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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ze zasedání ZO
29. 4. 2015
ZO schválilo:
■ ZO souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: PV-014330031444/001 a tím
současně i se zřízením věcného
břemene na pozemek par. č. 486/2,
trvalý travní porost, zapsaný na LV
10001 pro k. ú. Nemojany a obec
Nemojany. Věcné břemeno spočívá v umístění stavby realizované pod názvem „Nemojany přípojka RD Kosík“, kde oprávněná je E.ON Distribuce, a.s., a povinná obec Nemojany. ZO současně schvaluje jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve
výši 500 Kč.
■ Návrh trati rychlostní zkoušky
„Račická“ při XXIII. rally Vyškov,
která se bude konat dne 25. 7. 2015
předběžně v době od 12.00 do
19.00 hodin. Dále souhlasí s průjezdem obcí Nemojany na start RZ
u hotelu Nemojanský mlýn a s přechodnou úpravou provozu, spočívající v umístění dočasného dopravního značení na pozemcích ve
vlastnictví obce Nemojany. Tento souhlas je podmíněn souhlasem
majitele hotelu Nemojanský mlýn
a pořadatel se zaváže seznámit
s termínem konání i chataře v chatové oblasti za rybníkem Chobot
a směrem na Račice.
■ Ponechat výši odměn členů zastupitelstva a nenavyšovat je dle
novely nařízení č. 37/2003 Sb.

■ ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 (navýšení odměn u zastupitelů a s tím související pojištění, refundace u zastupitelů, navýšení u investičních prostředků
– elektrická přípojka Kozí výběh,
v příjmech dotace).
■ Záměr obce Nemojany provést
reciproční převod pozemku par.
č. 1 384/2, ostatní plocha o výměře 488 m2 v k. ú. a obci Nemojany, zapsaný na LV 10001 pro obec
Nemojany, za část pozemku par. č.
199/1, ostatní plocha v k. ú. a obci O historii kostela sv. Isidora se
Nemojany, zapsanou na LV 762 dočtete na str. 7 a 8.
pro JMK, oddělenou GP a oznaOÚ informuje
čenou jako par. č. 199/2, ostatní
plocha o výměře 1 733 m2 v k. ú. Pro seniory
a obci Nemojany.
Od voleb do zastupitelstva uply■ Opravy herních prvků na škol- nulo více než půl roku a je tedy
zamyslet se nad plnění zahradě při ZŠ a MŠ Nemojany. vhodné
ním volebních programů jednotNáklady na opravy budou hrazeny livých stran a subjektů. Zatímco pochopitelně všechny občaz prostředků ZŠ a MŠ Nemojany.
ny nejvíce zaměstnává výstav■ Inventarizaci za uplynulý rok ba ČOV, rád bych se zamyslel
nad tím, co bychom mohli na2014.
bídnout našim seniorům. Obra■ Zhotovení přípojek na nákla- cím se na občany, kteří jsou již
dy obce na obecních pozemcích v důchodu, nemají k dispozici
k nemovitostem pana Jana Jaro- dopravu osobním autem a cestování autobusem jim činí potíše a pana Petra Smutníka firmou
že. Chtěl bych touto cestou zjisHABAU a pověřuje starostu obce
tit, zda by byl zájem o cestu do
k jednání s firmou HABAU o za- Vyškova, řekněme dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek, v dopoledjištění realizace přípojek.
ních hodinách. K cestě by se vy■ Znění nájemní smlouvy na ryb- užilo vozidlo obce (8 míst), doprava by byla bezplatná. Cesty
ník Chobot, par. č. 455, vodní plo- by
bylo možné využít k návštěcha, o výměře 32 366 m2, zapsaná vě například pošty, úřadů a nána LV 10001 pro obec Nemojany, kupních center.
Pokud byste měli zájem, dejte
mezi obcí Nemojany a spolkem
Chobot Nemojany, z. s., a pověřu- prosím vědět. Tel.: 517 353 241
		
Miroslav Jonáš
je starostu k podpisu této smlouvy.
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ZO neschválilo:

ku, žádost o souhlas s umístěním
sloupků přístřešku do obecního
pozemku a s přesahem zastřešení
a dlážděné plochy na obecní pozemek par. č. 1 418/1 a žádost o povolení rozšíření sjezdu na parkovací stání. ZO vydá stanovisko k příslušné změně stavby přístřešku
k novostavbě RD na par. č. 29/2 až
po doložení stanovisek dotčených
orgánů a majitelů sousedních nemovitostí.
ZO pověřilo:

■ Kontrolní výbor zpracováním
dokumentace k poškozenému majetku obce včetně fotodokumentace a včetně dotazů k občanům
a dohledem na odstraňování škod
na majetku obce v rámci budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany. Základní zmapování provést
do 15. 5. 2015, poté průběžně.
■ Finanční výbor ke kontrolám
faktur HABAU vztahujícím se
k výstavbě ČOV a kanalizace –
termín do 15. 5. 2015.

