „Pořízení vybavení pro
rozvoj polytechnického vzdělávání v ZŠ Nemojany“ mezi
obcí Nemojany a MŠ Nemojany,
a dále pak mezi obcí Nemojany
a školní družinou ZŠ Nemojany,
jak byla předložena, a pověřilo
starostu obce jejich podpisy;
navýšení neinvestičního příspěvku o částku 150 tisíc Kč ZŠ a MŠ
Nemojany na energie z důvodu
zvýšeného odběru energií při
rekonstrukci školy a s tím souvisejících stavebních prací.

ZO vzalo na vědomí:
• potřebu obce omezit počiny developerů s doplněním ochranného opatření k odkazu na bod 2
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot ve stávajícím ÚP obce
Nemojany;
• informaci starosty a pověřilo
místostarostu obce, aby věc

•

•

•

projednal s pořizovatelem a projektantem návrhu Změny č. 1
Územního plánu Nemojany na
veřejném projednání dne 4. 10.
2021;
informaci o rozpočtovém opatření č. 4 za měsíc červenec a č. 5
za měsíc srpen, tak jak jej přednesla účetní obce;
informaci ze strany starosty k žádosti obce o dotaci k výzvě MMR
na Podporu obnovy místních komunikací z loňského roku. Starosta dále uvedl, že dle informací
spol. RPA – Deregio Tender, s.r.o.
byla dotace naposledy poskytována obcím do 3 tisíc obyvatel
ve výši 80 %, max. finanční podpora byla 10 mil. Kč. K podání žádosti o dotaci je potřeba zpracovaná PD, aktualizovaný rozpočet
a vyjádření odboru dopravy. Aktualizací rozpočtu bylo zjištěno,
že oproti minulému roku se celková cena navýšila takřka o 500
tisíc Kč;
informaci o dotačním programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností. Obec
má možnost obdržet dotaci na
opravu sakrálních staveb, respektive na opravu Božích muk
na parc. č. 997/1 v k. ú. Nemo-
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jany, která v současné době
chátrají. Pomoc se zpracováním
žádosti o podporu nabídl pracovník odboru školství, kultury
a sportu MěÚ Vyškov s tím, že
jsou schopni na opravu poskytnout finanční podporu ve výši 50
tisíc Kč;

•

•

informace k opravě havárie na
dešťové kanalizaci (dále jen DK)
na hranici obcí Nemojany–Luleč
a dále k opravě kaverny u domu č.
p. 278. K DK sdělil další informace;
informace k realizovaným projektům: Byly dokončeny projekty
škola a hřiště. U intenzifikace ČOV

bylo požádáno OŽP Vyškov o zkušební provoz, který byl povolen do
1. 10. 2022. Poté by měla následovat kolaudace. Projekt na chodník
z Podhoří k NM a na Kozí výběh
byl podán ke schválení SÚ. U projektu ke Kozímu výběhu chybí stanovisko ZPF.

Výpis usnesení ZO ze zasedání 10. 11. 2021
ZO schválilo:
• stanovení ceny stočného dle
kalkulace pro rok 2022 ve výši
45,45 Kč bez DPH za 1 m³ odvedených odpadních vod (tj. 50 Kč vč.
10 % DPH);
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do
výše 1 000 000 Kč;
• plán inventarizace za rok 2021
a složení inventarizační a likvidační komise;
• záměr koupě pozemku parcela
č. 271/1 v k. ú. Nemojany, s výměrou 72 m², za cenu 300 Kč za
m². Náklady spojené s přepisem
na KN, uzavřením smlouvy atp.,
hradí kupující. Po zajištění administrativních úkonů spojených
s prodejem části pozemku pověřilo starostu podpisem smlouvy
a projednání na KN;• podání žádosti o dotaci na akci „Oprava
místních komunikací – Nemojany“ z dotačního programu MMR
Podpora obnovy venkova a podprogramu – Podpora obnovy
místních komunikací;
• uzavření smlouvy se spol. RPA –
Deregio Tender, s.r.o., která zajistí
podání žádosti o dotaci a v případě přiznání dotace i kompletní administraci projektu „Oprava
místních komunikací – Nemojany“ z dotačního programu MMR
Podpora obnovy venkova a podprogramu – Podpora obnovy
místních komunikací a pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy;
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smlouvu č. 2374/2021-SML/Have
o zřízení služebnosti mezi obcí
Nemojany a Povodí Moravy s.p.,
jejímž předmětem bude stavba vyústního objektu dešťové
kanalizace umístěného na části
pozemku parc. č. 1401/1 v k. ú.
Nemojany (koryto vodního toku
Rakovec), za účelem provádění
údržby a oprav. Služebnost bude
zřízena jednorázovou úplatou
5.000 Kč. ZO pověřilo starostu
obce podpisem smlouvy;
za účelem zvýšení bezpečnosti
v silničním provozu pořízení 2 ks
radarového informativního měřiče rychlosti, z nichž první zařízení bude instalováno na sloupu
u č. p. 79 ve směru od Lulče do
obce, druhé na sloupu u domu
č. p. 133 ve směru od Habrovan
do obce. Přesné vymezení stanovišť jednotlivých zařízení bude
realizováno s ohledem na technické podmínky. ZO pověřilo starostu obce zasláním objednávky;
výběr radarového informativního
měřiče rychlosti a pověřilo starostu obce objednáním 2 ks typu
RMR-10-Zpomal, dle předložené CN u společnosti Empemont
s.r.o. Dále ZO Nemojany pověřilo
starostu vyřízením administrativních podkladů potřebných k realizaci u dotčených úřadů;
přijetí finančního daru ve výši
800 000 Kč od J. Anovčína, v zastoupení spol. JPROJEKCE s.r.o.,
dle podmínek navržené smlouvy
a pověřilo starostu obce uzavřením a podpisem této smlouvy;
přijetí finančního daru ve výši
1 550 000 Kč, od spol. Firma Ne-

