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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2015, a tak mi
dovolte malé ohlédnutí. První polovina roku byla pro nás všechny trochu
ve znamení nepohodlí a provizorií díky
výstavbě kanalizace a ČOV. Ale všechno zlé bývá pro něco dobré – máme
novou funkční splaškovou kanalizaci,
která byla navíc vybudována v poměrně krátkém čase, a to i přes odstoupení jednoho z klíčových subdodavatelů
stavebních prací. K úplnému dokončení ještě zbývá několik kroků, ale spíše
jde o administrativní a legislativní záležitosti.
Ale život v obci se kvůli kanalizaci
nezastavil. Proběhlo několik kulturních
a společenských akcí, významně se
zvýšil počet akcí pro veřejnost v místní knihovně, místní spolky a sdružení
pokračovaly v aktivitách směřovaným
především do oblasti volnočasových
aktivit dětí a mládeže.
Významnou událostí, která by neměla zapadnout, a proto si ji dovolím
znovu připomenout, bylo předání
funkce kronikáře obce. Rád bych touto
cestou znovu poděkoval paní Heleně
Pelikánové za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce Nemojany a popřál jí
do dalších let hlavně pevné zdraví. Novému kronikáři, panu Rudolfu Klackovi,
přeji hodně námětů a událostí, které
pro příští generace do kroniky zaznamená.
Do dění v obci se i letos aktivně zapojila Základní a mateřská škola, která
pořádala několik akcí nejen pro rodiče
dětí, ale i pro občany. O dění ve škole
jste pravidelně informováni i na strán-
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kách Nemojanského zpravodaje. Rád i diskuze o budoucnosti kabelové tebych poděkoval všem pracovnicím ško- levize, protože použitá technologie
ly za jejich práci a obětavost.
se dostává na hranici své životnosti,
Rovněž touto cestou děkuji všem o čemž svědčí stále častější výpadky,
pracovnicím a pracovníkům obce i za- poruchy zařízení a občas nekvalitní sigstupitelům za jejich celoroční práci nál v některých částech obce.
pro obec Nemojany – práci mnohdy
V průběhu roku bude zpracováno
nelehkou a v letošním roce občas i ne- několik projektů zaměřených na další
vděčnou díky projektu kanalizace. Ale rozvoj obce, na které se pokusíme zísi přes výrazný nárůst činností, agendy kat prostředky z vyhlašovaných dotača podnětů občanů mohu konstatovat, ních titulů s předpokládanou realizací
že kontroly a audity na konci roku ne- v následujících letech.
shledaly žádná pochybení a rozpory
Závěrem mi dovolte popřát vám
v oblastech běžné agendy, matriky všem klidné prožití konce roku 2015,
a hospodaření obce.
radostné strávení vánočních dní v kruKromě dokončení kanalizace a ČOV hu vašich rodin a přátel a splnění vašich
nebyla letos cíleně realizována žádná přání a tužeb. Do roku 2016 přeji nám
další velká investice a podobně tomu všem pevné zdraví, potřebné štěstí, pobude i příští rok. Bylo by nezodpověd- zitivní náladu, korektní a přátelské vzáné investovat finanční prostředky do jemné vztahy a hodně osobních i pranového projektu před finančním vy- covních úspěchů.
pořádáním všech poskytnutých dotací
Miloš Němec, starosta
na kanalizaci a ČOV. Proto
bude rozpočet pro příští
rok plánován spíše konzervativně, bez velkých
investic a se zaměřením
na dokončení úprav po kanalizaci, dokončení rozpracovaných akcí a zlepšení
v minulých letech trochu
opomíjených oblastí. Konkrétně půjde o dokončení
některých částí chodníků,
úpravy částí místních komunikací, dle možností
i uvažované přeložení horní autobusové zastávky.
Část finančních prostředků
bude použita na zlepšení
hygienických podmínek
a na zvýšení zabezpečení
foto A. Taitlová
školní budovy. Čeká nás

Veselé Vánoce
a hodně štěstí
v roce 2016 přeje
Obecní úřad Nemojany.
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Z činnosti zastupitelstva
Výpis z usnesení ZO
z 14. 10. 2015
ZO schválilo:
- cenu stočného pro rok 2016
ve výši 36,52 Kč/m3 bez DPH.
Cena s DPH činí 42 Kč/m3;
- plán inventur na rok 2015;
- rozpočtové opatření č. 4, 5, 6,
7 za období 7, 8, 9, 10/2015;
- pronájem vymezené části obecního pozemku par.
č. 1418/1, za částku 200 Kč/
rok, za předpokladu úpravy
pozemku zámkovou, případně jinou dlažbou, jeho trvalou
údržbu a vytvoření nájezdového pásu vedle komunikace
pro parkování 1–2 osobních
vozidel obyvatel předmětné
lokality. ZO pověřuje starostu
podepsáním nájemní smlouvy;
- podepsání smlouvy se Správou a údržbou silnic JMK,
Právo provést stavbu II/430
Tučapy – Vyškov a pověřilo starostu jejím podepsáním.
ZO neschválilo:
- dodatek č. 7 ke smlouvě
o dílo, která je uzavřená mezi
obcí Nemojany a „Společností Nemojany“, jehož předmětem je navýšení ceny o částku
1 188 727,83 Kč bez DPH. ZO se
dohodlo, že se k tomuto bodu
vrátí na příštím zasedání, které

se svolá na den 21. 10. 2015 na
17.30 hodin;
- výši měsíční odměny za výkon funkce zastupitele ve
výši 280 Kč hrubého;
- uzavření smlouvy s firmou
Pavel Kuběja – Empemont,
Valašské Meziříčí na servisní
práce pro obec Nemojany na
zařízení rozhlasového, výstražného a informačního systému.
ZO se seznámilo:
- s činností kontrolního výboru
a výsledky provedených kontrol. Nejdůležitějším bodem je
aktualizace obecních vyhlášek
a tvorba nových, které by obec
měla ze zákona mít. Zpráva je
k nahlédnutí na obecním úřadě.
ZO projednalo:
- cenovou nabídku firmy Empemont na pořízení nového
radaru.
Další:
- starosta Ing. Jan Bednář podal
do rukou místostarosty písemnou rezignaci na funkci starosty a mandát zastupitele obce
Nemojany. Jako důvod uvedl
špatnou spolupráci se zastupitelstvem.