zapsaný na LV 10001, v katastrálním území Nemojany.
ZO změnilo:
■ Usnesení č. 7/1/2015 ze zasedání ZO dne 18. 2. 2015 následovně:
Poslední věta se vypouští a nahrazuje se následujícím textem: Věcné břemeno se zřizuje za úplatu
100 Kč s tím, že investor podá návrh na zápis věcného břemena a
ponese náklady s tím spojené. (Ve
smlouvě s obcí musí být věcné břemeno zřízeno za úplatu, což není).
ZO pověřilo starostu:

■ Napsat odpověď paní Ivetě Vašinové na její žádost o odkoupení pozemku st. par. 532, o celkové výměře 22 m2. Na dotčeném pozemku se nachází stavba – garáž,
kterou má paní Vašinová v užívání. ZO nadále nechává v platnosti usnesení o tom, že se obecní pozemky nebudou prodávat;
■ K jednání s firmou HABAU
o snížení ceny při změně technických podmínek, při stavbě přípojek k nemovitostem ve vlastnictví
obce.

lizace a ČOV Nemojany“. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v článku 7 Doba plnění.
Znění dodatku č. 3
Doba plnění se mění a následně
zní: termín realizace díla je stanoven následovně:

Termín zahájení díla 11. 8. 2014
Termín ukončení díla 11. 7. 2015 +
9 měsíců zkušební provoz.
ZO neschválilo:

ce na hlavních trasách kanalizace
a přípojek, vyčištění hlavních stok
s kamerovým monitoringem těsnosti a provedení. Poslední dodělávky probíhají na dotěsnění a vymazání kontrolních šachet, toto
vše do konce měsíce června.
Byly započaty práce na odstraňoŽadatel předložil všechny potřebvání poškozeného majetku chodné doklady pro vydání zkušebního
níků a obrub při výstavbě. Začnou
provozu. Zkušební provoz na vod- rovněž probíhat přípravy na opraním díle bude stanoven takto: od vách obecních komunikací na jed30. 6. 2015 do 10. 5. 2016.
notlivých trasách. Trasa A vedouV obci probíhají dokončovací prá- cí přes celou naši obec od Krchův-

ku až na křižovatku k nádraží bude
opravována po etapách s řízenou
dopravou na světla (semaforem).
Tyto práce by měly být skončeny do poloviny měsíce července.
Následně budou probíhat ostatní úpravy poškozených zelených
ploch a poškození majetku vlastníků a vše ostatní.

■ Posun termínu ukončení akce
kanalizace a ČOV Nemojany z původního termínu 11. 5. 2015 na
nově navržený termín 11. 7. 2015.
K tomuto bodu starosta svolá další
zasedání na 7. 5. 2015, kam bude
přizván zástupce firmy HABAU
a zástupce za technický dozor.
ZO se vyjádřilo:
■ K projektové dokumentaci p. Jarošové pro změnu stavby přístřešVýpis z usnesení ze zasedání ZO
27. 5. 2015
ZO schválilo:
■ Opravu komunikací na stoce A1 a B (ul. Branka a u nádraží) tak, aby byla realizována v celé
šíři podle nabídky firmy HABAU,
s podílem obce 1 400 000 Kč.
ZO neschválilo:
■ Umístění reklamního zařízení o velikosti 2 × 2 m, dle žádosti Zlaté hvězdy, spol. s.r.o., Ladova
41, Brno, na pozemku par. č. 978,
Výpis z usnesení ze zasedání ZO
6. 5. 2015
ZO schválilo:
■ Uzavření dodatku č. 3 smlouvy
o dílo mezi obcí Nemojany a Společností Nemojany, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kana-

ČOV a kanalizace

Nejnovější zprávy z ČOV

V nynější době je ČOV jako stavba dokončena, dne 11. 6. 2015 proběhlo „zahájení řízení a pozvání
k ústnímu jednání“ ve věci: zkušebního provozu „ČOV a kanalizace Nemojany“, kam byly přizvány všechny dotčené orgány.
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■ Návrh na zakoupení kontrolních
šachet pro zájemce z řad občanů
z prostředků obce.

O důležitých zprávách a okolnostech budou občané včas informováni místním rozhlasem.
Petr Jandl

Informace k dalšímu postupu prací – Kanalizace a ČOV Nemojany

Vzhledem k blízkému ukončení
prací na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Nemojany“ uvádím několik podstatných informací k probíhajícím a následným
pracím, ukončení realizace projektu, připojování občanů, zahájení zkušebního provozu a postupnému přechodu na běžný provoz.
Několik obecných i zcela konkrétních informací jste obdrželi spolu s projektovou dokumentací a ti
z vás, kteří je nemají k dispozici, si
je mohou vyzvednout v tištěné podobě na OÚ nebo stáhnout na webových stránkách obce.
■ V nedávné době byly zastupitelstvem schváleny a starostou obce
podepsány čtyři dodatky ke smlouvě se zhotovitelem, které se týkaly prodloužení stoky A1 (z Branky
směr Chobot), opravy komunikací
v celé šíři vozovky (Branka a ulice u nádraží) s nezbytným navýšením finančních prostředků a prodloužení doby realizace stavby do
11. 7. 2015.
■ Dokončovací práce probíhají dle
stanoveného harmonogramu a termín ukončení 11. 7. 2015 již nebude měněn. Práce, které se z různých důvodů nestihnou realizovat
do tohoto termínu, budou řešeny
jako závady a nedodělky a budou
stanoveny termíny pro jejich dokončení.
■ Finanční výbor obce provádí
pravidelné kontroly dodávaných
faktur a správného postupu čerpání poskytnutých finančních prostředků SFŽP, SF a JmK i finančních prostředků obce.
■ Kontrolní výbor obce zpracoval
dokument, v němž zdokumentoval závady a poškození obecního i
soukromého majetku a předal tyto
informace na kontrolním dnu zhotoviteli. V případě zájmu je tento
dokument k nahlédnutí na OÚ.
■ Probíhají opravy poškozených
chodníků a veřejných ploch. Vět-

