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Z činnosti zastupitelstva
Výpis usnesení ZO ze zasedání ze dne 2. 3. 2022
ZO schválilo:
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s.,
na umístění distribuční soustavy
kabelového vedení NN a uzemnění „Nemojany, připojení NN
zahrada Rajch“, přes obecní pozemky parc. č. 1361/1, 521/14,
534/2, 538/1, 539/1 v k. ú. Nemojany. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úplatu 13.300 Kč
bez DPH. Veškeré spojené náklady
hradí oprávněný. ZO Nemojany pověřilo starostu podpisem smlouvy;
• schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o., na umístění
plynárenského zařízení STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 206,
přes obecní pozemek parc. č. 1425
v k. ú. Nemojany. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu 1.100 Kč bez DPH. Veškeré
spojené náklady hradí oprávněný.
ZO Nemojany pověřilo starostu
podpisem smlouvy;
• smlouvu o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR, která se uzavírá na
základě Společného rozhodnutí
ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze
SFŽP ČR ze dne 3. 2. 2022 a Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování
finančních prostředků ze SFŽP ČR
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Směrnice MŽP“), platné ke dni po-
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dání žádosti. Poskytnutá dotace ve
výši 137.026 Kč se vztahuje k projektu „Sázíme budoucnost pro Nemojany“, který byl realizován dne
23. 10. 2021, s výsadbou 38 ks stromů na předem určených místech
v území katastru obce Nemojany.
ZO pověřilo starostu podpisem
smlouvy;
• předložený záměr převodu pozemku. Obec Nemojany se v budoucnu stane vlastníkem parc. č.
262/17 v k. ú. Nemojany poté, co
jí bude na základě smlouvy pozemek bezúplatně převeden. Veškeré finanční náklady spojené se
zpracováním smlouvy a s převodem pozemku bude hradit obec
Nemojany. ZO Nemojany pověřilo
starostu obce zpracováním smlouvy o bezúplatném převodu pozemku;
• realizaci opravy kulturní památky Boží muka na parc. č. 997/1 k.
ú. Nemojany, firmu Ivo Kužílek,
a pověřilo starostu uzavřením objednávky;
• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě,
uzavřené dne 1. 8. 2018, mezi obcí
Nemojany a spol. ŽITNÝ projekce
a inženýring staveb s.r.o., jejímž
předmětem jsou změny ve čl. I. a čl.
II. komunikace, zpevněné a zatravněné plochy na pozemcích parc. č.
267/1, 262/16 a 271/4 v k. ú. Nemojany, zapsaných takto na listu vlast-
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•

•
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nictví č. 974, a změna částky z 1,00
Kč na částku 10.000 Kč bez DPH.
Smlouva bude přílohou č. 1 zápisu. ZO Nemojany pověřilo starostu
podpisem smlouvy;
obsah kupní smlouvy, včetně
jejích příloh, uzavřenou mezi obcí
Nemojany a spol. ŽITNÝ projekce
a inženýring staveb s.r.o., jejímž
předmětem je koupě pozemků
parc. č. 267/1, 262/16 a 271/4 v k. ú.
Nemojany (komunikace, zpevněné
a zatravněné plochy vybudované
v rámci akce „Bydlení nad Nemojanským mlýnem“), zapsaných
na listu vlastnictví č. 974, za cenu
10.000 Kč bez DPH. ZO Nemojany pověřilo starostu podpisem
smlouvy;
přijetí finančního daru ve výši
180.000 Kč od spol. Prefa Brno,
a.s, dle podmínek navržené smlouvy s možností využití rozvazovací
podmínky v čl. 3 a pověřilo starostu
obce uzavřením a podpisem této
smlouvy;
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o participaci na výstavbě
díla Chodník Nemojanský mlýn,
1. etapa, dle podmínek navržené
smlouvy mezi obcí Nemojany a Jozefem Anovčínem a pověřilo starostu obce uzavřením a podpisem
této smlouvy;
uzavření smlouvy o zajištění výstavby chodníku a oprávnění ke
stavbě na cizím pozemku u díla
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Chodník Nemojanský mlýn, 1. etapa, dle podmínek navržené smlouvy mezi obcí Nemojany a Jozefem
Anovčínem a pověřilo starostu
obce uzavřením a podpisem této
smlouvy;
• zapojení místních spolků a ZŠ
MŠ Nemojany do sběru druhotných surovin na území obce Nemojany.
ZO odsouhlasilo:
• zpracování pasportizace dešťové kanalizace a její zanesení
do systému GIS. ZO Nemojany na
základě zaslaných nabídek a získaných referencí k realizaci pasportizace dešťové kanalizace odsouhlasilo nabídku předloženou geodetickou kanceláří JBS, s.r.o., a pověřilo starostu objednáním služby
s projednáním doby realizace;
• pana Mgr. D. Hlavsu jako zástupce
k zastupování obce Nemojany
na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., konaných v průběhu
roku 2022;
• v souvislosti s možností získat
recyklát v podobě drcené cihly
s betonem opravy polních cest,
pokud bude ekonomický dopad
spojený s opravami co nejmenší.
Opravy musí být provedeny tak,
aby se zlepšila sjízdnost a byla zajištěna co nejdelší stabilita cest. ZO

Nemojany pověřilo starostu obce
zajistit předběžný cenový odhad.
ZO vzalo na vědomí:
• informace k výroční zprávě o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
• informaci o zájmových objektech,
které jsou v současné době v majetku Českých drah;
• informaci o průběhu modernizace tratě Brno – Přerov, 2. stavba Vyškov – Nezamyslice. Na příštím zasedání budou předloženy
a schváleny zájmové objekty, které
jsou v současné době v majetku
Českých drah. Informace bude zaslaná na SUDOP a Dopravní projektování s r.o.;
• informaci o nabídce ke koupi nemovité věci neevidované budovy na parc. č. 470, jejíž je součástí,
a pozemek parc. č. 1412/12 (oddělený z pozemku parc. č. 1417/10)
v k. ú. Nemojany, od Českých drah,
a.s. ZO Nemojany se prozatím
k předložené cenové nabídce, za
nabízenou cenu 230.000 Kč bez
DPH, nevyjádří. To učiní až po zjištění informací a zaslané odpovědi
na dané otázky, které byly předloženy starostou obce, kterého tímto
pověřilo zasláním dotazu na ČD;
• informaci o průběhu prací na instalaci informačních panelů na

měření rychlosti;
• informaci k rozpočtovým opatřením;
• informace k žádostem o dotaci
na JMK;
• žádost spolku Nemojáci z. s. a souhlasilo s přerozdělením finančních prostředků dle aktivity při
pořádání společenských, kulturních a podobných akcí, rovněž
tak při pomoci realizace akcí ze
strany obce. Výše poskytnuté dotace bude u jednotlivých spolků
zohledněna při tvorbě návrhu rozpočtu pro rok 2022;
• informaci o stavu obecních cest;
• informaci o aktualizaci pojistné
smlouvy;
• informace k navýšení záloh za
plyn u objektu ZŠ MŠ Nemojany
a souhlasu s otevřením 2. třídy MŠ
ve školním roce 2022/2023;
• informaci o registraci a zapojení
obce do akce „Hodina Země“;
ZO navrhlo:
• poskytnutí finančního daru
Ukrajině ve výši 20.000 Kč s tím,
že částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce pro rok 2022
a v případě, že se nezmění současná politická situace, po schválení
rozpočtu může být poskytnuta na
transparentní účet k tomuto účelu zřízený na pomoc utlačované
Ukrajině.