mojany Podhoří, s.r.o., v zastoupení jednatelů JUDr. Petr Frank
a Ing. Jiří Konečný, dle podmínek
navržené smlouvy a pověřilo starostu obce uzavřením a podpisem této smlouvy.
ZO informuje:
• obec zajistí úpravu terénu v oblouku křižovatky (u stromů), kde
odebere část terénu (hrbek na
vrchní části náspu), aby došlo ke
zpřehlednění dopravní situace
při vjíždění do křižovatky. V případě, že uvedené změny nebudou vnímány a pociťovány ke
zlepšení situace, bude s největší
pravděpodobností postupováno
dle doporučení PČR. Opatření
budou provedena do jara 2022.
ZO Nemojany souhlasí s popisovaným řešením, které bude realizováno do jara roku 2022.
ZO vzalo na vědomí:
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Nemojany;
• informaci o rozpočtovém opatření za měsíc říjen, tak jak jej přednesla účetní obce.
ZO pověřilo:
zastupitele M. Hálu ke zjištění podrobností ohledně navyšujících se
záloh za energie, a to z důvodu požadavku ze strany ředitelky školy pí.
Mgr. R. Bártové o navýšení provozního rozpočtu vzhledem k neplánovaným výdajům a růstu cen energií
za poslední čtvrtletí roku 2021. Dále
bude záležitost projednána na prosincovém zasedání.

Nemojanský zpravodaj

OÚ informuje
PŘÁNÍ

VÁNOČNÍ STROM

Jménem zastupitelů obce a zaměstnanců obecního
úřadu přijměte, prosím, přání pohodových, krásných a ničím nerušených Vánoc v kruhu rodinném, s přáteli a Vám
blízkými. Do nového roku 2022 jen a jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů, zdravého rozumu, nadhledu, životního optimismu a rovněž i víry v lepší budoucnost.
foto: L.Danko

Vzpomínku věnuji Milanovi Jančíkovi, jehož přáním
bylo obci darovat vánoční strom. Touto cestou mu do
nebe posíláme velké poděkování za krásný dar. Poděkování patří i jeho rodině a všem, kteří se podíleli na jeho
přepravě ke kapličce, postavení a zdobení.
Bohužel i letošní rok poznamenala striktní opatření se
zákazem scházení se při veřejných akcích. Z toho důvodu nemohlo proběhnout plánované slavnostní rozsvícení
stromečku spojené s vánočním vystoupením dětí. Strom
i přes všechny nesnáze zdobí naši obec a od 26. 11. každý
večer osvěcuje kapličku a zpříjemňuje nám adventní čas.
Sváteční období podpořily děti ze ZŠ Nemojany svým
vystoupením v obecním rozhlase a hrou na trubku místní
trubadúr v kapličce. Trubadúra můžete mj. zaslechnout
i ve dnech 25. a 26. 12. 2021, kdy nám ve 20:00 hod. zahraje z vyhlídky Liliové hory u kostela sv. Martina. Můžete jej
následně odměnit potleskem, při dobrém počasí jej zcela
jistě zaslechne.
D. Hlavsa

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Rád bych využil možnosti a alespoň prostřednictvím
Nemojanského zpravodaje poděkoval všem sponzorům,
o kterých veřejnost neví, neboť nechtějí být jmenováni
a uváděni. Poděkování patří za výrobu, montáž a dodání
kuchyňského nábytku v nově vybudovaných prostorách
školy, za dar v podobě ocelové bedny na uskladnění sportovního mobiliáře u hřiště, zakoupení kancelářských potřeb pro OÚ, za přepravu různých materiálů nákladními vozidly, za věcné dary pro školu a za další nezištnou činnost,
kterou je podporována naše obec.
D. Hlavsa

Sdělení občanům
Obecní úřad v Nemojanech
sděluje občanům,
že bude v době
od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022
uzavřen.
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KNIHOVNA
Dne 2. 11. 2021 byl zahájen provoz knihovny. S ohledem
na rekonstrukci budovy školy se do knihovny nově vstupuje
z levé boční strany. Ke zlepšení přístupnosti bude schodiště
z vnější a vnitřní části doplněno madly. Rekonstrukce budovy školy se dotkla i samotných prostor knihovny. V rámci
protipožárních opatření došlo ke snížení stropu. Bylo instalováno nové stropní LED osvětlení, litinové radiátory, doplnilo
se několik el. zásuvek, vyměnily se opotřebované žaluzie. Pamatovalo se na přípravu pro možné zavěšení dataprojektoru
pod strop a stejně tak pro instalaci stropního el. ovládaného
plátna. V prostorech knihovny se lze nově bezdrátově připojit na internet prostřednictvím Wi-fi připojení.
J. Pěčková
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SÁZÍME BUDOUCNOST PRO NEMOJANY
Dne 23. 10. proběhla v naší obci veřejná akce zaměřená na výsadbu stromů „Sázíme budoucnost pro Nemojany“. Akce byla realizována za finanční
spoluúčasti Státního fondu životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. Na dvou
místech v obci jsme doplnili původní
ořechové stromořadí a dosadbu obecního švestkového sadu. Původně byla
výsadba plánována ve větším počtu
stromů na dalším území v obci, ale
nesetkala se s pochopením, nebyly
získány potřebné souhlasy občanů.
I přes tyto nezdary jsme se do akce
pustili. Přihlásilo se mnoho dobrovolníků ze širokého okolí. S ohledem na

počet vysazovaných stromů jsme preferovali především místní obyvatele
a rodiny s dětmi. Každopádně všem
dobrovolníkům, kteří nabízeli pomoc
při výsadbě, mnohokrát děkujeme za
projevenou nabídku pomoci. Hlavní
poděkování patří dobrovolníkům, kterým není příroda lhostejná a věnovali
svůj volný čas důležité věci. Podařilo
se, a za překrásného slunného počasí,
úsměvů všech „sazečů a sazeček“ do-

šlo k dobrému počinu. Příroda v Nemojanech přivítala 38 nových stromů,
o které budeme společnými silami
patřičně pečovat a radovat se z plodů,
které nám v budoucnu přinesou :-)
Těšíme se na spolupráci při dalších podobných akcích. Více fotografií z akce
naleznete v odkaze: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Sazime-budoucnost-pro-Nemojany
D. Hlavsa