Výpis z usnesení ZO
z 21. 10. 2015
ZO schválilo:
- dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo, která byla
uzavřena mezi obcí Nemojany a „Společností Nemojany“ v předloženém znění
a pověřuje místostarostu obce jeho podepsáním;
- rozšíření usnesení č. 4/2/2015 ze zasedání ZO Nemojany dne 11. 3. 2015 o následující text: „V případě odstoupení starosty
nebo jeho nepřítomnosti delší než 30 dnů
přechází jeho kompetence v oblasti schválených pravidel rozpočtových opatření
obce, po dobu nezbytně nutnou, na místostarostu.“;
- s účinností od 15. 10. 2015 panu Karlu Šmerdovi měsíční odměnu za výkon
funkce zastupitele ve výši 280 Kč hrubého.
ZO pověřilo:
- kontrolní výbor zpracováním podkladů pro tvorbu reklamačního protokolu na
akci „ČOV a kanalizace Nemojany“, který
bude jako řádná reklamace zaslán zástupcům zhotovitele. Termín zpracování: do
7. 11. 2015, bude předloženo místostarostovi obce.
Další:
- po rezignaci Ing. Jana Bednáře nastoupil
do funkce zastupitele náhradník pan Karel
Šmerda;
- zastupitel Petr Jandl podal písemně do rukou místostarosty obce rezignaci na post
zastupitele ke dni 22. 10. 2015.

Výpis z usnesení ZO z 2. 12. 2015
ZO schválilo:
- rozpočtová opatření do konce
roku 2015;
- rozpočtový výhled na léta 2016–
2020;
- rozpočtové provizorium do doby
schválení nového rozpočtu obce;
- Kontrolní řád obce;
- čtyři nové obecně závazné vyhlášky:
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OZV 2/2015 – o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
obce Nemojany,
OZV 3/2015 – o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství,
OZV 4/2015 – o místním poplatku
z ubytovací kapacity,

OZV 5/2015 – o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
- změnu složení povodňové komise – bude pracovat ve složení: Němec, Mikel, Miroslav Haška, Hlavsa,
Jonáš;
- odměnu nové zastupitelce;
- odměnu neuvolněnému starosto-
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vi – odměna stanovena a schválena ve výši necelé poloviny možné
a zákonem stanovené odměny.
ZO zvolilo:
- Miloše Němce novým starostou
obce – funkci bude vykonávat jako
neuvolněný;
- Miroslava Jonáše novým místostarostou obce – funkci bude vykonávat jako dlouhodobě uvolněný.
ZO nezvolilo:
- nového předsedu kontrolního výboru – KV pracuje jako dvoučlenný

bez předsedy, volba se bude opakovat na dalším ZO.
ZO projednalo:
- vánoční výzdobu obce;
- průjezdy těžké techniky Brankou,
závady na osvětlení, kanalizaci
a komunikacích, kácení nebezpečných stromů, černou skládku na
pozemcích ve správě SŽDC, vyčištění koryta Rakovce a zlepšení zabezpečení školní budovy;
- žádost o změnu užívání objektu na
mísírnu probiotických směsí (RNDr.
Ryšávka);

- problematiku řešení reklamace závad na kanalizaci a ČOV (HABAU);
- nutnost zpracování průkazů energetické náročnosti obecních budov (OÚ a škola).
Další:
- složení slibu zastupitelky Věry Ryšávkové;
- kontrola zápisů z posledních dvou
ZO – provedl předseda KV, uložené
úkoly byly splněny;
- změna dvou usnesení z minulých
ZO o odměnách novým zastupitelům.

OÚ informuje
Úspory za dodávky elektřiny a zemního plynu
Obec má v úmyslu zapojit se do projektu společnosti
Terra Group, která ve spolupráci s obecními úřady zajišťuje pořádání výběrových řízení na zajištění dodavatele
elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které
reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší podmínky
odběru elektřiny, zemního plynu a vody. Společně se zárukou transparentních smluvních podmínek a zajištění jednoduchého procesu případné změny dodavatele.
Obce i občané díky zapojení do projektu mají možnost
ušetřit až 20 % nákladů prostřednictvím tzv. hromadné elek-

tronické aukce. Spojením obcí a jednotlivých občanů v regionu se daří získat velkoobjemový balík, který ve veřejné
soutěži získá společnost, jež garantuje nejnižší cenu po dobu
24 měsíců od zahájení dodávky, a zároveň dodrží poctivé
smluvní podmínky.
Informace o projektu můžete najít i na www.obceobcanum.cz
Obec bude občany podrobněji informovat v průběhu
ledna 2016 rozhlasem, na svých webových stránkách a prostřednictvím propagačních materiálů.
Miroslav Jonáš

Místní poplatky 2016
Název poplatku:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – OZV obce Nemojany č. 5/2015
Sazba poplatku:
A) 460 Kč/fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Nemojany/rok, cizinec s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dní/rok
B) 460 Kč/fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba/rok
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Splatnost poplatku:
A) Poplatek je splatný jednorázově,
a to nejpozději do 31. 3. 2016 nebo
ve dvou stejných splátkách, pokud poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 460 Kč,
s termíny splatnosti nejpozději do
31. 3. 2016 a do 30. 6. 2016.
B) Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. 6. 2016.
Svoz odpadů v naší obci bude probíhat 1× za 14 dnů vždy v sudý
týden (nikoli lichý, jak bylo v roce
2015). První svoz po novém roce
bude 12. 1. 2016.

Název poplatku:
Místní poplatek ze psů – OZV obce Nemojany č. 1/2011
Sazba poplatku:
• 120 Kč/první pes
• 180 Kč/druhý a každý další pes téhož majitele
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozději do
30. 4. 2016.
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Ostatní poplatky 2016
Název poplatku:
Poplatek za provoz kabelové televize – Smlouva o provozu
kabelové televize

Název poplatku:
Poplatek za stočné – Smlouva o odvádění
odpadních vod

Sazba poplatku:
640 Kč/rok

Sazba poplatku:
42 Kč/m3 odvedené odpadní vody

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 2. 2016
nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 28. 2. 2016 první
splátka a do 30. 6. 2016 druhá splátka.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný ve dvou splátkách na základě odečtů
spotřebované vody nebo dle směrného čísla – první splátka
do 31. 5. 2016, druhá splátka do 30. 11. 2016.