šina těchto oprav bude ukončena
před zahájením oprav komunikací,
část oprav proběhne následně.
■ Zastupitelstvo obce schválilo
opravu místních komunikací balenou asfaltovou směsí v nejzatíženějších místech obce – tedy
v Brance a kolem nádraží v plné
šíři i za cenu nemalých finančních
nákladů pro obec.
■ Oprava komunikace u nádraží
je již provedena – nedodělky, jako
dopojení dlážděných úseků a některé nevyhovující vjezdy na soukromé pozemky, budou řešeny následně.
■ Oprava komunikace v Brance byla zahájena a její dokončení bude provedeno až po opravě
krajské komunikace v úseku od
zastávky nad nádražím po konec
obce směr Habrovany. Tento úsek
musí být dokončen do 7. 7. 2015
z důvodu vedení objízdné trasy
Vyškov – Rousínov přes naši obec.
■ Komunikace na Tučapy a Račice a zbývající místní komunikace
budou opraveny po dokončení prací na hlavním průjezdu obcí (Luleč
– Habrovany).
■ Oprava krajských komunikací
procházejících obcí bude probíhat
ve dvou oddělených etapách:
V první bude z prostředků v rámci projektu opravena do 11. 7. polovina komunikace, v níž vedou
hlavní stoky + v místech překopů
v plné šíři.
V druhé je přislíbena do konce
roku 2015 z prostředků JmK oprava druhé poloviny komunikace od
křižovatky po konec obce směrem
na Pístovice a komunikace od autobusové zastávky dolů směrem
k nádraží.
■ Zbývající místní komunikace
budou opraveny v šířce vykopané
rýhy + ostatní poškození způsobená stavebními pracemi a dopravou.
Tyto práce budou pravděpodobně
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probíhat i po 11. 7. v rámci dokončení nedodělků a závad.
■ 11. 6. 2015 proběhla kolaudace
ČOV a čerpacích stanic. Nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky
a je povolen jejich zkušební provoz.
■ Probíhá realizace posledních
problematických přípojek a propojení jednotlivých stok s následným
proplachem, kamerovými zkouškami a geodetickým zaměřením,
které jsou nezbytné a musí předcházet napojování vašich domovních přípojek.
■ Většina z vás má již vyzvednutou projektovou dokumentaci
s územním souhlasem, která je nezbytná pro zahájení realizace přípojek na vašich pozemcích. Tito
občané již mohou přípojky realizovat. Ty z vás, kteří si projektovou
dokumentaci doposud nevyzvedli,
prosím, aby tak učinili v nejbližší
době. Součástí dokumentace byly
i informace (technické, finanční
i časové), které vás mohou zajímat
a jsou důležité pro správné připojení a provozování celé kanalizace.
■ Po ukončení všech prací na hlavních stokách a obecních částech
přípojek a po provedení dalších
nezbytných úkonů bude zhotovitelem stanoveno datum, od kterého bude možné se technicky připojit. Toto datum se všichni dozvíte z místního rozhlasu a na webových stránkách obce.
■ Ještě před vlastním napojením
vaší přípojky jste povinni toto
oznámit obci a dohodnout si kontrolu s pověřeným pracovníkem
obce – panem Kamilem Kramářem. Z kontroly bude sepsán protokol o připojení. Současně podepíšete čestné prohlášení o oddělení splaškových a povrchových vod.
Oba tyto dokumenty jsou důležité pro následné prokazování počtu
připojených domácností a řešení
případných problémů s napojením.

Doporučuji všem občanům v rámci provádění nové přípojky spojené s přepojením splaškových vod
zhotovení fotodokumentace, která
vám nebo případným novým uživatelům v budoucnu usnadní hledání přípojek, propojovacích uzlů
a míst napojení na obecní část přípojky.
■ Všichni máte informace k možnosti umístit na hranice soukromého pozemku kontrolní šachtu. Není
to povinné a je to pouze na vašem
rozhodnutí. Tato poměrně nízká
investice vám v budoucnu může
ušetřit mnohem vyšší náklady při
řešení možných problémů a závad.
Návrh, aby část finančních nákladů na kontrolní šachty nesla obec,
nebyl částí zastupitelů obce schválen.
■ Od 11. 7. 2015 bude probíhat zkušební provoz kanalizace
a ČOV, který bude trvat cca 9 měsíců, a který je určen mimo jiné
k postupnému připojování občanů a provozoven v obci, k nastavení parametrů čištění, navezení naočkovaných kalů, ověření zimního