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Z operačního programu životního prostředí byly Ministerstvem životního prostředí naší obci poskytnuty finanční
prostředky na projekt „Protipovodňová opatření obce Nemojany“. V rámci projektu byl vypracován „Povodňový plán
obce Nemojany“, k němuž naleznete veškeré potřebné in-

formace na webových stránkách obce. Projekt byl zaměřen
i na modernizaci obecního rozhlasu nahrazením stávajícího
analogového systému hlášení za plně digitální. V měsíci listopadu došlo k dokončení těchto prací a předání díla.
D. Hlavsa

RADAROVÉ INFORMATIVNÍ MĚŘIČE RYCHLOSTI
V zájmu zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a s ohledem na nerespektování nejvyšší předepsané rychlosti v obci
se Zastupitelstvo obce Nemojany rozhodlo zprovoznit 2 ks
radarových informativních měřičů rychlosti typu RMR-10-Zpomal. V současné době byla obstarávána souhlasná
stanoviska dotčených orgánů. Po odsouhlasení odborem
dopravy MěÚ ve Vyškově by mohlo dojít k samotné realizaci.
Zařízení budou instalována ve směru od Lulče do obce, kde
je svažitý nepřehledný úsek s křižovatkou, za kterou se na-
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chází ZŠ a MŠ Nemojany. Dále u RD ve směru od Habrovan,
kde je rovněž svažitý úsek esovitého tvaru, v jehož spodní
části se nachází OÚ Nemojany a nově vybudovaný sportovní areál, který je hojně využíván veřejností, především dětmi. Na umístění radarů bude zpracován projekt. Ke zlepšení
bezpečnostní situace u OÚ se v současné době zpracovává
projektová dokumentace za účelem zřízení přechodu pro
chodce s vodorovným a svislým dopravním značením.
D. Hlavsa

Nemojanský zpravodaj

Vzpomínka
V listopadu jsme vzpomněli na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. Bohužel, kvůli současné situaci ne vždy bylo
možné se s našimi zemřelými spoluobčany rozloučit tak, jak jsme bývali zvyklí. Věnujme jim takto alespoň malou vzpomínku ze strany občanů Nemojan a zástupců obce.
B. Halasová

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Chobot Nemojany, z.s.
Letos jsme pokračovali již šestým
rokem ve své činnosti. Tradičně jsme
pořádali rybářské závody pro děti
i dospělé. Podařilo se nám získat a postavit chatku a zároveň od majitele
pozemku máme povolení k jejímu
umístění. Její využívání v příštím roce
plánujeme v širší podobě. Od roku
2022 bychom chtěli zahájit rybářský
kroužek pro děti a chatka bude dobrá
základna.
V letošním roce nás také postihla
velká voda a my jsme přišli o část kapří
násady. Zároveň ale nějaké ryby i „při-

plavaly“. Úlovky nebyly špatné, byly
i kapitální ryby.
Zahájili jsme kroky k možnosti regulace hladiny vody v rybníce. Byly
zhotoveny nové dubové dluže do požeráku a na jaře opravíme odtok tak,
aby regulace byla vůbec možná. To je
prováděno ve spolupráci s obcí. I po
konzultacích se zástupcem Povodí
Moravy se toto jeví jako jediná cesta
k ochraně rybí obsádky. Stavění zábran není povoleno.
Novinky sledujte na našich facebookových stránkách.

Povolenky odevzdávejte prosím
do konce ledna v č. p. 97.
Současná situace (píši koncem
listopadu) je opět nepříznivá, jak
uspořádáme výdej povolenek pro
příští rok a schůzi, nějak vymyslíme.
Plánuji opět tradičně na konec února, budete obvyklým způsobem informováni.
Všem přeji pěkné prožití Vánoc
a hodně úspěchů v roce 2022. A hlavně všem pevné zdraví.
Miroslav Jonáš
předseda spolku