Výpis usnesení ZO ze zasedání ze dne 30. 3. 2022
ZO souhlasilo:
• se všemi body žádosti Hanáckého rally klubu v AČR v souvislosti
s konáním „XXX. Rally Vyškov“, jako
součást šampionátu PIRELLI Rallysprint serie, AUTOKLUB Rallysprint
série historických automobilů a Poháru 2+, 2. září 2022 a 3. září 2022
a pověřilo starostu zasláním souhlasného stanoviska žadateli. Společně se souhlasem ZO Nemojany
požaduje, aby pořadatel závodu
předal členům posádek informaci,
že ve stejný den proběhne v obci
jiná akce pořádaná spolkem SDH
Nemojany, u které se předpokládá
vyšší návštěvnost a pohyb obyvatel v naší obci s upozorněním na
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dodržování zvýšené bezpečnosti
v souvislosti s využitím průjezdu
obcí;
• se záměrem odkupu pozemku
a pověřilo starostu obce vznesením žádosti u majitele parc. č.
557/12 v k. ú. Nemojany, zda by
souhlasil s prodejem předmětné
parcely z důvodu zajištění přístupnosti a průjezdnosti k obecnímu
pozemku parc. č. 498/5 a dalším
pozemkům parc. č. 498/1, 498/2,
498/3, 498/4, vše v k. ú. Nemojany.
ZO zároveň pověřilo starostu obce
zasláním upozornění majiteli parc.
č. 498/4 v k. ú. Nemojany, že nahlédnutím do katastru nemovitostí prostřednictvím ČÚZK bylo

zjištěno, že zasahuje částí svého
pozemku do obecního pozemku
parc. č. 498/5 v k. ú. Nemojany
a požaduje, aby zajistil potřebná
opatření k nápravě.
ZO schválilo:
• rozpočet obce Nemojany na rok
2022;
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany k 31. 12. 2021 se zlepšeným
výsledkem hospodaření 21 056,32
Kč;
• starostu obce Dalibora Hlavsu k zastupování obce Nemojany na valné hromadě akciové společnosti
RESPONO, a.s., která se bude konat dne 7. 6. 2022;

Nemojanský zpravodaj

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě,
uzavřené dne 16. 12. 2020, mezi
obcí Nemojany a spol. Prefa Brno,
a.s., kde se upravuje v čl. II. předmět budoucí koupě, který se rozšiřuje i o pozemky parc. č. 269/1
a parc. č. 262/17, vše v k. ú. a obci
Nemojany a dále v čl. III. se smlouva upravuje změnou částky za
koupi inženýrských sítí a popisovaných pozemků za částku 10.000
Kč bez DPH. ZO pověřilo starostu
podpisem dodatku č. 1 smlouvy ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě;
• obsah kupní smlouvy, včetně jejích příloh, uzavřenou mezi obcí
Nemojany a spol. Prefa Brno, a.s., jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 269/1 a parc. č. 262/17
v k. ú. Nemojany a inženýrských sítí,
za cenu 10.000 Kč bez DPH. Smlouva bude podepsána až po předložení LV k pozemkům, které jsou
zatíženy věcným břemenem vedením inženýrských sítí, které budou
ve správě obce, viz čl. V. odst. 5. ZO
pověřilo po splnění požadavku starostu podpisem smlouvy;
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, kabelový pilíř a uzemnění
„Nemojany, rozšíření DS NN chata Olejník“, přes obecní pozemky
parc. č. 529/1, 530/2, v k. ú. Nemojany. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 2.900
Kč bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy;
• záměr zpracování studie pro přepracování dispozičního, prostorového a materiálového uspořádání
II. etapy původního projektu „Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ
v Nemojanech – ETAPA II.“ Zpracováním studie pověřuje projekční kancelář JPROJEKCE s.r.o., za
nabídnutou cenu 82.500 Kč bez
DPH s tím, že PD bude postupně projednávána a konzultována
s majiteli sousedících pozemků.
ZO pověřilo starostu obce zajištěním objednávky u předmětné
společnosti;
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• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45.000 Kč Heleně Grimové, Smíšené zboží. V případě
vyhlášení příslušného dotačního
titulu je možné navýšení příspěvku poskytovatelem dotace. Výši
příspěvku ze strany obce Nemojany se ZO rozhodlo poskytnout
i v případě, že nedojde k vyhlášení podobného dotačního titulu,
nebo ze strany poskytovatele dotace dojde jen k částečnému přidělení, popř. nepřidělení dotace;
• revokaci usnesení č. 6/28/2022
z 28. zasedání ze dne 2. 3. 2022
v následujícím znění: Schválení
záměru bezúplatného převodu
pozemku parc. č. 262/17 – Obec
Nemojany se v budoucnu stane
vlastníkem parc. č. 262/17 v k. ú.
Nemojany poté, co jí bude na základě smlouvy pozemek bezúplatně převeden. Veškeré finanční
náklady spojené se zpracováním
smlouvy a s převodem pozemku
bude hradit obec Nemojany. ZO
pověřilo starostu obce zpracováním smlouvy o bezúplatném převodu pozemku;
• v souvislosti s modernizací tratě
Brno – Přerov: záměr zachování
stávajícího viaduktu za podmínek, že vlastník parc. č. 1417/1,
popř. vlastník předmětného stavebního objektu nebude po obci
Nemojany požadovat případné
finanční kompenzace. V případě
kladného souhlasu obec Nemojany bude most udržovat v dobrém technickém stavu. Dále
ZO nabízí možnost spolupráce
s vlastníkem pozemku parc. č.
1417, resp. části náspu od konce stávající mostní konstrukce
přes viadukt až po vjezd do železniční stanice, která bude spočívat
v případné výsadbě vhodného
porostu z aktuálních dotačních
výzev dotčených ministerstev.
Rovněž tak by bylo možné, po
předchozích dohodách, případnou výsadbu směřovat na daný
prostor v rámci kompenzačních
opatření při povolování kácení
v obci Nemojany. Dále ZO projevilo zájem o případné krátkodobého využití pozemku 1417/8,
tak, jak tomu bylo po předcho-