ANKETA KE SBĚRU A LIKVIDACI BIOODPADŮ
Vážení spoluobčané,
již několik let jsou vám k dispozici na ulicích Nemojan kontejnery na sběr a likvidaci bioodpadů. Byli bychom rádi,
aby tyto kontejnery co možná nejlépe sloužily všem obyvatelům Nemojan i chatařům. Proto se na vás obracíme, abyste
vyjádřili váš názor v naší anketě. Výsledky ankety budou podkladem pro jednání a případnou úpravu smluvních vztahů
se společností RESPONO, která zajišťuje svoz bioodpadu. Vyplněný dotazník odevzdejte na OÚ nebo zašlete e-mailem
na: obec.nemojany@iol.cz. Děkujeme za váš názor, který nám pomůže zlepšit likvidaci bioodpadů.
Ano

Ne

poznámka

Je stávající rozmístění kontejnerů vyhovující?
Bylo by vhodné umístit další kontejnery?

Kde:

Je kapacita kontejnerů dostačující?
Je frekvence svozu kontejnerů dostačující?
Jako řešení stávajícího stavu preferuji:
- častější vývoz bioodpadu
- nahrazení malých popelnic kontejnery
- rozmístění stávajících sběrných nádob jiným způsobem
- zvýšení počtu sběrných nádob
- přistavení velkého kontejneru 1× měsíčně
Pozn.: Přidělte známky od 1 do 5 (5 = max. preference, 1 = min. preference). Každé číslo použijte pouze jednou.
Navrhuji jiné řešení než výše uvedená. Jaké?
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ČOV a kanalizace
Informace ke zkušebnímu provozu kanalizace a ČOV
V této chvíli je splašková kanalizace
včetně ČOV a přečerpávacích stanic ve
zkušebním provozu, který je plánován
do 11. 5. 2016. Toto datum může být
změněno na základě výsledků pravidelně vyhodnocovaných ukazatelů –
tedy podle skutečného stavu fungování zhotoveného díla. Zkušební provoz
bude ukončen kolaudací celého díla
s následným uvedením do trvalého
provozu. Během zkušebního provozu
jsou realizovány pravidelné kontrolní
dny na technologie ČOV a přečerpávacích stanic. Pravidelně 1× měsíčně jsou
odebírány a laboratorně vyhodnocovány vzorky splaškových a vypouštěných
vod. Výsledky těchto rozborů a počet
připojených domácností (občanů) jsou
jedním z nejdůležitějších kritérií pro
finanční vypořádání dotací. Skutečné
hodnoty sledovaných nečistot na odtoku z ČOV do Rakovce jsou několikanásobně nižší než povolené limity. To
je samozřejmě velmi dobré. Na druhou
stranu bychom měli mít na nátoku do
ČOV mnohem více znečišťujících látek,
než ve skutečnosti nyní je. Prostým porovnáním hodnot na nátoku a odtoku
ČOV dostáváme vůbec nejdůležitější
parametr účinnosti čištění – množství
odbouraných škodlivých látek. A zde
jsou ještě rezervy, které mohou být
způsobeny stále ještě ne konečným
počtem připojených domácností, ale
i nátokem povrchové vody do kanalizace – tedy nekázní části připojených
obyvatel, kteří ještě neoddělili splaškovou a povrchovou vodu.
Některé domácnosti jsou již na
novou kanalizaci napojeny, aniž by byly
jejich přípojky zkontrolovány pracovníkem obce a aniž by
majitelé podepsali
protokol o připojení.
Dovolím si touto cestou požádat tyto občany o kontaktování
pověřeného pracovfoto K. Kramář
níka obce p. Kramáře,
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aby byly tyto nedostatky napraveny.
Věřím, že šlo o opomenutí nebo neinformovanost a tyto oficiálně „neexistující“ přípojky budou dořešeny i po
administrativní stránce.
Dalším problémem, který způsobují
někteří připojení občané, je nerespektování vypouštění látek, které do kanalizace nepatří nebo jejich vypouštění je
dokonce zakázáno. Informace o těchto
látkách byly zveřejněny místní rozhlasem i na stránkách minulého zpravodaje. Co si tedy myslet o tom, že se v kanalizaci objevují hadry, vlhčené ubrousky,
hygienické pleny? S těmito nečistotami
si především technologie přečerpávacích stanic neporadí. Zanášejí v lepším
případě česlicové koše a v horším případě se namotávají na hřídele a oběžná kola čerpadel a zadírají je až do stavu
přetížení, kdy vypadne jistič a čerpadlo
přestane pracovat. Životnost takto namáhaných čerpadel se samozřejmě významně zkracuje.
Odstraňování těchto poruch se věnují oba pracovníci obce, obvykle 2×
týdně několik hodin. Normální stav
u podobných typů čerpadel je cca 1×
za 3 týdny. Jednoduchou kalkulací se
dá zjistit, kolik času by mohli věnovat
jiným pracím pro obec. A jistě si každý z vás dokáže představit, co obnáší
vytáhnout těžké čerpadlo a odstranit
z něj ne příliš vábné cucky něčeho, co
kdysi bývalo hadrem nebo ubrouskem
či vlhčeným kapesníkem – viz foto pořízené na ČS 1.
Znovu prosím všechny o zodpovědné chování a respektování poskytnu-

tých informací – ve finále se vše přepočítává na peníze a ty nevynaloží nikdo
jiný než obec…
I v tomto období postupně přibývá
připojených domácností, protože počasí je stále ještě příznivé. Napojeno je
cca 60 % domácností.
Hlavnímu realizátorovi prací byla
odeslána oficiální reklamace projevených vad díla. Reklamované vady byly
posouzeny, část byla uznána, část ne
s uvedením důvodů. Zásadní vady týkající se propadlých vozovek a chodníků byly téměř všechny uznány. K jejich
odstranění dojde v případě příznivých
klimatických podmínek po vzájemné
dohodě do 30. 4. 2016. Důvodem tohoto posunu termínu i důvodem neprovedení přislíbených oprav krajských komunikací k nádraží a směrem na Račice
jsou nulové volné kapacity obaloven
živičných směsí a zimní přerušení jejich
činnosti do 1. 4. 2016.
Pro zvýšení bezpečnosti nově vybudovaných objektů došlo k pokácení
jednoho nebezpečného stromu u ČS 1
a je připraveno kácení 7 stromů u ČOV.
Po správcích pozemků (Povodí Moravy
a SŽDC) budeme i nadále požadovat
další kácení stromů na březích Rakovce
– především u ČS 1 a v jejím okolí. K zabezpečení ochrany ČS 1 přispěje i zvažované oplocení objektu v příštím roce.
Smlouvy o odvádění odpadních
vod jsou posuzovány právníky a po jejich schválení bude zahájeno jejich podepisování připojenými občany. O termínech budete včas informováni.
Miloš Němec