MŠ a ZŠ Nemojany
Podzim ve škole
Složité období nám přináší jednu výzvu za druhou.
Přístup ke vzdělávání se nám před očima mění ze dne
na den. Je na nás, zda zaspíme dobu a zůstaneme ve starých kolejích nebo uchopíme tyto nové příležitosti a cesty a začneme společně měnit české školství. Chceme
učit tak, aby dítě bylo pro nás partnerem, aby hledalo
své cesty, aby učitel byl pomocník… Našli jsme na současné situaci hodně pozitivních věcí, které nás všechny
posouvají dál.
Zjistili jsme, že zvládneme učit ve škole prezenčně
i doma distančně. Dovedeme vymýšlet pro děti zajímavý
program i přes všechna omezení a nařízení. Také víme, že
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rodič je součástí vzdělávání a musí společně s námi ukazovat dětem tu správnou cestu.
I přes karantény, které se nevyhýbají ani naší škole,
mohu říci, že my nad covidovou dobou vítězíme. Doba
nám ukázala nové možnosti a otevřela okno do světa.
Děkujeme všem, kteří se školou spolupracují, kteří nás
podporují. Moc si toho vážíme.
Děkuji také všem zaměstnancům školy za jejich práci
a za milou a přátelskou atmosféru ve škole.
V novém roce ať máte pevné zdraví, zdravou mysl
a milé lidi kolem sebe.
Mgr. Romana Bártová
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Ve škole uplatňujeme formy činnostního učení, učení
venku a v pohybu a kooperativní způsob výuky. Při vyučování hojně využíváme interaktivní tabule, které jsou naistalovány v každé učebně. Dětem poskytujeme doučovací lekce na míru, ať už formou procvičování učiva daného
ročníku či setkání zaměřeného na přípravu na gymnázium.
V informatice editujeme, pronikáme do tajů informačních systémů, programujeme roboty lego či ozoboty.
Děti mají možnost navštěvovat několik kroužků: badatelský, výtvarný, sportovní, doučování, angličtinka, náboženství.
Ve škole realizujeme projekty šité přímo žákům na
míru, např. říjnový projekt s názvem Crazy funny day,
případně se zapojujeme do celorepublikových projektů,
např. ekologický program o třídění a zpracování odpadu
Tonda Obal na cestách. Vyrážíme také na exkurze a výukové programy mimo školu, např. exkurze spojená s výukovým programem v Zoo Vyškov.
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Dětem zprostředkováváme účast na různých soutěžích. Na podzim jsme se zapojili do soutěže Jižní Morava
čte – Teď to vidím jinak vyhlášené Moravskou zemskou
knihovnou v Brně. Soutěže se zúčastnilo několik našich
žáků a jedna ze žaček se umístila na 3. místě.
Jsme rádi za každý den, který můžeme strávit společně
ve škole, učíme se na maximum, ale také si zpestřujeme
výuku projektovými dny. 11. listopadu jsme již tradičně
navštívili kostel sv. Martina. Starší děti si pro ty mladší připravily program o historii kostela a o legendě sv. Martina.
Poslední listopadový pátek před první adventní nedělí
děti zazpívaly adventní písničky a zarecitovaly básničky
u nemojanského stromečku. Z důvodu protiepidemiologických opatření byla zrušena adventní dílna a také rozsvícení stromečku za účasti veřejnosti. V prosinci se těšíme na
program o vermikompostování, adventní úkoly a tradice,
exkurzi do vyškovského muzea …
Více o nás se dozvíte na našich webových stránkách
www.zsms.nemojany.cz nebo na facebooku a instagramu.
Mgr. Bc. Eliška Klvačová
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ŠKOLA V NEMOJANECH (Dokončení VII)
Škola pokračuje školním rokem 1963–64. Žáci nastoupili 2. září. V první třídě vyučuje ředitel školy František Klíč
(1. a 3. ročník), ve druhé třídě učí paní Vlasta Homolová
(2. a 4. ročník) a třetí třídu (5. ročník) má na starosti paní Naděžda Hrníčková. Do 5. ročníku stále dochází žáci z Tučap.
Na jaře 1964 došlo k posunu budovy školy a trhliny,
které budova školy utrpěla za války, se rozšířily (v zápisu není uveden důvod posunu). Oprava byla provedena
místními řemeslníky. Chodby byly vymalovány, odstraněny závady na vodovodu a postavena část podezdívky plotu před školou, k tomu objednán nový plot a nová vrata
do dvora školy.
Zdravotní stav dětí byl po celý rok dobrý. Děti byly naočkovány proti záškrtu, tetanu, černému kašli, neštovicím,
provedeny zkoušky protilátek na TBC. Na konci roku zdravotní prohlídka, prohlédnut a opraven chrup.
Školní rok 1964–65 zahájil ředitel školy 1. září 1964. Dne
30. června rozvázala pracovní poměr Naděžda Hrníčková
a místo ní nastoupila 1. září Jiřina Heřmánková, bytem Vyškov Sochorova, která působila na ZŠ v Moravských Prusech.
Byl jí přidělen 5. ročník.
Paní Jiřina Heřmánková se narodila 13. 3. 1929 v Rakovníku. Pocházela z početné hornické rodiny. Po ukončení ZŠ
a jednoročního učebního kurzu v roce 1944 absolvovala
kurs psaní na stroji a těsnopisu. Nastoupila do firmy J. Šmíd
v Rakovníku. S rodiči se přestěhovala v roce 1945 do Nového Sedla u Lokte, kde byla zaměstnána v kanceláři Západočeských dolů a briketáren. Od roku 1948 pracovala na
ředitelství Západočeských skláren v Sokolově, až do roku
1950, kdy se provdala za Františka Heřmánka. Po narození
syna Jana (16. 11. 1950) přestala pracovat až do roku 1952,
kdy se rodina přestěhovala do Karlových Varů, zde nastoupila na školský odbor KNV. Tam působila až do roku 1954,
kdy byl manžel přeložen do Prahy. V Praze pracovala na
ministerstvu školství do roku 1955, tehdy nastoupila opět
mateřskou dovolenou, neboť se jí narodil druhý syn (6. 8.
1955). Následně se přestěhovali do Vyškova. Středoškolské
vzdělání si paní Jiřina doplnila dálkově, maturitu získala
v roce 1962 na jedenáctiletce ve Vyškově. Následně začala
dálkově studovat Pedagogický institut v Brně. V roce 1962
byla ustanovena vychovatelkou družiny mládeže na ZDŠ
Vyškov Leninova 5 (nyní Nádražní). Od školního roku 1963–
64 učila jako učitelka 1.–5. ročníku v Moravských Prusech,
odkud přešla na naši školu.
Stavební a školská komise MNV rozhodly, aby byla před
školou vybudována nová podezdívka plotu. Souběžně byl
upraven vchod a vjezd do školy. Na jiné úpravy nezbyly peníze.
Žáci, jako každoročně, oslavili veškerá výročí a významné události, v popředí bylo 20. výročí osvobození. Zúčastnili
se besedy s majorem Ravkem, přímým účastníkem váleč-
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ných bojů. Pan Ravek vzbudil u dětí velký zájem, besedu
musel ukončit pro pokročilý čas.
Nejdůležitější událostí v obci bylo sloučení JZD Nemojany a Tučapy. Po usilovné přesvědčovací akci se konala dne
10. 3. 1965 v 19 hodin v pohostinství „U Skácelů“ ustavující schůze sloučeného JZD. Předsedou byl zvolen František
Otevřel, dosavadní předseda JZD Tučapy. Toto družstvo se
stalo patronem naší školy, spolupráce se však rozvíjela pomalu, protože sloučené družstvo mělo dost svých úkolů,
které řešilo s vypětím všech sil. Snad v budoucnu se spolupráce zklidní a zlepší. Ostatní činnost byla podobná, jako
v minulém roce, zdravotní stav žáků byl dobrý, nebylo žádných významných, nakažlivých nemocí. Potěšitelné je, že se
zlepšilo správné držení těla, což je přičítáno pravidelnému
cvičení.
Značné vypětí sil žáků a učitelů si vyžádal nácvik skladeb na III. celostátní spartakiádu. Děti účinkovaly 30. 5.
1965 na okrskové spartakiádě v Drnovicích, dne 13. 6. na
okresní spartakiádě ve Vyškově a na místním cvičení v Nemojanech 27. června.