zích dohodách doposud. ZO pověřilo starostu obce předáním
usnesení hlavnímu projektantovi
ze spol. SUDOP a Dopravní projektování s r.o.
ZO stanovilo:
• 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.
V částkách vyšších může starosta
obce samostatně provádět rozpočtová opatření jen v případech:
• rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů;
• kdy zapojení výdaje vyžaduje
nutný výdaj na zajištění chodu
obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod;
• k odstranění škod po škodné
události řešené pojišťovnou;
• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů;
• případy příjmu v libovolné
výši;
• v případě příjmu dotace na
straně výdajů do této částky;
O provedených rozpočtových
opatřeních je starosta obce povinen informovat zastupitelstvo
obce na jeho nejbližším zasedání.
ZO vzalo na vědomí:
• informaci o dodatku č. 1 SoD č.
3/2021 ke změně č. 1 územního plánu (ÚP). V dodatku je zohledněno navýšení původní ceny
z důvodu upravovaného Návrhu
územního plánu opakované veřejné projednání, které je plánováno na 16. 5. 2022. Cena prací, které
jsou předmětem této smlouvy, se
navyšuje o 15.400 Kč na konečných 88.550 Kč;
• informace ke kontejneru získanému pro obce prostřednictvím
svazku obcí „Drahanská vrchovina“;
• informace k prominutí místních
poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny.
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Výpis usnesení ZO ze zasedání ze dne 1. 6. 2022
ZO schválilo:
• převod finančních prostředků
za rok 2021 ve výši 183 277 Kč do
Fondu obnovy kanalizace a ČOV
Nemojany;
• výsledky inventarizace za rok
2021;
• smlouvu o zřízení věcného břemene se spol Prefa Brno a.s. služebnosti inženýrské sítě, veřejné
osvětlení a kanalizační vedení
(splašková a dešťová kanalizace),
vedoucí přes pozemky p. č. 262/12,
p. č. 262/14 a p. č. 262/20, vše v k.
ú. Nemojany. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně. Veškeré spojené náklady hradí povinný . ZO
Nemojany pověřilo starostu podpisem smlouvy;
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, kabelový pilíř pro stavbu „Nemojany – rozšíření DS NN,
Valehrach“, přes obecní pozemek
p. č. 52/5 v k. ú. Nemojany. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 2 000 Kč bez DPH.
Veškeré spojené náklady hradí
oprávněný. ZO Nemojany pověřilo
starostu podpisem smlouvy;
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu „Nemojany – přechod
pro chodce“, mezi obcí Nemojany
a Jihomoravským krajem, jejímž
předmětem je stavba kabelového
vedení veřejného osvětlení provedená vzdušným vedením křížením
vozovky silnice III/37926 na pozemku p. č. 1384/1 v k. ú. a obci Nemojany, jehož vlastníkem je JMK ve
správě SÚS. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu, a to formou jednorázové úhrady 2 000 Kč. Obec Nemojany, jakožto budoucí oprávněný
z věcného břemene uhradí náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s návrhem na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru
nemovitostí. ZO Nemojany pověřilo
starostu podpisem smlouvy;
• záměr zpracování projektu „Stu-
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die proveditelnosti celoplošné
zádrže vody a protipovodňových
opatření dle metodiky Modelu
Živá krajina pro obec Nemojany“
a podání žádosti o dotaci u MMR
ČR v rámci dotačního programu
Dotace pro nestátní neziskové organizace 2022, s podáním žádosti do 10. 6. 2022 a podání žádosti
o dotaci u JMK z programu Podpora adaptačních opatření na změnu
klimatu v roce 2022, Dotační titul 4,
s podáním žádosti do 31. 8. 2022;
• společnost Živá voda, z. s., jako realizátora k podání žádosti o dotaci u MMR a k podání žádosti
o dotaci u JMK u projektu „Studie
proveditelnosti celoplošné zádrže
vody a protipovodňových opatření
dle metodiky Modelu Živá krajina
pro obec Nemojany“. Realizátor byl
schválený na základě předložené
cenové nabídky ve výši 99 958 Kč
bez DPH, která zahrnuje finanční
podíl obce kofinancováním projektu, který jí v případě přiznání dotace
z MMR bude fakturován. V případě,
že dotace bude přidělena, pověřilo
starostu obce uzavřením smlouvy.
• uzavření Dodatku č. 1 k původní
smlouvě o dílo, jejímž předmětem
je plnění zakázky s názvem Zpracování projektové dokumentace
„Chodník z Podhoří k Nemojanskému mlýnu“ mezi obcí Nemojany a spol. Quantum a.s., ve kterém
se upravuje v čl. VI. Cena plnění na
základě změn a rozšíření rozsahu
díla následujícím způsobem: původní cena dle smlouvy: 140 000 Kč
bez DPH, cenové navýšení: 80 000
Kč bez DPH, nová cena díla: 220
000 Kč bez DPH a pověřilo starostu
jeho podpisem;
• koupi nemovité věci neevidované budovy na parc. č. 470, jehož je
součástí a pozemek parc. č. 1412/12
(oddělený z pozemku parc. č.
1417/10) v k. ú. Nemojany, za nabízenou cenu 230.000 Kč bez DPH, od
Českých drah, a.s., a pověřilo starostu vyplněním přiloženého formuláře a zasláním odpovědi ČD;
• záměr prodeje části pozemku na
parc. č. 1412/1 v k. ú. Nemojany,

ostatní plocha, o výměře 54 m²,
a pověřilo starostu jeho vyvěšením
na úřední desce Obecního úřadu
Nemojany. ZO Nemojany se v minulosti usneslo, že nebude prodávat obecní pozemky. Tento zákaz se
s ohledem na dlouhodobě setrvalý
stav nevztahuje na danou žádost,
a ZO tak souhlasilo s výjimkou, která
je v daném případě opodstatněná.
ZO neschválilo:
• uzavření Smlouvy o příspěvku
na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Vyškov s městem
Vyškov. Potřebnost těchto služeb
si všichni zastupitelé uvědomují
a nadále hodlají služby finančně
podporovat. ZO Nemojany bude
i nadále samostatně rozhodovat jak
o výši příspěvku, tak kterému konkrétnímu poskytovateli soc. služeb
bude příspěvek poskytnut. ZO dalo
na vědomí, že obec Nemojany ve
svém schváleném rozpočtu schválila finanční podporu na činnost
těchto organizací individuálně,
s ohledem na jejich působení v obci
Nemojany a poskytovanou péči našim občanům. Jednalo se o finanční
příspěvek 18 000 Kč Charita Vyškov,
10 000 Kč Paprsek, 2 000 Kč Piafa,
3 000 Kč Svaz invalidů Luleč. ZO
Nemojany pověřilo starostu obce
zasláním oficiální odpovědi.
ZO vzalo na vědomí:
• informaci o rozpočtovém opatření č. 1 za měsíc březen a č. 2 a za
měsíc duben;
• účetní závěrku, závěrečný účet
a zprávu dozorčí rady svazku
obcí Drahanská vrchovina za rok
2021;
• informaci o tom, že JMK neschválilo poskytnutí dotace z programu
Podpora rozvoje venkova JMK pro
rok 2022 pro akci „Přechod pro
chodce Nemojany“. S ohledem na
potřebnost vybudování přechodu
pro chodce, po obdržení vydaného souhlasu ke stavbě ze strany SÚ
MěÚ Vyškov, ZO Nemojany pověřilo starostu obce oslovením firem
k předložení cenové nabídky.

Nemojanský zpravodaj

OÚ informuje
OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÉ REVIZI KATASTRU NEMOVITOSTÍ V NAŠÍ OBCI
Od 11. 4. 2022 provádí Katastrální pracoviště Vyškov v naší obci revizi katastru nemovitostí, která potrvá přibližně do
31. 10. 2022. Koncem léta se pracovníci KN přemístí do budovy OÚ Nemojany, kde budou poskytovat případnou pomoc
a poradenství.
Katastrální úřad Vyškov
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Dne 18. 6. 2022 v době od 11:00 do 11:30 hod. proběhne v naší obci mobilní svoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení. Kontejner bude přistaven na obecním
parkovišti za mostem směr Habrovany (u Voráčového). Co
je považováno za nebezpečný odpad? Například akumulátory, vyjetý motorový a převodový olej, zářivky, znečiš-

těné hadry, plechovky od barev, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky atd. Co jsou to elektrozařízení?
Chladničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, kopírky,
kamery, el. hračky atd.