foto K. Kramář
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Obecní knihovna
Podzimní akce v knihovně
Obecní knihovna Nemojany se
zapojila v měsíci říjnu a listopadu do
celostátních akcí „Týden knihoven“
a „Den pro dětskou knihu“. V rámci Týdne knihoven, který probíhal v době od
5. do 11. října 2015, byla vyhlášena soutěž „Každá knihovna má mít svůj talisman“, byl spuštěn webový kvíz, proběhla akce „Čteme pejskům“, „Do knihovny
na zkoušku“ a „Večerníček v knihovně“.
„Čteme pejskům“ byla akce, jejímž
cílem bylo podpořit zájem dětí o čtení,
a to zábavnou formou. Za dětmi přijela
paní knihovnice z KKD Vyškov a s ní fenka zlatého retrívra Endy. Se svojí fenkou
tvoří canisterapeutický tým při Canisterapeutickém sdružení Jižní Moravy.
Večerníček přišel do knihovny za
dětmi z mateřské školy. Děti si vyslechly pohádku z knížky Broučci od Jana
Karafiáta. Potom měly možnost si pro-

Čteme pejskům (foto E. Hálová)

hlédnout knížky a seznámit se s pohádkovými postavičkami z večerníčků.
Do soutěže „Každá knihovna má
mít svůj talisman“ se zatím přihlásila se
svým výrobkem – velkou rybou školní
družina ze základní školy v Nemojanech. Děti namalovaly krásné obrázky
a velmi povedený obrázek od Stely Ryškové bude naši knihovnu zdobit.
Webový kvíz je nadále spuštěn
na webových stránkách knihovny
www.knihovnanemojany.wz.cz
Obecní knihovna se taktéž zapojila do soutěže na facebooku, kterou
pořádal Svaz měst a obcí ČR s názvem
KNIHOVNA JINAK. V konkurenci 23 přihlášených knihoven z celé České republiky jsme v počtu hlasů obsadili
krásné 8. místo.
V sobotu 28. listopadu proběhla
akce „Den pro dětskou knihu“. V tento

den navštívily knihovnu děti se svými
rodiči či prarodiči. Byl pro ně připraven
prodej dětských knih, prodejní výstava
adventních a vánočních dekorací a děti
si nazdobily perníček dle svojí fantazie.
Touto cestou bych chtěla poděkovat bývalé občance Nemojan paní Janě
Paveskové, která nám perníky pro děti
napekla a věnovala, paní Olze Navrátilové z Lulče, která nám připravila krásné dekorace, panu knihkupci JUDr. Miroslavu Antošovi, který nám poskytl
knihy k prodeji, Ing. Andree Němcové,
která pravidelně aktualizuje webové
stránky knihovny a podílí se aktivně
na přípravě i realizaci pořádaných akcí,
a v neposlední řadě vám všem, kteří se
pořádaných akcí zúčastňujete, a všem
čtenářům, kteří jsou naší knihovně věrni již řadu let.
Eva Hálová

Večerníček v knihovně (foto E. Hálová)

Obecní knihovna, ZO ČSOP Rousínov
Vás srdečně zvou na přednášku

PTACTVO ROUSÍNOVSKA
20. 1. 2016 zasedací místnost OÚ Nemojany
Přednášku povede J. Bartl. Přijďte si poslechnout spoustu zajímavostí ze světa ptactva a prohlédnout si krásné fotografie.
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Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol Nemojany
Ohlédnutí za akcemi pořádanými ve druhé polovině
r. 2015
Dne 18. 10. 2015 proběhl ve Vyškově „PŘEBOR ŽUPY
DR. BUKOVSKÉHO V PLAVÁNÍ“.
Za TJ Sokol Nemojany se v „kategorii mladší žáci 1. C“ (na
25 metrů) umístil Filip Ryšávka na 1. místě. V „kategorii mladší
žáci 1. D“ (na 25 metrů) se František Hlavsa umístil na 2. místě.
Dne 15. 11. 2015 pořádala TJ Sokol Nemojany ve Vyškově „ŽUPNÍ TURNAJ VE FLORBALU ŽÁKOVSKÝCH SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV“.

TJ Sokol Nemojany v „kategorii družstev“ vybojovala
2. a 3. místo.
2. místo – Adam Kuchtík, Lukáš Svoboda, Michal Beránek
3. místo – Filip Ryšávka, Petr Ryšávka, František Hlavsa
V „kategorii nejlepší střelec“ získal prvenství Adam Kuchtík.
Sokolíci si za zasloužené umístění odvezli poháry, medaile a diplomy.
Dalibor Hlavsa

Nejlepší střelec (foto D. Hlavsa)

Florbal družstva (foto D. Hlavsa)

Informace spolku Chobot Nemojany, z. s.
Na informativní schůzce spolku
jsem seznámil členy s postupem předsednictva spolku v procesu ukončení
rybářského revíru na rybníku Chobot.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydal
dne 12. 11. 2015 rozhodnutí o vynětí
rybníka Chobot z rybářského revíru
a odnětí výkonu rybářského práva.
Plně tedy vyšel vstříc tomuto požadavku obce.
Podle informací, které jsme získali,
bylo zřejmé, že tento krok bude jen
prvním vítězstvím ve složitém zápase
o dosažení našich cílů. MRS Brno se

vyjadřoval, že nechce ustoupit. Jsou
zastupováni advokátní kanceláří.
Podle předpokladů došlo tedy
skutečně k podání odvolání proti
vydanému rozhodnutí, i když podle
mého názoru jen s velmi slabou argumentací.
Zúčastním se jednání na Krajském
úřadě a zvážím podání doplňujících
informací ihned nebo až v následujících projednáváních celé věci v odvolacím řízení.
Další vývoj bude tedy tento:
Krajský úřad postupuje odvolání
Ministerstvu zemědělství a to buď pů-

vodní rozhodnutí potvrdí, nebo vrátí
Krajskému úřadu k novému projednání věci s požadavkem na doplnění.
Domnívám se, že MRS pouze zdržuje a dělá obstrukce, protože odvolání žádné nové skutečnosti nepřináší.
Nicméně administrativní postup toto
umožňuje a je třeba dodržovat všechny postupy a lhůty, které MRS využívá,
do poslední možné hodiny…
Mám však plnou důvěru v to, že
jsme na dobré cestě ke splnění našich
cílů a toto zároveň s přáním krásných
Vánoc přeji všem členům i příznivcům.
Miroslav Jonáš