provozu, zaškolení obsluhy provozovatele a legislativní i technické
přípravě obce na plný provoz. Během této doby budou postupně nastavovány a odlaďovány všechny
činnosti a parametry, které s vlastním provozem kanalizace a ČOV
souvisí. Během zkušebního provozu se na provoz kanalizace a ČOV
nevztahují všechna platná legislativní opatření v plné míře – jsou
povoleny výjimky a upraveny některé limity provozních faktorů.
■ Koncem roku 2015 s vámi uzavře obec smlouvy o odvádění odpadních vod a od 1. 1. 2016 bude
placeno stočné u připojených domácností podle nových pravidel.
■ Po uplynutí doby zkušebního
provozu bude provedeno vyhodnocení a bude zahájen běžný provoz celého díla plně v souladu
s platnou legislativou.
O postupu prací i případných nezbytných opatřeních vás budeme
pravidelně informovat cestou Nemojanského zpravodaje a na webových stránkách obce.

Závěrem vás všechny prosím,
abyste v době realizace dokončovacích prací a opravy komunikací plně respektovali omezení dopravy a nevynucovali si průjezdy
dočasně uzavřenými úseky. Vždy
máte alternativu, jak se do míst
v obci dostat jinou cestou. Tato
opatření budou krátkodobá a zkusme společně nekomplikovat realizaci oprav asfaltových povrchů
zbytečným vyvoláváním sporů
s pracovníky provádějících firem.
Obec v této otázce nemůže stejně
účinně zasáhnout, protože omezení dopravy je vyžádáno zhotovitelem stavby a ten za realizaci stavby i uzavírek odpovídá.
Pozn.: Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla a rychlosti postupu prací
může být v době, kdy se vám toto
číslo dostává do rukou, část prací
již provedena, a tudíž některé informace uvedené v tomto článku
již nemusí být aktuální. Za tuto neaktuálnost se omlouvám.
Miloš Němec
místostarosta obce

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Dovolíme si dovolenou?

te ovoce příliš na husto, je vhodné ho mírně protrhat.
Začátkem srpna můžeme vysadit rané kedlubny
nebo salát pro podzimní sklizeň. U rajčat zaštípněte vrcholky rostlin, plody na
nich by dostatečně nedorostly a zbytečně by omezovaly vývoj níže rostoucích
plodů. Na stromech průběžně odstraňujte plody napadené moniliózou, vosami nebo ptáky. Napadání plodů vosami
lze omezit, když na větve stromu zavěsíme lahve naplněné směsí piva a sirupu.
Jak vidno, práce je v létě na zahradě dostatek. Plánujete-li proto letní dovolenou, nezapomeňte poprosit a instruovat své rodinné příslušníky, známé nebo sousedy, jak po
dobu vaší nepřítomnosti pečovat o zahrádku.
Jménem ČZS Nemojany vám tímto přeji příjemně strávenou dovolenou a pohodové letní dny.
Patrik Peschl

Letní sluníčko nám již svými paprsky klepe do oken
a na zahrádkách se nám to postupně začíná červenat. Letní měsíce jsou plné čerstvých plodů ke sklízení. Sklizní však práce nekončí.
Již nyní můžeme na zahrádkách trhat zralé jahody. Po jejich sklizni je dobré průběžně odstraňovat šlahouny, okopávat
a plít. Záhony, se kterými počítáme ještě do dalšího roku, navíc zavlažíme a pohnojíme Cereritem. Jahodník tvoří základy pupenů pro úrodu v příštím roce na konci září až v první polovině října. Proto je
dobré nové záhony s jahodami založit nejpozději do poloviny srpna a navíc je třeba tyto záhony do první poloviny září 2krát až 3krát řádně zalít.
Pokud jsou vaše ovocné stromy obtěžkány úrodou,
je třeba jim trochu vypomoci. Větve včas podepřete vhodnou oporou. Mezi ni a větev vložte vhodný materiál, aby se nepoškodila kůra. Tam, kde ros4

Informace o činnosti spolku Chobot Nemojany

Po té, co byla uzavřena smlouva o pronájmu rybníka
Chobot s obcí tak, jak jsme chtěli, nastává další, snad
již jedno z finálních kol – zrušení rybářského revíru
Moravského rybářského svazu.
Jednal jsem s jeho zástupci z brněnského výboru, ti
ovšem, jak se dalo čekat, sami žádnou aktivitu nevyvinou. Připravuji tedy žádost o vynětí ze seznamu re-

vírů sám. K tomu jsem prostudoval podklady o stavebním charakteru rybníka Chobot, především kolaudační rozhodnutí, a žádost bude v nejbližší době odeslána na odbor životního prostředí do Brna.
O výsledku budu všechny informovat a pak snad konečně dojde i na plánovanou členskou schůzi.
Miroslav Jonáš

Sokol

Ve spolupráci TJ Sokol Nemojany a TJ Sokol Luleč
se dne 28. 3. 2015 uskutečnil v lulečské sokolovně 1. ročník Župního turnaje žákovských smíšených
družstev ve florbalu. TJ Sokol Nemojany se umístil
na 1. (SK Florbal Nemojany) a 3. místě (Dračí zub).
Dne 16. 5. 2015 pořádaly TJ Sokol Nemojany a TJ
Sokol Lhota na Nemojanském mlýně Zálesácký závod zdatnosti. Pro nejmenší děti s rodiči byl vytyčen
2km okruh, pro mladší žáky a dorost 5km okruh.