INFORMACE K PLÁNOVANÝM ZMĚNÁM S NAKLÁDÁNÍM S ODPADY
Ohlédnutí za minulým rokem
2021
Celkové množství vytříděných odpadů v obcích se každoročně zvyšuje.
Za rok 2021 každý občan ve svozové
oblasti RESPONO, a.s., vytřídil 49,51
kg papíru, plastů, skla, nápojových
kartonů a kovových obalů, což je
o 1,61 kg odpadů více než v roce
předcházejícím. Příčin, proč jsou lidé
disciplinovanější, je více. Především
platí, že lidé nechtějí s odpadem chodit daleko. Třídění je díky zahušťování
sběrné sítě pro občany nejen pohodlnější, ale i efektivnější. Významně
napomáhá nejen růst množství, ale
i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci loňského roku se na
území svozové oblasti RESPONO, a.s.,
nacházelo 2 754 barevných kontejnerů. Za rok 2021 bylo v obcích vytříděno 1 763,49 t papíru, 2 002,77 t směsných plastů, PET lahví, 177,35 t skla,
43,33 t nápojových kartonů a 21,32 t
kovových obalů. V roce 2021 bylo na
skládku celkem uloženo 47 253,36 t
odpadu, z toho 36 963,33 t zpoplatněných odpadů. Na skládku bylo uloženo celkem 23 869,52 t směsného
komunálního odpadu. Obce uplatnily na 18 598,01 t uloženého odpadu
(směsného komunálního odpadu
a velkoobjemového odpadu) snížený
poplatek ve výši 500 Kč/t. Průměrná
produkce směsného komunálního
odpadu v rámci svozové oblasti RESPONO, a.s., byla 183 kg/občana. Od
1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.,
a v souladu s ním došlo k navýšení
zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládku a finanční rezervy na
zajištění rekultivace a následné péče
o skládku. Dle znění nového zákona
o odpadech došlo pro rok 2021 k na-
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výšení poplatku o 300 Kč za tunu uloženého odpadu na skládku (800 kč/t)
a rekultivační rezervy o 45 Kč/t, tj. 145
Kč/t. V novele zákona byla stanovena
výjimka pro výpočet dílčího základu
poplatku za ukládání komunálního
(tzv. třídící sleva) odpadu na skládku,
pokud celková hmotnost takového
odpadu uloženého na skládku od
prvního dne kalendářního roku, ve
kterém nastane toto poplatkové období, nepřesáhne množství odpadu
vypočteného dle § 157 zákona o odpadech. Pro uplatnění dílčího základu poplatku za ukládání odpadu na
skládku v roce 2021 bylo stanoveno
množství 200 kg na obyvatele za
kalendářní rok. Sazba poplatku za
ukládání odpadu na skládku pro dílčí
základ poplatku za ukládání komunálního odpadu činí 500 Kč za tunu.
V loňském roce stanovený limit produkce směsného komunálního odpadu na občana a rok nesplnilo 62
obcí. Vzhledem k tomu, že obce tento
limit množství odpadu na obyvatele
za rok 2021 překročily, byl za překročené množství odpadu Státnímu
fondu životního prostředí odveden
poplatek ve výši 800 Kč za tunu. Na
základě rozhodnutí představenstva
společnosti RESPONO byl tento rozdíl poplatku (tj. 300 Kč/t) za uložení
odpadu na skládku v důsledku překročení limitu množství odpadu na
občana/rok dle § 157 zák. č. 541/2020
Sb. dofakturován. Obce tak doplácely
579 699 Kč.
Letos nás čeká vážení odpadu
a čipování nádob na komunální odpad
Jednou z hlavních změn, které
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
přináší, je zvyšování poplatku za uklá-

dání odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v roce 2021
až na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý
rok lze však zároveň nově uplatnit tzv.
třídicí slevu, která letos činí 500 Kč za
tunu v případě, že se obec vejde do
limitu množství odpadu připadajícího
na obyvatele a ukládaného na skládku. Limit pro rok 2022 činí 190 kg za
obyvatele/rok a bude se postupně
každý rok o 10 kg snižovat (až na 120
kg v roce 2029). Obec Nemojany tento
limit v roce 2021 překročila z 200 kg na
obyvatele na 249 kg. Bez dalších systémových opatření, posílení separace
a zejména neustálého působení na
producenty odpadu, tedy občany, nebude jednoduché předepsané limity
plnit. S ohledem na uváděné informace byl zahájen pilotní projekt vážení
odpadu, do kterého se prozatím zapojily 4 obce. S ohledem na popisované,
kdy separace KO musí být postupně
snižována, se naše obec do projektu
rovněž zapojí.
Proč se nádoby budou čipovat?
Projekt předpokládá, že každý občan bude tvorbu komunálního odpadu snižovat. V souvislosti s vydáním
nového zákona o odpadech se i naše
obec připravuje na různé změny, které s sebou tento zákon přináší. Díky
čipům na nádobách bude mít obec
detailní přehled o tom, kolik odpadu
obec vyprodukuje, což je zásadní pro
platbu za likvidaci odpadu. Přesným
vážením a evidencí komunálního odpadu lépe dosáhneme na tzv. třídící
slevu pro naši obec dle odpadového
zákona a nižšího poplatku za skládkovné. Skládkovné se promítá do ceny
poplatku za odpady a je jistě v zájmu
nás všech, aby byla tato cena co nejnižší!
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Jak to bude fungovat?
RFID čipování probíhá na základě
rádiové frekvence, kdy čipy umístěné
do nádob na odpad vysílají rádiové
signály různé intenzity. Tyto signály jsou pak prostřednictvím sestavy
antén přenášeny do terminálu. Po
očipování nádob dochází k tzv. pasportizaci sběrné nádoby na odpad,
čímž je přiřazena k určitému subjektu nebo stanovišti. Sběrné nádoby
bude možné identifikovat a ve spojení s GPS souřadnicemi lokalizovat
jejich polohu.
Jak čipování proběhne?
Čipy i samotné očipování nádob
na komunální odpad zajistí obec, zařídí taktéž výměnu čipu při poškození

nádoby nebo pořízení nové nádoby.
Čip bude ve vlastnictví obce a jeho
pořízení a využívání bude pro obyvatele obce Nemojany zdarma. Osazení
nádob čipy bude probíhat celý den.
Úkon se bude opakovat asi 2–3krát,
dokud nebudou čipy opatřeny veškeré nádoby v obci. V této souvislosti
vás požádáme o součinnost. Nádoby
na směsný komunální odpad budou vystaveny na obvyklém, viditelném místě. Křídou, fixou, sprejem,
vyznačíte či napíšete na viditelném
místě u nádoby pro KO číslo popisné užívané nemovitosti. Případně
nalepíte nálepku s napsaným číslem
popisným/evidenčním. Očipovanou
nádobu poznáte tak, že na ní naleznete nalepený štítek s označením

nádoby. Na štítku bude čtvercový
QR kód a označení. Má-li domácnost
odpadových nádob více, budou očipovány všechny. Doporučujeme však
přehodnotit, zda vše, co ve sběrných
nádobách končí, je opravdu směsným komunálním odpadem. Dle všeobecné praxe i z jiných obcí a měst
se počítá 1 nádoba pro 4 osoby (a to
dokonce při 14denním svozu). V souvislosti s čipováním odpadových nádob bude zapotřebí důkladně zkontrolovat technický stav popelnice,
zejména prověření, jestli nemá nádoba zkorodované dno, praskliny či jiná
poškození, která brání v jejím řádném
použití. Poškozené nádoby nebudou
označeny čipem.
D. Hlavsa