Až se zima zeptá...
... co jsi dělal celý rok, mnohý z nás odpoví, že má zahrádku zazimovanou, dřevo do krbu/kamen připravené
a krmítko pro malé štěbetálky postavené. Ale co dál? Na
první pohled se může zdát, že s příchodem zimy zahrádkář
opouští zahrádku a stahuje se do hřejivého brlohu k zimnímu odpočinku. Avšak i v tomto období se najde pár věcí, co
může zahrádkář dělat. Například provést inventuru ve své
kůlně a v zimním období si za pomoci internetových ob-

4/2015

chodů objednat to, co mu na příští rok schází. Na internetu
se může také teoreticky vzdělávat a čerpat inspiraci pro příští sadbu. Zima je také vhodné období pro to naplánovat si,
co bychom chtěli příští sezónu vypěstovat, kam to zasadit,
případně čím svoje malé zelené království vylepšit. Mnohdy není od věci napsat si stručný bodový seznam, včetně
termínů, kdy je vhodné daný krok uskutečnit. V takovém seznamu se najde i místo na nákupní seznam věcí, které nelze
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pořizovat dopředu, ať již z důvodu čerstvosti nebo prostorové náročnosti.
Někdo z nás i na tu zahrádku občas vykoukne. Například, aby, v případě sněhové nadílky, setřásl sníh z větví
ovocných stromů, aby se nepolámaly při vícenásobném
tání a zamrzávání.
Máme-li ve sklepech uskladněné ovoce a zeleninu, měli
bychom pravidelně kontrolovat jejich „zdravotní stav“. Ovoce
skladujeme odděleně od zeleniny a okrasných hlíz, aby etylén z ovoce neovlivňoval klíčení hlíz. Hlízy, zeleninu i ovoce,

které jsou napadené nemocemi, vytřídíme a zlikvidujeme.
Kořenová zelenina se skladuje nejlépe v písku, který i v zimě
občas navlhčíme, během teplých dnů sklep větráme.
A pokud by vám i tak vyšel volný čas, můžete využít akce
pořádané nemojanským svazem zahrádkářů. Dne 30. 12. se
totiž od 18 hodin v místní sokolovně pořádá přednáška
o víně spojená s degustací, určená pro členy svazu.
Klidnou zimu, příjemně strávené vánoční svátky a šťastný nový rok vám jménem zahrádkářského svazu přeje
Patrik Peschl

MŠ a ZŠ Nemojany
Plán akcí v MŠ na měsíc leden
•

•
•

V měsíci lednu proběhne v naší škole 3. a 4. lekce
edukačně-stimulačního programu pro předškoláky za účasti jejich rodičů. Opět si procvičíme to, co by
měl budoucí školák při vstupu do školy znát a zvládnout. Zahrajeme si hry a budeme plnit úkoly.
19. 1. 2016 proběhne zápis do naší ZŠ.
Společně se školáky a dětmi z MŠ Tučapy zhlédneme
pořad při návštěvě mobilního planetária.

•

Na konci měsíce se vydáme na Velké putování po
souřadnicích, turistickou vycházku spojenou s prvky geocachingu, kdy děti plní úkoly, za které obdrží
souřadnice dalšího místa/úkolu. Na závěr budou odměněny školní měnou, což je součást dalšího z našich
celoročních projektů – projektu sociální a finanční
gramotnosti.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nemojany
Proběhne v úterý 19. ledna od 14 do 17 hodin.
S sebou: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
Srdečně zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku ZŠ Nemojany. Všechny obavy nechejte doma,
setkání se nese v příjemné a hravé náladě. Těšíme se na vás!
CO NABÍZÍME:
Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro vaše děti.
Vytváření pocitu sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti
a úspěšnosti.
Jsme malá škola a školka rodinného typu, která vede žáky
k samostatnosti a soudržnosti.
• individuální přístup – rodinná škola
Rozvoj každého dítěte dle jeho potřeb, nižší počet žáků
ve třídě, učení chybou, prevence šikany, žákovská portfolia, pozitivní klima školy, přátelská atmosféra založená na
vzájemné úctě, důvěře, respektu a pocitu sounáležitosti,
estetické prostředí, laskavé mezilidské vztahy, rodiče ve
výuce vítáni.
• inovativní a interaktivní metody výuky
Sledujeme současné trendy a začleňujeme je do výuky
– kooperativní učení, podpora počítačové gramotnosti,
výukové programy, projektové učení, zapojení do celorepublikových projektů, vytváření vlastních projektů šitých
přímo potřebám dětí na míru, plavecký výcvik a další.
• moderní metoda výuky anglického jazyka již od
1. ročníku
Metoda TPR – Total Physical Response kombinovaná s komunikační metodou – tzv. AHA efektem.
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• úspěšná metoda výuky MATEMATIKY podle prof. Hejného
Zcela jiný přístup k výuce, rozvíjí logické a kritické myšlení, výuka na více než 800 škol, úspěchy v soutěžích i přijetí
na školy.
• kvalitní plně aprobovaný pedagogický sbor
Naše pedagožky se stále vzdělávají, sledují a využívají aktuální výukové možnosti.
• pestrá zájmová činnost
Kvalitní družina, zájmové kroužky korespondující s potřebami dětí – přetížené děti potřebují smysluplnou a podnětnou relaxaci, prožitková pedagogika – ekokroužek Lítačka, tvořivý kroužek Výtvarka, sportovní kroužek, kroužek angličtiny Angličtinka, náboženství.
• moderní vybavení
Každá třída disponuje interaktivní tabulí, počítače v každé třídě, propojenost s internetem, moderní ergonomické židle a stoly.
• nadstandardní péče
Pravidelné „ranní čtenářské kluby“ – zvyšování čtenářské gramotnosti, pestré výborné svačiny, pitný režim atd.
• udržitelný rozvoj školy
Propojení školy s místem, kde děti žijí, lokálními organizacemi, akce pro veřejnost – Světýlkový průvod, Předvánoční zpívání a další.
Více o naší škole se dozvíte
na webových stránkách školy.
http://zsms-nemojany.cz/
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Světýlkový průvod ke kostelu svatého Martina
(v pořadí 8., ZŠ a MŠ Nemojany tuto
tradici započala v roce 2008)
11. listopadu po 16. hodině jsme
od školy vyrazili na tradiční průvod
ke kostelu svatého Martina. V čele si
to štrádoval Martin s bílým koněm
a za ním děti s barevnými lampičkami a jejich rodiče, prarodiče… Před

bránou ke kostelu účastníky vítali
hasiči z Lulče, kteří z hasičského auta
osvětlovali celý kostel, a paní Skácelová s klíči od kostela. Děti z mateřské školy zarecitovaly básničky
a školáci za doprovodu foukací klávesové harmoniky zazpívali legendu o sv. Martinovi. Není divu, že po
výšlapu na kopec a kulturním pás-

mu všem vyhládlo, a tak přišly vhod
vynikající svatomartinské rohlíčky
s mákem a tvarohem, které napekly
děti a paní učitelky z MŠ. Účastníci
průvodu si také odnesli domů malou
papírovou kartičku, kterou vyrobily
a rozdaly děti ze čtvrtého ročníku,
se symbolickým mottem celé akce:
Světlo má moc zahnat tmu.