Start a cíl byly na Nemojanském mlýně. Děti plnily v okolním lese rozličné úkoly, týkající se orientace v terénu, tábornické dovednosti, střelbu ze vzduchovky a luku, překonávaly lanové překážky. Na závěr doplnily kalorie v podobě vlastnoručně opečených špekáčků. V kategorii mladší žákyně obsadila
TJ Sokol Nemojany 1. místo, v kategorii mladší žáci
1. a 2. místo.
Dalibor Hlavsa

ZŠ a MŠ Nemojany
■ Školní výlet – v pátek 5. června 2015 jsme se školáky a budoucími prvňáčky vyrazili na školní výlet.
Tentokrát jsme mířili do Moravského krasu. Děti si
prošly Punkevní jeskyni, jely na lodičkách, shlédly z horního a dolního můstku do propasti Macocha.
Některé poprvé zakusily jízdu lanovkou a vláčkem,
který nejezdí po kolejích. Přes počáteční rozpaky nad
rozkopaným exteriérem v okolí vstupu do Punkevní
jeskyně se výlet vydařil na jedničku a děti byly nadšené.

Červen

■ Čtecí maraton – ve čtvrtek 4. června 2015 proběhl ve škole Čtecí maraton. Děti pracovaly v týmech
a obcházely postupně šest stanovišť, která byla rozmístěna na různých místech po škole. Na jednotlivých stanovištích plnily úkoly a rozvíjely si tak svoji čtenářskou gramotnost. Seznámily se s oblíbenou
knihou Filípka Ryšávky – Žáci Kopyto a Mňouk, ze
které dětem četla Filipova maminka, paní ředitelka
dětem zase přečetla vybrané úryvky z knihy Lexikon
ohrožených druhů strašidel, jinde děti zjistily z knihy Bobky, šišky a jiná hovínka, proč králík požírá
svůj trus. Na dalším stanovišti si připomněly příběhy o Letadélku Káněti, doplňovaly do textu obrázky
nebo slova tak, aby text dával smysl. Vymýšlely příběhy na dané téma, tvořily divadelní scénář, loutky
a učily se navzájem spolupracovat.
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■ Beseda s policistkou – 9. června 2015 v 10.00 se konala beseda s policistkou na téma bezpečné
cestování a hraní.

■ Klauniáda – 25. června 2015 se ■ Předání vysvědčení – 30. červděti zúčastnily Klauniády v Nemo- na 2015 bylo dětem slavnostně
janském mlýně. Poté děti čekalo předáno vysvědčení.
jejich oblíbené spaní ve škole.

Oprava školního pískoviště
Vážení rodiče, zejména tatínci, obracíme se na vás s prosbou o pomoc. V sobotu 4. 7. 2015 v 8.00 h proběhne svépomocná akce – oprava školního pískoviště, které je v současné době v nevyhovujícím stavu. Během oprav bude nutné: odstranění písku z pískoviště, vyrovnání podlážky a vybetonování obvodu pískoviště. Co je nutné přivézt/přinést s sebou? Kolečka, lopaty, popř. krumpáč.
Za vaši vstřícnost a ochotu pomoci děkujeme.
Mgr. Ilona Kummerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nemojany a Bc. Markéta Martínková, vedoucí učitelka MŠ

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 24. června proběhlo
v obřadní síni obecního úřadu rozloučení s předškoláky MŠ Nemojany, kteří půjdou po prázdninách
do 1. třídy základní školy. S dětmi se rozloučil místostarosta obce
Miloš Němec a paní učitelky ze
školky. V průběhu neformální besedy s místostarostou se děti svěřily se svými plány na prázdniny,
řekly, čím chtějí v budoucnu být,
a jak se těší do školy. Součástí téměř hodinového setkání bylo i vystoupení předškoláků s pásmem
básniček a písniček. Na závěr obdržely všechny děti dárky od obce
i od vedení školy. Pan místostarosta jim popřál hezké prázdniny,
hodně úspěchů a jen samé jedničky na základní škole.