ů d žákyň
k před
d vystoupením na místní spartakiádě
k d
Průvod
MNV odprodal manželům Šmídovým, kteří bydleli ve
školním bytě, rodinný domek. Lze očekávat, že po vystěhování bude byt sloužit opět potřebám školy.
Úbytek žáků a výhled do příštích let naznačuje, že nebude možné otevřít 3. třídu pro 5. ročník a bude tak nutné domluvit, kam budou tito žáci dojíždět (Luleč nebo Tučapy).
Školní rok byl zakončen 30. června 1965 s počtem
žáků 33.
Změna také nastává v učitelském sboru. Učitelka Jiřina
Heřmánková požádala o rozvázání pracovního poměru
ke 30. 6. 1965 a paní učitelka Vlasta Homolová odchází do
důchodu. Naše škola v ní ztrácí poctivou a zodpovědnou
učitelku, která celý profesní život zasvětila škole a dětem.
Patřila do řad zkušených učitelů a jistě její žáci budou na
ni dlouho vzpomínat. (*Poznámka: slova pana ředitele Klíče můžu jen potvrdit a podepsat a jsem rád, že jsem mohl
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být žákem paní učitelky Homolové.) Její celoživotní práce
byla odměněna na Dni učitelů čestným uznáním a finanční
odměnou. Na konci školního roku se s ní rozloučili zástupci
školního odboru ONV, ROH a učitelský sbor. Práce pro paní
učitelku však neskončila odchodem do důchodu. Ještě
dlouhá léta se věnovala naší místní knihovně, která její zásluhou převyšovala průměr a patřila mezi nejlepší na okrese, za což dostala různá ocenění. Vždy měla pro každého
vlídné slovo a zajímala se o své bývalé žáky i v dospělosti
a že jich byla velká řada. I po skončení práce v knihovně
byla zde mezi námi do požehnaného věku 97 let († 14. 3.
2007). Její ostatky jsou spolu s manželem Ervínem († 17. 6.
1973), velkým ochotníkem, uloženy na místním hřbitově
u sv. Martina. Čest jejich památce!
Rok 1965–66 zahájen 1. září. Pionýři uvítali nové prvňáčky a předvedli krátké kulturní pásmo. Ve třídách žáci vyslechli z rozhlase projev ministra školství, po rozdání učebnic a školních pomůcek se rozešli domů.
Prvním vyučovacím dnem k nám nastoupila paní učitelka Marta Sedláčková z Rousínova, která absolvovala jednoroční řízenou praxi na škole ve Velešovicích. Jmenovaná
dostala na starost II. třídu se 3. a 4. ročníkem. Pátý ročník
nebyl, pro nedostatek žáků, otevřen.
Paní Marta Sedláčková se narodila 22. 9. 1944 v Rousínově. Její otec byl úředníkem a matka učitelkou. Po základní
škole sudovala na JSŠ (Jedenáctileté střední škole) ve Vyškově a následně byla přijata na Pedagogický institut v Brně.
Po absolvování tříletého studia začala učit ve Velešovicích.
Bydlí v Rousínově a k nám do školy jezdí autobusem.
Žáci 5. ročníku začali chodit do školy v Lulči. Naši školu
navštěvovalo celkem 36 žáků.
V budově školy natřena okna a dveře, nátěry v bytě nebyly pro nedostatek finančních prostředků realizovány. Vynaložená částka na nátěry představovala 16 000 Kč. Školní
byt byl pronajat učitelce mateřské školy Marii Krutinové.
Ze III. třídy byla vytvořena z části školní dílna a klubovna
PO. Potřebný nábytek opatřil předseda školní komise pan
Jan Jelínek a spolu s dalšími rodiči jej upravil pro potřeby
školy. Dne 20. 5. 1966 v 10 hodin pozorovaly děti zatmění
Slunce, které bylo patrné velmi krátkou dobu (po odchodu
mraků). 1. 6. navštívili žáci vojenský tábor za Hranáčem, kde
byli ubytováni vojáci železničního vojska. Tito se podíleli na
rekonstrukci a modernizaci železniční trati Brno–Přerov. Pro
děti byl připraven bohatý program s pohoštěním. Byl to jeden z velkých zážitků a děti mají na co vzpomínat. Závěr
školního roku patřil pobytu na chatě Dřevodíla Rousínov
v Jedovnicích, bohužel nepřálo počasí. Rozjela se i spolupráce s patronátním sloučeným JZD Tučapy. Závazky byly
oboustranně plněny. Sloučenému JZD se dařilo dobře, plánované úkoly byly plněny, přešlo se na vyšší hospodaření,
bylo dosaženo pevné jednotky, využívány mnohé sociální
výhody.
V obci se zlepšuje její vzhled, občané zvelebují svoje
domy (většímu rozmachu brání nedostatek stavebního
materiálu). Nyní je v obci asi 9 automobilů, několikanásobný počet motocyklů a mopedů, rozhlasový přijímač má téměř 100 % občanů, televizor 50–60 %. V části „Podhoří“, kde
byla pouze 1 studna, byl zřízen vodovod z hloubkového
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vrtu u „Písku“. Jednalo se o první etapu zavedení vodovodu
do celé obce.