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI CELOPLOŠNÉ ZÁDRŽE VODY
A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ DLE METODIKY MODELU ŽIVÁ KRAJINA
Naše obec využila nabídky a uzavřela memorandum
o budoucí výzkumné spolupráci se spolkem Živá voda, z.
s., ke zpracování „Studie proveditelnosti celoplošné zádrže
vody a protipovodňových opatření dle metodiky Modelu
Živá krajina pro obec Nemojany“. Předmětem studie proveditelnosti je zádrž vody v krajině a protierozní opatření
pro katastry Nemojany a Tučapy o celkové rozloze 12 km²
navazující na již hotovou studii obce Luleč dle Modelu Živá
krajina. Projekt je v současné době ve fázi podané žádosti
o financování z Ministerstva pro místní rozvoj. Obsahem
spolupráce bude vytvoření studie proveditelnosti, prezentace opatření pro realizaci soustav pro zadržování vody
v krajině, revitalizace vodních toků a zvýšení informovanosti a pochopení širší veřejnosti problematiky sucha,

eroze a možnosti jejich řešení. Projekt přináší kompletní
zmapování katastru obce; komplexní řešení problematiky
zádrže vody v krajině; plán ochrany intravilánu i extravilánu obce před přívalovými povodněmi; komplexní plán
adaptace krajiny na klimatickou změnu; komplexní podklad pro pozemkové úpravy; komplexní přehled o potenciálu katastru hospodaření s vodou. Soubor navržených
opatření významně zvyšuje prostupnost krajiny a tím i její
ekologicko-relaxační potenciál; participaci a osvětu veřejnosti z řad občanů, možnost jejich aktivního zapojení (komentované vycházky, exkurze, přednášky, aktivní zapojení
do dílčích aktivit). Stejnou cestou se vydala sousedící obec
Tučapy a očekáváme, že se přidají obce Račice a Pístovice
D. Hlavsa

INFORMACE K PROJEKTU
„CHODNÍK OD PODHOŘÍ K NEMOJANSKÉMU MLÝNU“
V roce 2020 byly zahájeny práce
k vyhotovení projektové dokumentace k chodníku. Jedná se o projekt
se dvěma stavebními objekty. Cílem
projektu bylo dosažení bezpečného
průchodu obyvatel z obce k Nemojanskému mlýnu a nazpět. V minulém roce, navzdory všem vydaným
kladným stanoviskům, do projektu
zasáhl referent Odboru dopravy
MěÚ Vyškov (dále jen OD), přičemž
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zpochybnil úplnost dokumentace
a požadoval vydanou Výzvou odstranění nedostatků. Výzva obsahovala
řadu požadavků nad rámec toho, co
obsahuje platná legislativa. Při místním šetření byly dohodnuty změny,
na kterých OD trval a na základě kterých došlo k rozšíření PD nad rámec
původního zpracování. Je nutné podotknout, že postupy a požadavky
se jevily jako neodůvodněné a neo-

podstatněné, i přesto byly splněny
a zapracovány do PD. Zdržení celého projektu bude mít vliv na cenu
celého díla, neboť stavební materiál
a stavební práce značně podražily.
Změna ceny se dotkne i přepracování projektové dokumentace. Nyní
očekáváme, zda provedené změny
a zapracované požadavky budou
akceptovány a zda bude vydáno stavební povolení.
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ŽÁDOSTI O DOTACE
V minulém Zpravodaji jsme poskytli informaci o podaných dotacích
u Jihomoravského kraje. Jednalo se
o projekty „Oprava Boží muka Nemojany“ a „Přechod pro chodce Nemojany“. V současné době jsme z Jihomoravského kraje (dále jen JMK) obdrželi
toliko očekávanou informaci o dotační podpoře projektu „Oprava Boží
muka Nemojany“. Oprava památky
byla zahájena s předpokládaným termínem dokončení do
konce měsíce července. S ohledem na zvýšení bezpečnosti
chodců budeme samozřejmě
realizovat i druhý projekt „Přechod pro chodce Nemojany“,
a to i přesto, že dotační titul
nebyl z důvodu velkého počtu
žádostí ze strany poskytovatele
dotace podpořen. V současné
době jsou podepisovány smlouvy u JMK, po jejich podpisu nebude již nic bránit vydání povolení ze strany Stavebního úřadu
ve Vyškově. Dále jsme obdrželi
informaci o výsledku dotační žádosti u projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v obci Nemojany“. Dotační žádost prošla
úspěšně celým procesem hodnocení, bohužel přes obrovský

převis dotačních žádostí a vzhledem
k finanční alokaci nebyla zatím podpořena a je zařazena na seznamu náhradních projektů. Náhradní žádosti,
resp. žadatelé, budou v případě disponibilních finančních zdrojů oslovováni. Poslední záležitostí, u které
očekáváme odsouhlasení dotační
podpory, je projekt „Pořízení vybavení pro rozvoj polytechnického vzdělá-

vání v ZŠ Nemojany“. Projekt podaný
v příslušné výzvě MAS byl zařazen do
procesu Administrativního ověření.
Tímto krokem Centrum pro regionální
rozvoj České republiky (dále jen CRR
ČR) a ŘO IROP ověřují, zda daná MAS
postupovala při hodnocení a výběru
projektů dle stanovených pravidel.
D. Hlavsa

ÚČELOVÝ OBJEKT
PRO SPORT
A REKREACI – KOZÍ
VÝBĚH
Projektová
dokumentace
byla zdárně dokončena s vydaným stavebním povolením.
S ohledem na stávající ceny
a dostupnost materiálu prozatím s realizací stavebních prací
vyčkáváme na vhodnější podmínky. Do konce roku bychom
rádi alespoň vybudovali základovou desku pro objekt budovy
a zajistili potřebné zemní práce.
D. Hlavsa
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OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Nemojany oznamuje občanům, že v době od 4. 7. do 8. 7. 2022 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zprávy z činnosti zájmových organizací
MOVE WEEK NEMOJANY 2022
Každoročně se TJ Sokol Nemojany
zapojuje do celoevropské akce zaměřené na propagaci sportu a tělesných

aktivit „Now We Move“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská

jedním ze zakládajících
členů. Ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádala naše tělocvičná jednota
dne 24. 5. 2022 pohybové aktivity pro
děti ze ZŠ a MŠ Nemojany na hřišti
u OÚ. Děti měly připravený dopolední
program plný pohybových aktivit. Děkujeme České obci sokolské za materiální podporu a sponzorovi spol. Žitný
projekce a inženýring staveb s.r.o. Bratislavská 23j, Brno, za cukrovinky a občerstvení pro děti.
D. Hlavsa