Školní rok 2015/2016

Začínáme v úterý 1. září 2015 matematiku moderní metodou
v 8 hodin – první školní den, zváni podle profesora Hejného – zcela
jiný přístup k výuce – rozvíjí lojsou rodiče dětí.
gické a kritické myšlení, metodu
Opět budeme vyučovat angličtinu
používá přes 800 škol v ČR, úspějiž od 1. ročníku efektivní metochy v soutěžích i v přijetí na školy.
dou TPR (Total Physical ResponStále chceme sledovat aktuální
se) kombinovanou s komunikační
trendy ve výuce, podporovat čtemetodou + tzv. AHA efektem s vy- nářskou, finanční a počítačovou
užíváním interaktivní tabule.
gramotnost dětí, vytvářet dětem
Od září 2015 začínáme nově učit projekty šité na míru dle jejich po-

Poděkování

Ředitelství ZŠ a MŠ Nemojany děkuje rodičům budoucích prvňáčků
za projevenou důvěru v naši školu. Všem dětem z mateřské a zá-

třeb. Dětem nabízíme individuální přístup, příjemné, rodinné, útulné a přátelské prostředí, které v dětech vytváří pocit sounáležitosti,
důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti.
Moc se těšíme na nové prvňáčky.
Sledujte naše webové stránky:
www.zsms-nemojany.cz
Mgr. Eliška Klvačová

kladní školy a jejich rodičům dě- se na Vás všechny budeme upřímkujeme za společné prožití školní- ně těšit.
ho roku 2014/2015.
S pozdravem
Přejeme Vám krásné léto a v září
Mgr. Ilona Kummerová
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Obecní knihovna Nemojany
Měsíc březen patřil v naší knihovně především
dětem. Nejprve navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Seznámily se s tím, jak se půjčují knížky, jak jsou rozděleny do oddělení, kdy
a s kým můžou do knihovny chodit.
Posledního března proběhlo vyhlášení soutěže „Čtenářská superstar 2015“, kterou naše
knihovna pořádala. Do soutěže se zapojily
děti z druhé a třetí třídy základní školy. Úkolem bylo vyplnit literární kvíz a poznat ukázky z knížek. Děti si vedly velmi dobře, ale jelikož vyhrát nemůžou všichni, zvítězili ti, kteří
získali nejvyšší počet bodů. První tři místa patřila dětem z druhé třídy a ty za svůj výkon byly
odměněny diplomem a knížkou.
Součástí obou setkání s dětmi bylo i čtení z knížek. Děti ze školky si vyslechly příběh z knížky Kvak a Žbluňk a úryvek z knížky Martínkova čítanka. Dětem ze základní školy přečetla paní knihovnice úryvek z knížky Heidy, děvčátko z hor.
Nejenom děti, ale i dospívající či dospělí můžou navštívit naši knihovnu vždy v úterý, a to
od 15.00 do 17.00 hodin. Knihovní fond je neustále obměňován.
Pokud hledáte konkrétní knihu, máte možnost se podívat on-line, zda je v naší knihovně
k dispozici. Nahlédnout můžete přes web obce
Nemojany www.nemojany.cz, sekce Obecní knihovna a tam se vám zobrazí nový web
knihovny www.knihovnanemojany.wz.cz.