Snímek zachycuje Štafetu přátelství a míru.
Uprostřed v klobouku František Klíč, v tmavém saku předseda
MNV František Baláš
Škola začala 1. září 1966 nový školní rok 1966–67. V učitelském sboru nejsou změny, ta ale nastala v organizaci
školy. Pro velký nedostatek žáků hrozilo uzavření celé školy.
Proto byl znovu otevřen 5. ročník. Škola se tak dostala na
celkový počet žáků 39. Třídy byly sice otevřeny pouze dvě,
a to takto: ředitel školy vyučoval 1., 2. a 4. ročník a paní učitelka Marta Sedláčková učila 3. a 5. ročník. Počet žáků v jednotlivých ročnících byl následující: 1. ročník 6 žáků, 2. ročník
3 žáci, 3. ročník 11 žáků, 4. ročník 8 žáků a 5. ročník 11 žáků.
Žáci opět vzpomněli významných výročí, 5. listopadu
proběhla opět Štafeta přátelství a míru (viz foto). Na oslavu
MDŽ v březnu si žáci připravili divadelní představení„Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Závěr školního roku patřil stanování, kdy děti prožily dva dny na okraji lesa u naší obce. Pestré
zaměstnání, vaření a další akce děti velmi bavily.
SRPŠ uspořádalo dne 14. ledna 1967 tradiční školní ples.
Žáci pomohli při sběru brambor. Obec je postupně zvelebována, z větší části je dokončena kanalizace v celé vsi, od
křižovatky u hospody, až po prodejnu Jednoty byl zřízen
chodník. Tím se zvýšila bezpečnost chodců v tomto kritickém místě. Konec školního roku nastal 30. června, všichni
žáci měli z chování 1, dva žáci 5. ročníku nepostoupili a budou opakovat.
Zářím 1967 začal další nový školní rok. Nový pro prvňáčky. Slavnostní zahájení vždy stejné, proslov ředitele školy,
účast představitelů obce a rodičů těch nejmenších. Učitelé
se neměnili, 5. třída zůstává, žáků je celkem 42.
Do školního bytu se v dubnu 1968 nastěhoval, s povolením ONV, místní národní výbor, který do té doby sídlil
v domě č. p. 22. Ředitel školy František Klíč a předseda školní komise Jan Jelínek proti zrušení školního bytu bezvýsledně protestovali.
Děti jako vždy vzpomenuly všech státních svátků a významných výročí. S rokem 1967 se rozloučily vánoční besídkou s programem a filmy, přičemž je SRPŠ pohostilo.
Pololetí skončilo 27. 1. 1968, druhé pololetí byly ve škole
zavedeny sudé volné soboty. Od ledna byl pronajat televizor, aby mohlo být využíváno školní vysílání. Dne 18. června
1968 jeli žáci na výlet do Slavkova.
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PO v tomto školním roce nevyvíjela žádnou činnost.
Jednak proto, že v prvních měsících školního roku nebylo
jasno o další práci, dále pak vzhledem k tomu, že po lednu
1968 byl v obci obnoven „Junák“ a děti přešly většinou do
této organizace. (*Poznámka: Spolek Junák – český skaut
byl založen 15. června 1914 v Praze. Skauting je sportovně-výchovné hnutí mládeže s cílem dodržování morálního
kodexu, s pobytem v přírodě, svobody a samostatnosti. Během let byl několikrát zrušen jako nepřátelská organizace.
Obnoven 19. 5. 1990 na IV. sněmu. Po roce 2000 je provázen generačními spory a poklesem členské základny. Nyní
nastává opět pomalý růst.)
JZD dosahovalo dobrých výsledků, po splnění všech
úkolů se vyplácelo 23 Kč na pracovní jednotku. Při sběru
brambor žáci nasbírali 80 q. V obci bylo započato se stavbou několika nových domů, počet popisných čísel se tak
blíží ke dvěma stům. Dne 30. dubna 1968 byla založena
Československá strana lidová. Předsedou se stal pan Antonín Havelka.
Do prvního ročníku byly zapsány pouze 2 žačky, tím dojde k dalšímu poklesu žáků ve škole. Školní rok ukončen 29.
6. 1968.
Tímto zápisem končí školní kronika. Byla velkou pomocí
pro tyto články o škole. Musím z vděčností konstatovat, že
pan ředitel František Klíč nám zanechal velice slušný obraz
školních roků, částečně i o dění v naší obci. O dalším písemném pokračování v dalších letech nemám bohužel žádné
informace a je velká škoda, že dnešní dobu nemáme zdokumentovanou tak, jak by si zasloužila a posloužila tak generacím našich potomků.
Mám zde ještě pár informací ze školky, kdy učitelky
z mateřské školy psaly kroniku samostatně a delší dobu.
Proto ještě pokračuji:
Škola i školka je stále na pokraji uzavření, neboť se stále
snižují počty dětí. Ve školce končí v roce 1972 paní učitelka
Marie Krutinová a nahrazuje ji paní Anna Jankůjová z Hranáče, která v roce 1974 odchází na mateřskou dovolenou
a nahrazuje ji paní Růžena Skřivánková z Lulče. Tuto od 17.
3. 1975 střídá, z důvodu mateřské dovolené, paní Marie Doležalová-Krutinová. V roce 1975 dochází ke změně v organizaci mateřské školy, je snaha přejít na celodenní provoz.
Vystěhování MNV, zrušení 2. třídy ZŠ a adaptace budovy
umožní tuto změnu.