MŠ a ZŠ Nemojany
Mateřská škola
S přibývajícími slunečními paprsky a tlumícími se covidovými opatřeními bylo u nás jen veseleji a naplno jsme se pustili do objevování
prvních poslů jara v okolí Nemojan.
Samozřejmě jsme si užili masopustní
průvod obcí, pustili se do hraní divadla a předškoláci prvně nakoukli za
školní dveře. Apríl jsme oslavili tím,
že školáci coby paní učitelky a páni
učitelé naše školkáčky učili novým
dovednostem, které jsme zúročili i při
návštěvě vyškovského muzea. V rámci projektu Pejskování v MŠ za námi
přijeli pejsci určení pro canisterapii
a chovatelka nám pověděla o tom, jak
se o zvířátka doma hezky starat. Za
dětmi přijela i paní doktorka na oční
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prohlídku a čarodějnický rej v rámci
čarodějnic byl zkrátka velkolepý.
Jen co jsme ke dni matek vyrobili dárečky pro maminky, předškoláci
už strávili nějaký čas ve škole v rámci
akce prvňáčkem na zkoušku a třída
Motýlků nakoukla na to, co se děje
u Veverek. Se zdejším Sokolem jsme
se nemohli nezúčastnit skvělé akce
„Move week“, která vybízí všechny
ke zdravému pohybu. Největší letošní akcí – kostýmovanou prohlídkou
zámku Milotice – mladé hraběnky
a urození rytíři z Nemojan prokázali,
že dělají své obci čest.
Na den dětí ty starší pro Motýlky
připravili Pohádkový les, dobrodružnou cestu plnou úkolů, na jejímž

konci čekal na všechny opravdový
poklad.
A tím, jak se rychle blíží léto, pomalu nastává i čas loučení. Na rodinném pikniku na školní zahradě
proběhlo pasování předškoláků na
školáky, kamarádi ze školy pro ně připravili krásná divadelní představení.
Budeme se loučit i s paní učitelkou
Příborskou, které tímto moc děkujeme za její cenné zkušenosti a obětavou práci a přejeme jí mnoho pracovních i životních úspěchů. Jako nová
posila k nám nastoupí paní učitelka
Michaela Ševčíková, která se na děti
už moc těší :-)
Krásné léto všem, T. Němec a tým
MŠ Nemojany

Nemojanský zpravodaj

Jaro ve škole
V březnu jsme uspořádali Den otevřených dveří.
Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout nejen školu, ale
také pozorovat mikroskopem, vyzkoušet si různé akční
pokusy, vytvářet obrovské bubliny, tisknout na 3D tiskárně, programovat roboty Lego a ozoboty…
Na konci března jsme oslavili Den učitelů, nejstarší
žáci školy připravili program pro budoucí prvňáčky.
5. dubna se konal zápis do 1. ročníku. K zápisu přišlo
20 dětí. Do 1. ročníku v září nastoupí 18 dětí.
V dětech podporujeme poznávání místa bydliště a tradic, a tak jsme jako každý rok před Velikonocemi vynášeli
Moranu.
Zaměřujeme se také na environmentální vzdělávání
a uspořádali jsme pro děti Projektové dny Země. Žáci se
seznamovali s možnostmi ochrany Země skrze interaktivní aktivity, natáčeli video a diskutovali o změnách klimatu.
Na konci dubna se škola zahalila do čarodějného hávu.
Součástí čarodějnických dnů bylo magické učení a výtvarná dílna zaměřené na dekorování triček.
Ve čtvrtek 2. června proběhl na školní zahradě Rodinný piknik. Součástí programu bylo pasování předškoláků
na školáky, taneční a divadelní vystoupení dětí, Galerie Na
plotě, ochutnávka rodinných dobrot a vyhlášení vítězů.
Děkujeme dětem, rodičům, prarodičům za úžasné dobroty, sešlo se celkem 40 skvělých pochutin.
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Školní rok se chýlí ke konci, ale my nepolevujeme.
V hodinách uplatňujeme různé výukové metody a přístupy, učíme kooperativně, badatelsky, činnostně a interaktivně. Také využíváme možnosti učení venku a benefitů, které tento způsob výuky nabízí.
V posledním měsíci školního roku se těšíme na zajímavý a nabitý program: týdenní škola v přírodě,
exkurze, výlety, besedy a projektové dny. Podařilo se
nám získat dotaci z JMK na realizaci dvoudenního programu zaměřeného na prevenci šikany a rizikového chování dětí a podporu pozitivního klimatu školy. Touto akcí
zakončíme náš celoroční preventivní program Společně
vše zvládneme.
Letos se loučíme s 13 žáky 5. ročníku. A také s nimi
slavíme velký úspěch. Všechny děti se dostaly na školy, na
které se hlásily. Čtyři děti se hlásily na víceleté gymnázium
a byly přijaty všechny, čtyři děti se hlásily do matematické
třídy a také byly přijaty všechny. Gratulujeme!
Všem žákům a žákyním 5. ročníku přejeme, ať se jim na
dalších školách líbí a daří.
Přejeme dětem krásné prázdniny a těšíme se 1. září
v 8:00.
Více se dozvíte na webu školy: www.zsmsnemojany.cz,
či na Facebooku školy nebo Instagramu.
Mgr. Bc. Eliška Klvačová
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Nejstarší dům v širokém okolí
Dostáváme se v čase o kousek dále, král Ferdinand píše
Janovi z Pernštejna (na jeho opětovnou žádost) ve stejné
záležitosti – odmítá Dubčanského propustit ze závazku,
avšak navrhuje jeho svobodné vystěhování („dobrovolné“)
z jeho zemí:
Urozený věrný náš milý!
Jana Dubčanského a jeho tovaryše (tj. Albrechta Vojkovského z Milhostic a Petra Malého), což se dotýče, kteréž jsme v Praze u vězení měli, hajtmanovi našemu (Jan
Kuna z Kunštátu a na Lukově) v Markrabství moravském
jistú vuoli naši, pokud na přímluvu stavuov Markrabstvie moravského a tvú k nim zachovati, aby se z Markrabství i z zemí našich vystěhovali, oznamovati ráčieme, což
Tebe od téhož hajtmana tajno učiněno bude. Neb znáti
muožeš, jestli k jedné nebo druhé víře pod obojí se přiznati a při tom věřiti nechtí, že nám takových bludných
lidí jakožto křesťanskému králi v zemích našich trpěti by
náležité nebylo.
Dán v Linci ut supra (jak jsem výše uvedl) 16. 8. 1538.
Dubčanský, byv o králově rozhodnutí uvědomen, projevil ochotu se vystěhovati, tak i jeho druhové. Podle stanov
„lantfrídu“ (Zemský mír) nesmělo vystěhování takové býti
zatíženo žádným závazkem, a protože vysvětlení krále nebylo uspokojivé, přešla celá záležitost na program jednání
Sněmu v Brně 12. září 1538. Celý sněm vyzněl nevolí vůči
králi, že zastává jen své záležitosti, jakmile dojde k jejich naplnění, nechává stavovské požadavky nevyřízeny. Stavové
se tak postavili za Dubčanského a žádali krále, aby zanechal
podobných kroků a dodržoval Zemský mír. Spor se začal
časově velmi protahovat, pak už to nebylo ani kolem Dubčanského, ale mezi králem a stavy, což mělo pokračování
i po Dubčanského rezignaci.
Jan byl propuštěn 6. dubna 1538 na základě slibu, pod
ztrátou hrdla a majetku, že zanechá „kázání a učení, disputací (diskuze učenců), spisování a vydávání knih, že nebude
nauky své šířiti a lidí k ní sváděti“. K tomu ještě musel Jan
z Pernštejna složit záruku 10 000 kop grošů. Vítězství krále
mělo za následek, že bylo rozhodnuto o osudu Jednoty habrovanské. Dubčanský opustil dráhu, jíž se věnoval dlouhá
léta, a jako náhradu si vybral politickou činnost. Na stavovském sněmu 25. srpna 1539 byl zvolen do komise „k napravení a vyhledání starých a nových zřízení“ a později, v roce
1542 zvolen do komise se třemi dalšími rytíři, která měla za
úkol rozvrhnouti zemskou sbírku. V další činnosti zabránila
Janu Dubčanskému smrt, v lednu 1543, jako následek podlomeného zdraví z předchozího pražského vězení.
Matěj Poustevník odešel někdy kolem roku 1540 do Boskovic, kde snad i zemřel. Kašpar Aorgus se odstěhoval do
Norimberka, tam vstoupil do tiskárny Jana Günthera a teprve v roce 1545 se vrátil do Prostějova, kde založil vlastní
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(Dokončení)
tiskárnu. Jednota tak zůstala bez vůdců a tím nastal rozklad.
Nakrátko oživil ještě tradice Dubčanského v Prostějově
a okolí kloboučník Krutiš, biskup bývalé Jednoty, ale zprávy o Habrovanských pak řídnou, aby počátkem 17. století
zanikly docela. Poslední zpráva o Habrovanských pochází
z roku 1614, z Bratrského spisu „Pravda vítězící“, kde se dočítáme, že „kdysi dělali Lilečtí Bratřím příkoří, rádi přijímajíce
mezi sebe vyvrhele a odpadlíky z Jednoty, proto jim Bůh
nepožehnal, takže o nich již neslýcháme, aby kde, kteří byli“.
Panství habrovanské převzali po smrti Jana Dubčanského jeho synové značně ochuzené. Proto není divu, že zboží
habrovanské bylo brzy na prodej. Roku 1574 je koupil Jan
Bohuslav Zoubek ze Zdětína a na Zdounkách, po něm je
převzal jeho bratr Vilém, horlivý katolík, zdraví velmi chatrného. Povolal roku 1607 na Habrovany jezuity, aby vyhladili
poslední zbytky sekty
Habrovanských. Po jeho smrti (1608) zůstal jediným
dědicem neduživý syn Bohuslav, ten záhy zemřel, jako poslední mužský potomek rodu po meči, čímž obě panství,
Zdounky a Habrovany přešla do rukou svobodné dcery Vilémovy, Kateřiny. Ta ještě za života odkázala obě panství jezuitům v Uherském Hradišti. Závěť a zakládací listiny nesou
datum 5. října 1635.