foto Lucie Danko

foto Lucie Danko

foto Lucie Danko

Příspěvky čtenářů
Zdravme se!
V našem životě jsou jisté samozřejmosti: každé ráno vyjde
Slunce a člověk se probudí. Každý večer Slunce zapadá, nastane noc a my jdeme spát. Stejnou samozřejmostí by mělo
být se navzájem v naší vesnici zdravit. Pozdrav je nejčastější
formou komunikace, proto bychom jej měli používat i mezi
sebou.
Zdravíme své přátele a známé, zdravíme se, když někam
přijdeme nebo odněkud odcházíme. Zdravíme, chceme-li se
s někým seznámit nebo požádat o laskavost. Zdravíme na
úřadech, v restauracích, obchodech. Zdravíme se v práci či
na ulici. Pozdrav patří do dopisu, emailu i telefonního hovoru.
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Pozdrav je důležitou součástí prvního dojmu při setkání dvou lidí. Vyjadřujeme jím současně náladu a vzájemné
vztahy. Zdravit můžeme vesele, radostně, ale i smutně, podlézavě a vztekle, jakkoli. Dá se ale i nezdravit. To je, bohužel,
častým jevem na ulicích Nemojan, s kterým se setkávám já
a určitě i vy. Jaká je úcta mladších ke starším? Vždyť ani mladé maminky a tatínkové, kteří vedou své ratolesti, nezdraví.
Nedávají tak svým dětem zrovna správný příklad slušného
chování. Jak se budeme k sobě chovat za čas, až tyto děti
dospějí?
Václav Mikel
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Železniční trať Brno – Přerov
Počátek první železniční (koněspřežné) dráhy z Českých Budějovic do rakouského Kerschbaumu se datuje
k 30. září 1828. Tímto datem začíná zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Kmotřičkou prvního mezinárodního železničního spojení na evropském
kontinentě byla rakouská sůl. Dalším
důležitým aspektem byla zkouška, kdy
bylo dokázáno, že jeden kůň je schopen
utáhnout po kolejích třicetinásobek nákladu vezeného po silnici. Pokrok nelze
zastavit, a tak se stalo, že koně brzy uvolnili místo lokomotivám. Seno ustoupilo
páře, ta později naftě a nakonec se objevila elektřina. Ale to už je současnost.
Myšlenka postavit železnici z Brna do
Olomouce vznikla počátkem roku 1866,
celý plán však oddálila válka s Pruskem.
K definitivnímu udělení koncese došlo
až 6. května 1867. Termín dokončení
stavby byl plánován do tří let. Teprve během stavby se řešila odbočka do Přerova, původně z Prostějova, potom z Němčic a nakonec z Nezamyslic. 24. 9. 1867
byla stanovena trasa Brno – Přerov.
Od 1. října se začalo se stavbou prvního úseku u Heršpic, Sokolnic a Telnice.
Jednotlivé úseky byly zadány řadě firem.
Úsek Brno – Sokolnice podnikateli J. Praschovi, Sokolnice – Holubice F. Soukupovi, úsek z Holubic do Lulče soukromému
inženýrovi A. Budinerovi z Rajhradu, Luleč – Chválkovice vídeňské firmě J. Neisser & Schnirch, Chválkovice – Přerov firmě V. Knauer & Böhm v Ostravě. Hlavní
dohled měl vrchní inženýr Severní dráhy
Lessle. Práce zpočátku postupovaly velmi pomalu pro nepříznivé počasí i nedostatek pracovníků (kraj byl značně
vylidněn epidemií cholery), přestože
byla vyplácena značně vysoká mzda
(80 krejcarů až 1 zlatý denně). Pracovníci
se rekrutovali hlavně z okolí, pro cizí byly
zřízeny dřevěné objekty přímo u stavby.
Tyto obtíže rozmnožovaly mnohdy překážky při výkupu půdy a ledabylý přísun
kamene a písku. Většina obcí přistoupila
na cenové podmínky za odkoupenou
půdu (50 krejcarů za čtvereční sáh). Počátkem zimního období roku 1868 byly
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stavební práce v plném proudu, mezi
zvlášť obtížné úseky patřil průlom u Lulče. Vykopávka se prováděla ručně, materiál byl přepravován na dvoukolových
vozících, tažených jedním koněm. Jinak
podle tradice bylo používáno ručních
dřevěných koleček, z nichž po jednom
prý bylo, po zakončení prací, vhozeno
do pilířových dutin nemojanského viaduktu.
Stavební hmoty se získaly z nejbližších zdrojů, tak například obec Komořany přijala r. 1868 tisíc zlatých za kámen
nalámaný ve Steingrundech. Práce končily kladením kolejnic, u Rousínova se
tak stalo v květnu 1869.
Soustředění živlů různé národnosti,
letory (pracovali zde na stavbách mostů
i četní Italové) a v neposlední řadě i třídně odlišných skupin se projevovalo incidenty, jimž napomáhalo i nemírné požívání lihovin, poměrně nezvyklé výdělky
a odloučenost od rodin.
Při taneční zábavě v Podbřežicích dne
14. října 1868 došlo ke rvačce mezi místními občany a čtyřmi italskými dělníky, při
níž byl zabit jeden z Italů, 31letý Augustino
Zachetti. Byl rodem z Padensai, kraj Beluno, soudní okres Longarone v Benátsku.
Bydlel u Josefy Vystavělové v Podbřežicích č. 23. Při bitce v hospodě byl zraněn
a ukryl se pod můstkem u domu č. 30. Zde
byl neznámými pachateli zabit. Při soudní
pitvě 16. října (k otevření lebky bylo použito pilky kováře Františka Pelce č. 41) bylo