Šk
l b
d
d
Školní
budova
při adaptaci
v roce 1975
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V roce 1976 se vrací paní Růžena Skřivánková a od září
1976 přibude do školky paní Dagmar Borovičková. Počet
dětí je ve školce 28, během roku až 31. Jídlo se vozí z MŠ
Drnovice.
Přes prázdniny v roce 1976 byla realizována již zmíněná úprava školky, která umožnila celodenní provoz tohoto
zařízení pro předškolní děti. Někdejší třída je předělána na
„lehárnu“, byla zřízena ředitelna, splachovací WC, přípravna
jídla, přestavěna šatna. Mateřská školka se tak rozšířila na
celé přízemí školy, s vlastním vchodem z pravého boku budovy, s návazností na venkovní herní prostor v zahradě školy. Tímto krokem se velmi zvýšila úroveň péče o malé děti
a možnost jejich vyžití v tomto zařízení. Já jsem zažil naši
malou jednotřídní školku (to si nenaříkám a vždy v dobrém
vzpomínám na velmi milou paní učitelku Křenkovou), ale
při návštěvě dnešního zařízení, výbavě, výzdobě a veškerých možnostech vyžití dnešní malé generace, jim závidím. Od roku 1981–82 začaly děti absolvovat kurzy plavání
v krytém bazénu ve Vyškově.
Dostáváme se až k roku 1989, kdy „sametová revoluce“
změnila přístup k dětem, hlavní důraz je kladen na hru dětí,
rozvoj zájmů a schopností. Byla odstraněna přebytečná,
nefunkční administrativa (denní hodnocení, charakteristiky, hlášení KSČ apod.). K 30. 6. 1991 bylo zrušeno SRPŠ.
Nebylo však vše hned růžové. Školní rok 1991–92 a další
jsou ve znamení nedostatku finančních prostředků, všude
se šetří, nejsou základní potřeby, provozní záloha ředitelky
je 300 Kč na čistírnu, čisticí prostředky, školní pomůcky atd.
Obecní úřad nemá peníze, tak se šetří i na dětech. Tento
problém je celospolečenský, šetří se na všem a všude. Pro
příklad uvádím ceny stravného pro děti a postupný nárůst
cen:
1992–93 ranní svačinka 2,80 Kčs, oběd + odpolední svačinka 8,90 Kčs, 1 Kčs přispívá stát.
1993–94 - - - 2,80 Kč - - - - - 10,50 Kč
1994–95 - - - 3,00 Kč - - - - - 11,50 Kč
1995–96 - - - 3,50 Kč - - - - - 11,50 Kč
1996–97 - - - 3,50 Kč - - - - - 13,50 Kč
(*Poznámka: do roku 1993 používáno Kčs – korun československých, od roku 1994 Kč – korun českých).
Ve školce se po roce 1990 změnil přístup k dětem. Velký
důraz se začal klást na osobnost dítěte, jeho zájmy, mravní
chování a vědomí. Dětem je umožňována svobodná volba
činnosti, rozvíjeny zájmy a záliby. K tomu jsou přizváni také
rodiče. Všemožné konání vede děti k širokému poznání
a vyžití některých možností pro jejich duševní a fyzický rozvoj. Celkově se dá říct, že změny od 90. let jsou trvalé, stále
se zlepšují, možnosti pro děti jsou stále lepší i po finanční
stránce.
Změny probíhaly také mezi zaměstnanci školky, kde
místo jedné paní učitelky bylo najednou několik dalších
profesí, speciálně pro ženy (ředitelka, učitelka, školnice, kuchařka-příprava svačinek a výdej obědů).
Koncem 90. let byl klesající počet dětí důvodem, že bylo
rozhodnuto o uzavření školky k termínu 30. 6. 2000 a tím
bude školka zrušena. Děti, které budou v obci v předškolním věku, mohou navštěvovat školku v Lulči. Vrátili jsme se
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tak o více jak 100 let zpátky, kdy, jak jsem vám popisoval
v počátku tohoto seriálu o naší škole, si vzpomeňte, jak starosta pan Křička bojoval za zřízení školy v obci. Nechtěl, aby
žáci museli v zimě a za jakéhokoli počasí docházet až do
Lulče. To jen tak pro připomenutí. Do tak vážné situace se
školka dostala poprvé od svého založení 11.10. 1945.
Naštěstí tato situace netrvala dlouho, od září 2002 byla
školka obnovena a funguje dodnes. Po roce 2000 přestala
povinnost psát školní kroniky, proto z další doby již záznamy nejsou, nebo jsou velmi sporadické. Je to škoda, protože paměť lidská je velmi krátká a „co není psáno, není dáno“.
Dnešní situace je trošku lepší, o naší škole je možno se dočíst na internetu, paní učitelky tam tyto informace dávají
spolu s fotografiemi. Z jejich stránek je vidět velmi bohatou
a rozmanitou práci s dětmi, o které se nám starším nesnilo.
Lze dnešním dětem závidět a učitelský sbor jen chválit.
Rád bych se s vámi ještě podělil o několik zajímavostí:
Český jazyk, zkráceně čeština, řeč, kterou se na vás obracím a sděluji vám události a zajímavosti z dob minulých, někdy i předminulých, nebyla vždy samozřejmostí. Mezi prostým lidem se udržovala sice po staletí, ale v úředním podání
tomu tak nebylo. Boj o český jazyk a právo ho používat začal na počátku 19. století. Zasloužil se o to filolog, historik
a zakladatel bohemistiky Josef Dobrovský. Tento prohlásil:
„Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast svou českou
a jazyk svůj“. Tato pojednání psal sice v němčině, mnozí
jeho kritikové mu to nemohou zapomenout, ale stačí jen
připomenout, co pro naši řeč a jazyk napsal. Ať už jde o Gramatiku, Podrobnou mluvnici jazyka českého či několikadílné Dějiny české literatury. Dalším, kdo vstupuje na scénu
češtiny, je v roce 1815 Josef Jungmann, původně prefekt
gymnázia a později rektor pražské univerzity. Jemu vděčíme za pětidílný Slovník česko-německý se svými 120 tisíci
hesly. Rozšířil naši řeč o novotvary, jako je cestopis, názor,
pojem, proslov či životopis.
Přišel se slovem „zákonodárce“ a kolegům z jiných oborů pomáhal s vytvořením českého názvosloví v různých
oborech. Nesmíme zapomenout, že toto vše se dělo za velmi velkého a tuhého odporu rakouských úřadů a německé
části obyvatel. Sama Božena Němcová ve čtyřicátých letech
19. století konstatovala: „Tak se ta literatura nějak zmáhá
jako houby po dešti – bohužel je v ní málo hříbků“.
Kolem roku 1823 do této situace přistoupil mladý František Palacký, jemuž se příčila pohodlnost, malost a nedovzdělanost jeho současníků, což podle něj bránilo k dosažení kýžené suverenity českého národa. Místo potřebné
jednoty, svornosti a hrdosti viděl kolem sebe shrbence,
patolízaly a udavače. Rozhněvaně se vyjádřil o Praze: „Tam
je sídlo čihařství a špehounství celého slovanského světa
a největší zrádcové jsou našincové a ne Němci“. (*Poznámka: toto jsou slova stará téměř 200 let, nemáte pocit, že jsou
z roku 2021?). Palacký zemřel v roce 1876 s představou, že
Rakousko se rozpadne a Čechům hrozí zánik, obzvlášť, když
v roce 1867 musel z dálky sledovat rozhodnutí Vídně, že
žádné české království nikdy nebylo a také nebude.
Cesta k češtině jako národnímu jazyku však byla ještě
dlouhá, plná strastí a překážek. Je zázrak, co všechno naše
řeč vydržela. Teprve 3. února 1926 se čeština stala v mladé
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republice úřední řečí. Bylo to na základě „ústavního jazykového zákona“, což v praxi znamená, že jsme ještě neoslavili
100 let naší české řeči.
Druhá zajímavost je hmatatelná a opravdová. Získal
jsem ji teprve nedávno a zde vám ukazuji kopii obálky
z naší školy v Nemojanech, a to z roku 1937 včetně originálního razítka školy.