Tuto publikaci napsal prof. Vojtěch Procházka a vydal ji Alois
Báňa pro svoje přátele a příznivce jako soukromý, neprodejný
tisk k Novému roku 1941
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Tak skončil moravský pokus o zavedení švýcarské reformace. Osobností Jana Dubčanského stála pevně Jednota
habrovanských bratří, ale s jeho smrtí také zanikla, protože
v širších vrstvách nikdy nenašla rozšíření.
Podobná publikace byla vydána ve Vyškově dne 26.
října 1933. Tento spisek byl věnován účastníkům IX. bibliofilského večera (láska ke knihám) dne 4. listopadu 1933,
knihtiskárnou Františka Obziny a Aloise Báni ve Vyškově.
Tisk proveden na ručním papíru losinského typu, *) Garamondovými typy knihtiskárny F. Obziny. Jedná se o vzácný
sběratelský kousek.
*) Poznámka – Claud Garamond, francouzský rytec první
poloviny 16. století. Je autorem několika druhů písma, které se
užívají dodnes.

Tisk provedený na ručním papíře (1933)
Zde vidíme ukázku toho, že naši předkové viděli velký
význam krátké epizody s tiskárnou v Lulči v rámci našich
dějin. Pro mnohé to bylo povzbuzení v temných dobách.
Bohužel v dnešní době je tato událost opomíjena a většině
lidí neznámá.
I přes zánik tiskárny a Jednoty habrovanských bratří
zůstal předmět našeho zájmu, tj. dům bývalé tiskárny, na
svém místě a začal plnit další důležitou úlohu, a to obydlí
hrobníka.
V 17. století se objevují první doklady, že v tomto domě
žil poustevník. V roce 1646 to byl Tománek. Měl za úkol
hlídat kostel, byl zvoníkem a kostelníkem. V roce 1672 byl
poustevníkovi věnován pozemek parc. číslo 1973 jako odměna za jeho práci ve prospěch kostela. Jezuité mu povolili
zúrodňovat pozemky v okolí kostela, kolem kterých se pak
rozhořel soud mezi jezuity a lulečským farářem, následně
byl spor vyřešen ve prospěch faráře v roce 1679.
Císařské nařízení Karla VI. v roce 1730 zavádí, že u každého kostela měl být ustanoven hlídač, který byl zbaven
povinnosti robotovat, krom toho jej musela platit obec.
Krom nočního hlídání musel např. zvonit „proti povětří“.
Náš hlídač bydlel v domku č. 95, který v té době již opustili
poustevníci. Do roku 1779 zde působil jako hrobař Antonín Klečka, podle záznamů nevíme od kdy. Jeho vystřídal
Baltazar Klečka, syn Antonína a Anny Klečkové, který zde žil
v letech 1779–1791 jako hrobař. V roce 1787 zapsáno: „Dle
Josefinského katastru domek drží stále Baltazar Klečka. Patří mu dva jochy 646 sáhů (což je asi 10 376 m²), jejichž výnos
činí 7 zlatých 35 krejcarů. Pole jsou horší bonity; pěstuje se
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žito a oves, louky u domu nejsou. Vyměřena daň 48 krejcarů.“ (Pro představu 1 zlatý = 100 krejcarů; úředník 25 zl/
měsíc, zedník 35 zl/měsíc).
Pak zde žila Anna Klečková, vdova po A. Klečkovi od
roku 1791 až do roku 1801. Následně pak s druhým mužem, Šimonem Sotolářem, který zde žil do roku 1826. Zde
se dozvídáme, že matka Baltazara Klečky, Anna Klečková,
vdova po Antonínu Klečkovi, hrobaři, přijímá za výměnek
do užívání role parc. číslo 1425 a 1493 (zapsáno 1791). Dne
20. dubna 1801 se stává spoluuživatelem zmíněných rolí
její nový manžel Šimon Sotolář. Z roku 1820, v zápise z tzv.
Matriky výnosu pozemkového, zjišťujeme, že v domku č. p.
95 bydlí Šimon Sotolář, který užívá role s ročním výnosem
1 zlatý 9 krejcarů. K nové domovní dani přiznává přízemní
domek s jizbou a komorou, za což je vyměřena roční daň 20
krejcarů. Jeho žena Anna drží 7 ks rolí o výměře 2 jochy 485
sáhů (9 941 m²) s ročním výnosem 7 zlatých 51 krejcarů.
Po smrti Baltazara Klečky ztratila farnost hrobaře, protože nový manžel A. Klečkové Šimon Sotolář odmítal funkci
vykonávat. Z toho nakonec vyvstal dlouholetý spor mezi
obcí a hrobařovou vdovou, obec např. zrušila pronájem
obecní louky kolem domku. Smír byl uzavřen teprve v roce
1821 „narovnáním“ (zastavení sporu), přičemž domek
a část rolí k němu patřící je považován stále za kostelní nadaci, nikoliv za majetek rodiny Klečkových.
V roce 1826 se stává hrobařem Ondřej Klečka (*1799),
za manželku si bere Marii Leitzmannovou (*1801), dceru
domkaře Jakuba Leitzmanna z Lulče č. p. 28. Marie přináší
věno v podobě role č. 1439 na dominikálních kopaninách
u sv. Martina. Rokem 1834 pozbývá dům č. 95 vlastnictví
pozemků kat. č. 1974 a 1975, za starou hřbitovní zídkou,
která byla v tomto roce spolu s márnicí zbořena a hřbitůvek rozšířen o oba zmíněné pozemky. Na okraji pozemku
č. 1975 byla postavena nová márnice, která stojí dosud. Dle
zápisu matriky lulečské z roku 1852 patří kostelní dům č. p.
95 manželům Klečkovým, oba jsou katolíci. 1. 9. 1866 Marie
Klečková zemřela a celý majetek přechází na vdovce Ondřeje Klečku.
Na základě svatební smlouvy z 23. ledna 1870 se vkládá
právo spoluvlastnické pro novou manželku Ondřeje Klečky,
Josefu, rozenou Dobíškovou. Tato přináší věnem pozemek
kat. č. 1959, který získala před časem od Marie Paludové,
Luleč č. p. 89. V roce 1871 manželé Klečkovi zvětšují svůj
majetek o koupi role, na základě smlouvy trhové ze dne 16.
července, od manželů Kajetána a Kateřiny Vlčkových, kat.
č. 1978/2. V roce 1875 předává starý hrobař Ondřej Klečka svoji živnost Janu Dobíškovi. Vdova J. Klečková zůstává
v domě č. p. 95 až do roku 1886.
Dne 4. června 1877 odkupuje od vdovy J. Klečkové role
č. 1509 a 1510 habrovanský velkostatkář, baron Dr. Max
Gomperz a připojuje je k Panskému lesu.
Do domku hrobníka přichází v roce 1886 nový hrobař
Jan Dobíšek s manželkou Marií.
V roce 1902 otevřel velkostatek (majitel Julius Gomperz)
nový kamenný lom v lese, v sousedství farských pozemků
u kostela sv. Martina, tedy farské louky kat. č. 1960 a 1964.
Při komisionálním jednání se obec i lulečský farář vůči tomu
ohradili, ale c. k. okresní hejtmanství těžbu povolilo. Farář