zjištěno krvácení do lebeční dutiny. Italští
dělníci si vymohli pohřbení zabitého v Komořanech, kam ho doprovodili v tichém
průvodu s rozžatými svícemi. (Pamětní
kniha obce Podbřežic, str. 106)
Také na dědických polích byla
11. prosince téhož roku nalezena mrtvola Františka Sauera z Čech, rovněž zaměstnaného na stavbě železnice.
První zkušební jízda na trati Brno
– Přerov se uskutečnila 5. srpna 1869
v 7 hodin ráno. Zkušební vlak zastavil
v Chrlicích, Sokolnicích, Křenovicích
a Rousínově. Vlak přejel bez nehody
viadukt u Nemojan a Lulče a v 11 hodin
vjel do vyškovského nádraží za velkého
jásotu přihlížejícího obecenstva. Kolem
13. hodiny pokračoval do Přerova, se zastávkou v Ivanovicích.
Nesnáze s nepříznivým terénem provázely stavbu od počátku. Hlavně sesuvy půdy v náspech, někde se opakovaly
i několikrát, např. násep u Ivanovic, zářezy a náspy u Lulče. Se zahájením provozu přišly samozřejmě i nehody. K první
došlo již 16. září 1869. Kolem 12. hodiny
polední ve směru od Ivanovic k Vyškovu vykolejily vagóny osobního vlaku.
Z cestujících usmrceni sourozenci Anna
a Eduard Heinovi z Olomouce, tři lidé
těžce zraněni a 12 cestujících utrpělo
lehká zranění. Podobná nehoda se stala i 22. listopadu 1869, kdy v 9 hodin se
opět vyšinul u lulečského zářezu vlak jedoucí z Přerova.

Stavba viaduktu u Nemojan – původní provedení (foto z archivu R. Klacka)
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Podle jízdního řádu platného od zahájení provozu počítalo se zpočátku denně
se 14 vlaky. Z Brna do Přerova bylo plánováno 11 vlaků nákladních, 2 spěšné nebo
osobní a 1 smíšený. V opačném směru
9 nákladních, 1 osobní, 1 spěšný nebo
osobní, 1 smíšený a 2 vlaky pro vojenské
transporty.
K historii počátků železniční dopravy
na vyškovském úseku trati patří i postupné zřizování stanic a zastávek. Při
zahájení provozu r. 1869 byly otevřeny
stanice pouze v Křenovicích, Rousínově,
Vyškově a Ivanovicích na Hané. Postupně k nim přibyly: r. 1874 Luleč, r. 1893
Hoštice-Heroltice, r. 1903 Komořany
a konečně r. 1954 zastávka ve Chválkovicích.
Tyto zápisky napsal pan Hanáček
z Lulče:
...Již před válkou a teď po válce (válka
prusko-rakouská) se vyměřovala dráha
z Brna do Přerova po 2–3 roky. První vykopávka se začala u louk na farském předním díle. Na dráze pracovalo mnoho lidí
a dobytka. Nejdřív přišli Talijáni, Češi, Slováci, Němci a domácí lidé z okolí. Mnoho
hlíny se vyvezlo k nemojanským mostům
a ostatní se vyvezla na strany. Ve skalách
se pracovalo pilně. Na Brdě za humny
dělali Talijáni, nově se otevřela skala za
školou, za kostelem a za Kvartýrem nad
Kolovratnicemi. Na podzim roku 1869
dne 16. srpna odpoledne jel první vlak na
zkoušku. To bylo jen zhruba vykonáno,
aby mohl projet. Další škarpování a odvážení hlíny k Nosálovicům a k Nemojanům
trvalo ještě déle. Sedláci s konima a s pluhem vždy za poledne hlínu proorali, aby to
druzí dělníci nemuseli kopat a hned mohli
odvážet...
V roce 1874, jak už bylo zmíněno,
byla zřízena osobní zastávka na pozemku nemojanském pod číslem 70. Pojmenována byla Lulč. Názvu tohoto dostalo

se proto, že o její zřízení přičinila se obec
Luleč. V roce 1898 byla postavena nynější nádražní budova a nádraží rozšířeno.
To zde umožňovalo nakládat dřevo (klády) z okolních lesů, kamenický průmysl
(hlavně kamenolom v Lulči) zde vagónoval štěrk, který byl navážen nákladními auty přímo z rampy do vagonů. Bylo
zde i malé skladiště pro menší kusové
zásilky. Na podzim se zde nakládala do
vagonů řepa pro vyškovský cukrovar
(postaven r. 1867 – první vypěstovaná
řepa v Lulči r. 1876) nebo se zpětně vozily řepné řízky na siláž pro dobytek sedláků. Provozována také úschovna jízdních
kol, kterou hojně využívali cestující ze
vzdálenějších částí obce nebo z okolních vesnic. V roce 1890 je zbudována
cesta k nádraží od okresní silnice.
Nemojanské mosty (též viadukty)
byly při osvobozování obce roku 1945
poškozeny, konkrétně v noci z 27. na
28. 4. Němci při ústupu z obce vyhodili do vzduchu jeden mostní oblouk.
Železniční doprava byla tímto přerušena a k tomu se přidalo ještě poničení
nádraží, kdy po náletu ruských letadel
na muniční vlak dne 25. 4. 1945 došlo
k výbuchu několika vagonů s trhavinou.
Tyto velké škody na nádraží včetně kolejiště vedly k maximálnímu úsilí o opravu
a znovuzavedení pravidelné dopravy,
a tak 23. 7. 1945 obnovena doprava do
Vyškova a o měsíc později i do Brna.
Na počátku 50. let 20. století bylo
nutno postavit nové nemojanské mosty. Stavělo se těsně vedle původních
mostů, klenuté oblouky byly nahrazeny
mostní konstrukcí z železobetonu a stojí
v této podobě dodnes. Stejnému osudu
se vyhnul most přes silnici do Tučap, při
rekonstrukci v létě roku 2005 byl jeho
původní tvar zachován. Při obnově železničních kolejí a svršku v roce 1966
se na práci účastnilo i železniční vojsko,