Školní obálka z neznámé korespondence s poštovním datem
28. 4. 1937
Třetí a poslední zajímavostí je nebývale velká akce v naší
škole a tou je rekonstrukce základní a mateřské školy. Jedná
se o půdní vestavbu celého patra hlavní budovy a nástavbu
dalšího patra nad obecní knihovnou, včetně nových prvků
krovů a výměna střešní krytiny. Podporou je dotace z Ministerstva financí ČR.
Tato stavba si vyžádala úplné přerušení vyučování ve
školní budově. Práce začaly přes hlavní prázdniny. Při rozebírání střechy a její likvidaci provázelo pracovníky stavby
nepříznivé dešťové počasí. Do budovy natekla několikrát
voda a bylo nutno ji vysoušet. Všechny práce nabíraly zpoždění a k tomu se přidávaly další nepředpokládané překážky. Tak se stalo, že termín ukončení I. etapy „Nástavby a stavební úpravy ZŠ“ se značně posunul. Vše částečně vyřešilo
y
až dokončení nového zastřešení budovyy školy.

Jeden z posledních pohledů na školu před rekonstrukcí
Přestavbou školy získáme, my nemojanští občané
a hlavně děti, novou dominantu naší obce. Snahou je, aby
děti se cítily ve škole dobře, aby škola odpovídala prosto-
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rově a ideově současným, ale i budoucím standardům
základního vzdělávání. Proto přejme všem uživatelům,
včetně knihovny, jen samé klady a pozitiva.
Závěrem tohoto seriálu o naší škole bych se chtěl
omluvit všem učitelům, hlavně učitelkám a dalšímu personálu, které jsem nejmenoval, neboť na vše nebyl pro-

stor. Mohly se vyskytnout i některé nepřesnosti v datech,
za což se omlouvám. Chtěl jsem tímto přiblížit naší široké
veřejnosti, že ne vždy bylo vše růžové, byť nám, tehdy dětem, to tak připadlo. Děkuji za pochopení, a protože jsem
žákem naší školy, mám k ní nostalgický vztah.
Rudolf Klacek, listopad 2021

Příspěvky čtenářů
Podzimní setkání po roce
Po roční koronavirové pauze se kamarádi a přátelé
zralého věku sešli za pěkného podzimního počasí ve středu 20. října 2021 na Kopanině k tradičnímu přátelskému
posezení, které proběhlo v duchu vzpomínek na mladá
léta s neopomenutelnou ochutnávkou dobrot z kotle
proloženou zdravotní štamprličkou. Zavzpomínalo se na
pravidelné účastníky, a hlavně kamarády Zdeňka Kramáře
a Miloše Šidlo. I když se nás tentokrát sešlo jen 11 chlapíků, celkový počet po sečtení věku každého účastníka byl
úctyhodných 806 let. Byli zde pamětníci, a proto jedna
vzpomínka byla věnována i 28. dubnu 1945, dni osvobození obce. Jako úkryt a dočasné útočiště před ustupujícími vojáky a náletem na německý muniční vlak některým
místním občanům posloužila jeskyně pod sv. Martinem.
Mezi ony občany patřil také jeden z našich přítomných
kamarádů, dnes již 76letý Jožka Ratislav, ovšem tehdy
v náručí své maminky jako měsíční kojenec. Jožka si tuto
událost samozřejmě nepamatuje, ale my jsme rádi, že vše
dobře dopadlo a mohl tu být dnes s námi.
Léta neúprosně běží každému z nás a my doufáme, že
pokud situace a zdraví dovolí, sejdeme se za rok znovu
poveselit a zavzpomínat.
Všem spoluobčanům přejeme do roku 2022 hodně
zdraví, štěstí, pohodu a veselou mysl.
Emil Pěček

4/2021
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Do Nemojan zavítal Mikuláš s družinou

foto: A. Prokešová, E. Kobylková, archiv Anděla

PES Z NEMOJAN A CELEBRITA
Se psem mě baví svět je název
organizace, která vnímá zvířata
jako nejbližší přátele lidí.
Ara je starší psí holka s obrovským srdcem a vůlí žít. Byla nalezena vyhozená v příkopu s nulovou šancí na přežití. Zachránila ji
organizace Elišky Vafkové Dejte
nám šanci z.s.
Její předchozí majitel se našel,
ale už o ni nejevil zájem. Novým
majitelem se tedy stal pan Karel
Ryšavý z Nemojan.
A co má Ara společného s or-

ganizací Se psem mě baví svět?
Tato organizace vydala kalendář pro rok 2022 s názvem GUMP,
který nafotily slavné osobnosti
s pejsky z útulku. Ara je jedním
z nich.
Pro účely focení byla objevena
1plyšovým útulkem z.s. a fotila se
s českou zpěvačkou a herečkou
Evou Burešovou.
A jak jí to sluší, to už posuďte
sami.
E. Hálová
Foto: Kristýna Zuzová
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