Střípky z minulosti

Svatý Isidor ve farnosti lulečské

Dne 24. května 2015 v 16 hodin se uskutečnilo SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V KOSTELE U SV. ISIDORA V LULČI. Program byl určen pro všechny zájemce o historii tohoto chrámu, povídání o sochách a obrazech, o životě sv. Isidora. Mluvené slovo bylo zpestřeno zpěvem místního farního sboru pod vedením paní Ivanky Vařejkové. Slovem o historii provázela paní Mgr. Lenka Čechová, která zaplněný kostel zaujala velmi zajímavým výkladem. Následně ji doplnila paní
Mgr. Bohdana Andrová výkladem o sochách a obrazech.
Lulečská farnost sdružuje obce Luleč, Nemojany, Tučapy a Pístovice. Dříve sem patřily ještě Rostěnice. Církevními záležitostmi a povinnostmi je pověřen drnovický farář Zbigniew Wawrowski, který podpořil tuto akci. Lulečská fara, v těsné blízkosti kostela sv. Isidora, byla opravena a slouží jako Pastorační středisko Armády České republiky.
Náš kraj je osídlen již od pradávna a nacházejí se zde stopy z každé doby. Jednou z nich je doba barokní a k ní náleží
oba kostely v Lulči. Že jsou dva, svědčí o bohatství panství a významu duchovního života. Starší a větší kostel sv. Martina se nachází mimo obec a bohoslužby se zde konají jen výjimečně. O něm se zmíníme někdy jindy.
Přímo v obci Luleč se nachází menší kostel sv. Isidora, který byl zpočátku nazýván Zimní kaplí, což vysvětlovalo důvod jeho stavby. Vlastníkem lulečského panství byla více jak jedno století uherskohradišťská kolej Tovaryšstva Ježíšova, která se také podílela na stavbě kostela sv. Isidora a byla zadavatelem prací. Kaple je zmiňována v roce 1672. Zpráva Jindřicha Krále z roku 1729 uvádí, že farář Jakub Hlávka žádá o rozšíření kapacity původní kaple sv. Isidora, aby
bylo možné konat mše i v zimním období. Stavba nebyla povolena a teprve v roce 1739 se Hlávkovi podařilo kostel dostavět. Další úpravy se podařily až o 70 let později faráři Franzi von Tannenberg. Stavba kostela nebyla příliš kvalitně
provedena, proto bylo již v roce 1782 přikročeno k opravě kostela. Kvůli trhlině v klenbě musel být celý kostel zpevněn železnými pásy. K podobným opravám bylo přikročeno ještě několikrát. Poslední oprava byla realizována v roce
2004 (nové stažení ocel. pásy), v roce 2005 byly vyměněny krovy a střešní krytina. Z roku 2007 pochází současná fasáda a nové okenní vitráže.
Sv. Isidor byl postaven na návrší nad náměstíčkem, vedle budovy fary. Jedná se o jednolodní stavbu, mírně vychýlenou z osy východ-západ, takže oltář míří severozápadním směrem. Půdorys je oválný, ale patrný pouze zevnitř, vnější
zdi jsou rovné. K oválu jsou připojeny, na konci příčné a hlavní osy, nevýrazné kaple pravoúhlého tvaru a k oltářní straně pětiboký útvar, v němž se nachází sakristie a depozitář, takže je dosaženo tvaru latinského kříže. Na levé straně kostela, v místě mělké kaple, byla zvenčí v roce 1930 přistavěna předsíň, která narušuje původní pravidelný tvar kostela.
V průčelí kostela se nachází mírně předsazená hranolová věž, zakončená malou osmibokou lucernou, která nahradila
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větší báň při opravách v minulém století, a kovovým dvojitým křížem. Těsně pod hodinami je okno do zvonic, kde se
nacházejí tři zvony. Nejstarší a největší pochází z roku 1777 a je zasvěcen Janu Nepomuckému, což dokazuje nápis na
zvonu. Srdce tohoto zvonu je mladší, pochází z roku 1821. Další dva zvony byly ulity firmou Manoušek Brno. Větší je
zasvěcen sv. Václavu a ozdoben reliéfem s postavou tohoto světce. Třetí je nejmenší, je zasvěcen sv. Ludmile a používá se jako umíráček.
Vnitřní ústřední prostor je zaklenut českou plackou a nad bočními kaplemi se klene stlačená valená klenba, stejně tak
nad hlavním oltářem a hudební kruchtou. Na ní jsou umístěny varhany z roku 1896. V protějším prostoru je barokní
hlavní oltář, který je zdoben sochami a reliéfem. Na epištolní straně, blízko hlavního oltáře je umístěna kazatelna se sochami andělů a reliéfem s námětem Krista, vyučujícího v chrámu. Na evangelní straně je menší dřevěný oltář z roku
1892 se sochou Paní Marie Bolestné. V pravém i levém rohu, blíže ke vchodu, se nalézají dvě dřevěné, řezbářsky opracované zpovědnice. Součástí interiéru je mramorová barokní křtitelnice, na jejímž krytu je polychromovaná dřevořezba
Kristova křtu. K vybavení patří také 14 nesignovaných zastavení Křížové cesty po obvodu ústředního prostoru kostela.
Na hlavním oltáři je ústřední postavou socha sv. Isidora, který drží v levé ruce rýč (jeden z atributů tohoto světce). Sv. Isidor (*asi 1070 †15. 5. 1130) žil na venkově nedaleko Madridu a pracoval jako čeledín u barona Jana Vergase. Ten jej
pro pracovitost a zbožnost povýšil na hlavního čeledína, což vadilo ostatním a začali ho pomlouvat, že se nevěnuje práci a chodí se modlit do kostela v Madridu. Baron se rozzlobil a šel Isidora zkontrolovat. Opravdu ho na poli nenašel,
ale místo Isidora našel na poli Anděla s párem volů, jak obdělává pole. Po této události pověřil pán Isidora doživotním
správcem svých polí. Tento zázrak je vyobrazen na reliéfu nástavce hlavního oltáře u stropu klenby. Druhá postava oltáře vlevo je žena s dlouhým zřaseným oděvem, v pravé ruce drží pastýřskou hůl. Zde je obtíž s identifikací, může to