Mostní oblouk zničený Němci v noci z 27. na 28. 4. 1945 (foto z archivu R. Klacka)
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které bylo ubytováno ve stanech na louce a v „Písku“ u bývalé myslivny Hranáč.
Historie počátků železniční dopravy
na Vyškovsku by nebyla úplná, bez zmínky o plánech vybudovat lokální dráhu
z Vyškova do Blanska. Tato myšlenka byla
živá v letech 1899–1911, ale k její realizaci nedošlo. Účelem bylo spojení průmyslové blanenské oblasti s Přerovem navázáním na trať ve Vyškově. Trasa měla
předběžně určeny dvě varianty. Obě
vycházely z Jedovnic, první měla směr
údolím pod Senetářovem k Podomí,
Ruprechtovu, Račicím a Vyškovu. Druhá
od Jedovnic Rakoveckým údolím k Račicím. Přes četný zájem obcí Drahanské vysočiny, dávaly tehdy úřady přednost při
budování železnic německým oblastem,
a proto zůstal tento plán nenaplněn.
Spojení železnice s městy napomohlo dojíždění dělníků do průmyslových oblastí. Ve druhé polovině 80. let
devatenáctého století došlo k zavedení
dělnických vlaků. Počítalo se s kapacitou nejméně 250 dělníků na trati Brno –
Rousínov. Toto očekávání bylo překročeno, neboť jezdilo 539 dělníků v jednom
vlaku. Vesnice na trase Brno – Rousínov
dodávaly do brněnských závodů přes tři
tisíce pracovních sil. V této době šlo o týdenní dojíždění, po roce 1890 počalo
postupně každodenní dojíždění. Důvodem byla přiměřená cena jízdného.
O pohodlí cestujících bylo postaráno
i přes občerstvení. V Brně po nástupišti
u vlaku čekajícího na odjezd chodili prodavači a nabízeli „horké párky“, rohlíky
nebo bulky se salámem (brňákem), pivo
nebo limonádu (žlutou) v papírových,
voskovaných kelímcích, v létě i nanuky.
Později byl přímý prodej nahrazen stánky s občerstvením na každém nástupišti.
Pokud vlak ve větším nádraží měl delší
čekací čas z důvodu křižování s protijedoucím vlakem, vybíhali někteří cestující, po domluvě s průvodčím, do nádražní restaurace pro pivo nebo limonádu
do kelímku. Někteří cestující, po příjezdu do Brna, vyhledávali službu nosičů
zavazadel. Tito čekali u přijíždějících vlaků nebo v nádražní hale, na čepici měli
označení NOSIČ. Jejich služeb využívali
i přijíždějící trhovci k odnesení výpěstků
na Zelný trh.
Zavedení železniční dopravy mělo
dalekosáhlý vliv na dopravu silniční.
Vymizela formanská přeprava, svůj účel
ztratily zájezdní hostince. S příchodem
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motorových vozidel přišel však opět čas
na využití starobylé císařské silnice, která
v téměř nezměněné trase a původním
profilu vyhovuje dopravě již čtvrté století, proplétajíc se na několika místech
Vyškovska s mladší sestrou, železnicí.
(Záměrně nezmiňuji dálnici postavenou v druhé polovině 20. století – to je
jiná historie).
Po dlouhou dobu jezdily na železnici parní lokomotivy (vyrobeno bylo
velké množství druhů a typů). V roce
1980 se provoz parních lokomotiv
u ČSD ukončil a přešlo se na dieselové nebo dieselelektrické stroje. Dalším
důležitým mezníkem byla elektrifikace.
Budovala se na etapy. Začátek se datuje
k 3. říjnu 1993, slavnostní zahájení provozu se spustilo s ročním předstihem,
k 30. červnu 1995.
Dříve bylo cestování jednodušší. Na

trati Brno – Přerov se nepřestupovalo
a vlaky jezdily poměrně často. V 80. letech 20. století se začalo s přestupy ve
Vyškově, nevím, zda to mělo nějaký ekonomický přínos, každopádně to negativně ovlivnilo pohodlí cestujících, kteří
byli nuceni v půlce cesty přestupovat
a přetahovat zavazadla. Tímto přestupem došlo i k časové ztrátě.
Cestování vlakem nemělo jen kladné
stránky. Pokud jezdila ještě „pára“, tak
bylo ve vagonech plno sazí a špíny, nepořádek po cestujících, častá zpoždění,
výluky při opravách tratí apod.
Přestože ve světě dochází k neustálému zlepšování železniční dopravy, u nás
děláme pravý opak, od 1. 6. 1997 je redukována a utlumována osobní doprava, jsou rušeny mnohé spoje, rovněž je
omezována nákladní doprava. Nádražní
budovy jsou v neutěšeném, dezolátním

stavu, okolí nádraží připomíná špatné
hospodáře. Vlaky jsou nahrazovány autobusy, o pohodlí cestujících nemluvě,
silnice trpí kolonami, návaznosti a přestupy v rámci IDOS nejsou nic pokrokového a vylepšeného.
Naši předkové se chovali daleko prozíravěji a hospodárněji a my můžeme
jen vzpomínat. Můžeme děti vodit na
ukázky a akce příznivců „parní železniční nostalgie“, kterou občas pořádají ČD
v Brně nebo Přerově. Je to podobné jako
ukazovat dětem v zoo exotická zvířata.
Myslím, že po 146 letech existence železniční tratě Brno – Přerov se nemáme
čím chlubit. Rychlíky, které nám zde stále ještě jezdí, nás bohužel nesvezou. Dva
spěšné ranní vlaky na Brno, které zde zastavují, a jeden noční z opačného směru,
nic neřeší.
Rudolf Klacek, listopad 2015

Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 9. prosince proběhlo od 17.30 hodin u místní kapličky v Nemojanech slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. I přes mírně nepříznivé počasí se akce zúčastnilo
velké množství místních občanů, především dětí. Tímto se
Nemojany zapojily do celostátní akce „Česko zpívá koledy“.
Iniciátorkou celé akce byla ředitelka základní a mateřské
školy, která všechny účastníky na úvod přivítala. Poté zahrál
na elektrické klávesy Honzík Novák a na klarinet Petr Ryšávka. Po nich vystoupili žáci s připraveným pásmem říkanek,
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vánočních písní a koled. Předvedli i pěkné taneční vystoupení a vytvořili živý betlém. Po krátkém vystoupení starosty
obce bylo všemi přítomnými odpočítáno rozsvícení vánočního stromu, který obci věnovali Eva a Ladislav Hálovi. Pro
zpříjemnění předvánoční atmosféry bylo připraveno výborné občerstvení. Od 18.00 hod jsme se připojili k živému přenosu z náměstí Svobody v Brně. Poděkování za uspořádání
celé akce patří žákům i vedení ZŠ a MŠ, všem účinkujícím,
sponzorům a dobrovolníkům z řad občanů Nemojan.
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