být sv. Notburga (starší prameny) nebo sv. Jenovéfa Pařížská (podle atributů). Třetí postava na pravé straně oltáře je sv.
Vendelín, upírající pohled k sv. Isidorovi. Podle legendy byl synem irského krále, stal se poustevníkem v Německu. Pracoval také jako pastýř ovcí a prasat, odtud pocházejí jeho atributy – pastýřská hůl a mošna.
Tito tři světci jsou považováni za ochránce zemědělského lidu, rolníků a případně i dobytka. Vendelín je pomocníkem
v nouzi a Jenovéfa ochránkyní před deštěm a požáry, které Luleč sužovaly poměrně často. Všichni tři jsou inspirujícím
příkladem skromnosti, pracovitosti a pokory. V otázce autorství sochařské výzdoby kostela není také zcela jasno. Nejpravděpodobnější verze je, že autorem je brněnský sochař J. J. Schauberger (†1744) a po jeho smrti dokončil výzdobu
Ondřej Zahner.
Boční oltáře v počtu uvažovaných tří nebyly realizovány. V místech mělkých kaplí jsou pouze dvě protějšková oltářní plátna stejného tvaru i rozměrů, žádné z pláten není signováno ani opatřeno datem. Plátno na levé straně představuje sv. Gotharda, opata s Hildesheimu. Na malbě je oblečen do biskupského roucha s mitrou. Andílek pod ním drží v rukou jeho biskupskou hůl. Jako model kostela, který měl odkazovat na zakládání nových klášterů a kostelů, zde slouží
pozemská scéna s kostelem. Ten představuje nově postavený kostel v Lulči s farou a přilehlými domy směrem k dnešnímu centru obce.
Protější plátno zobrazuje více postav. V centru se nachází postava Jana Nepomuckého, který na podnose podává jazyk
Panně Marii. Ta v levé ruce drží Ježíška ležícího na obláčku. Obraz je doplněn několika andílky.
Sv. Jan Nepomucký žil ve 14. století a pocházel z Nepomuku v Čechách, takže je českým světcem, a díky Jezuitům, jejichž je patronem, se jeho úcta rozšířila po celé Evropě. Vystudoval v Padově práva a stal se zde rektorem pro zaalpské
studenty. Po návratu do Čech pracoval jako generální vikář na pražském arcibiskupství. Zastával také funkci zpovědníka
královny Žofie. Kvůli sporům o moc mezi králem a arcibiskupem byl jako obětní beránek zatčen, mučen a poté hozen do
Vltavy. Jeho tělo po určité době vyplavalo a bylo v tichosti pohřbeno. Později byly jeho pozůstatky přeneseny do chrámu sv. Víta. V roce 1721 byl beatifikován (blahoslavený) a o osm let později kanonizován, neboť mu bylo připisováno
několik zázraků. Často je zobrazován s předměty, jež mají symboliku k jeho životu. Nejčastěji je to jazyk, v souvislosti s nevyzrazením zpovědního tajemství královny. S mlčením je spojen i motiv pěti hvězd, tvořící svatozář nad hlavou
světce, který má symbolizovat pět písmen latinského výroku „tacui“ – mlčel jsem. Mimo to mohou být zobrazeny ještě
další atributy: most, palmová ratolest, kříž, ryba atd. Na základě toho, že je patronem Jezuitů, byla v roce 1855 postavena v Nemojanech kaple zasvěcená právě sv. Janu Nepomuckému. Všechna tato symbolika je zaměřena k zemědělství v
našem kraji, k ochraně úrody a dobytka, dobrému počasí, proti požárům a proti povodním. Má chránit dospělé a děti proti nemocem, nákazám a hladu. Je přímluvou za dobrou smrt. O autorství těchto obrazů jsou mezi odborníky spory. Malířem mohl být J. J. Etgens nebo pravděpodobněji jezuita Ignác Viktorin Raab (v jeho obrazech je znát vliv Petra Brandla).
Závěrem lze říct, že filiální (vedlejší) kostel sv. Isidora v Lulči byl vystavěn uherskohradišťskou jezuitskou kolejí v letech 1739–1741. Barokní oltář a kazatelna vznikly po dokončení hrubé stavby kostela.
V prostoru před kostelem stojí tři sochy. Vlevo je kamenná socha Krista v dlouhém hábitu se zkříženýma rukama na prsou. Pod kostelem se nachází kamenný Kříž, pocházející z roku 1771, a socha sv. Jana Nepomuckého s chronogramem
roku 1729.
Průběh celého setkání v lulečském kostele doplňoval svým vystoupením místní pěvecký farní sbor s duchovními skladbami: v úvodu Haleluja – dvojzpěv ze 17. století, druhá píseň Plesej všechno stvoření – od Adama Michny z Otradovic, Dona nobis pacem (Daruj nám pokoj) zpívala Dana Dvořáková, Dan Zeller a Jana Skácelová, Per signum crucis
(Latinský zpěv) zpíval celý sbor, pátou skladbu Laudate dominum od W. A. Mozarta sólově zpívala MgA. Jana Bařinková, Ph.D, – roz. Doleželová (česká hudební skladatelka, básnířka, zpěvačka, klavíristka). Ave Maria od Jacoba Arcadeta zazpíval celý sbor, opět celý sbor Chvalte Pána a osmou skladbu od Antonína Dvořáka Biblická píseň přednesla
opět vynikající Jana Bařinková. V závěru byli členové sboru vyzváni, aby sestoupili z kůru a přišli se představit. Uvádějící, paní Čechová, poděkovala umělecké vedoucí paní Ivance Vařejkové – hra na varhany, která je hnací silou celého
souboru, dále nadějné mladé houslistce Katce Mickové a všem členům souboru. Závěrem zazpíval sbor skladbu Soudce všeho světa.
Potleskem poděkovali všichni přítomní za pěkně strávené nedělní odpoledne, hezký umělecký a poučný zážitek. Dík
patří panu faráři Z. Wawrowskému, paní L. Čechové, paní B. Andrové, paní B. Skácelové a dalším nadšencům, kteří se
podíleli na organizaci celé akce. Doufám, že někdy bude slíbené pokračování – třeba u sv. Martina.
POUŽITÉ PRAMENY: MIKULENKOVÁ, P. Malířská výzdoba kostela sv. Isidora v Lulči. Brno, 2011; Hudební program farního sboru, Česká Wikipedie.
Rudolf Klacek, červen 2015
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