Nemojanský zpravodaj

se sice odvolal k c. k. zemskému místodržitelství do Brna,
které však odvolacím řízením ze dne 18. října vše zamítlo.
V lomu se však zatím přestalo pracovat. Lom byl znovu otevřen v roce 1905. Naposledy v něm provozoval těžbu Karel
Provazník z Vyškova, který byl společníkem těžební firmy
od roku 1919 a celý lom zakoupil v roce 1929. Práce byly
zastaveny až v roce 1940, kdy před tím došlo k velkému rozšíření na západ, zrušení staré cesty od sv. Martina do Lulče,
farské studánky (kat. č. 1961) atd. Dnes se zde říká „Provazníkův lom“ nebo častěji „Kutaci“ (v 50.–60. letech 20. stol.
hokejové hřiště, dnes tenisové a volejbalové kurty Sokola
Nemojany).
Rokem 1912 zrušeny starobylé nedělní průvody s Nejsvětější Svátostí (existuje 7 svátostí), z kostela sv. Isidora k sv.
Martinovi a zpět. Průvody se staly již nedůstojné, dle vyjádření faráře, svátost doprovázeli pouze Lulečtí. Hrobařům
tak zanikla povinnost vítat průvod zvoněním zvonů. Při
biřmování 14. července chtěl brněnský biskup Pavel Huyn,
aby mše svaté bývaly ve farním kostele sv. Martina trvale,
tedy i v zimním období, a to celkem 3 (ranní, hrubá a večerní), dolní kostel je prý velmi malý.
Psal se rok 1915. Pádem ze skály do Kutaci zahynul hrobař Jan Dobíšek. Zůstala po něm vdova Marie a dcera Marie. Tato se provdala za nového hrobaře, Antonína Jelínka
z Lulče č. p. 137, kterému bylo 26 let.

Hrobařův dům před rekonstrukcí kolem roku 1930
Antonín Jelínek v roce 1933 důkladně přestavil a rozšířil
starý hrobařský domeček. Odstranil došek, zvětšil hospodářskou část přistavěním stodoly, druhého dvorku, kůlen
a prádelny, také obytná část doznala změn. Marie Dobíšková odstupuje dceři a zeti všechny zbylé majetky od domu
č. p. 95. Manželé Jelínkovi měli dva syny, Antonína a Zdeňka. Manželství bylo přerušeno smrtí paní Marie, Antonínovi
zůstali na krku dva nezletilí synové. Vdovec se snažil najít
náhradu pro jejich výchovu. Seznámil se s Boženou Křivou
(*1902) z Nemojan č. p. 82 a oženil se s ní v roce 1940. V roce
1941 se jim narodila dvojčata, Božena a Jiří. Následně pak
v roce 1945 dcera Marie. Pan Jelínek s manželkou pracovali
při hřbitově, ve skleníku pěstovali květiny, které pak vysazovali na smluvených hrobech, kde také tyto zalévali v období sucha. Zkrátka starali se o celkový chod hřbitova. Až
děti povyrostly, tak také rodičům vypomáhaly. Dne 1. ledna
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1956 přešel zdejší hřbitov pod správu obce Luleč. V roce
1958 zemřel pan Antonín Jelínek na těžký zápal plic, poslední hrobař na domku č. p. 95. Vdova, paní Božena Jelínková, zůstala na domku sama, s dcerou Marií a synem Jiřím.
Dcera Božena se provdala za Karla Nogu do Třince. Z tohoto
manželství se narodila dcera Irma *1964 †2017 a syn Karel
*1966 †2001. Paní Božena Nogová se starala, až do jejich
smrti ještě o svoji maminku a oba sourozence, kteří se v 70.
letech přestěhovali také do Třince. Domek v Lulči tak zůstal
opuštěný. Těžkým osudem zkoušená paní Nogová se rozvedla, ve Vyškově našla druhého manžela, plukovníka
Miloslava Černého (*1936 †2007). Paní Božena Černá
darovala, v roce 1993, dům č. p. 95 svému synovi Karlovi
Nogovi. Bohužel po jeho nečekané smrti se stala opět majitelkou této nemovitosti. Vzhledem ke svému věku nebyla
schopná se o dům starat, proto se rozhodla dům prodat.
Rád bych se ještě vrátil k osobnosti syna paní Boženy
Černé, jak se ona o něm vyjádřila:

Karel Noga *9. 11. 1966 †23. 10. 2001
Pan Karel Noga se narodil 9. 11. 1966 v Třinci a zde s rodiči Boženou a Karlem Nogovými a starší sestrou Irmou prožil dětství. Na prázdniny jezdíval se svojí mámou do Lulče,
kde v jejím rodném domku na kopci u sv. Martina bydlela
babička s tetou Marií. Měl je velice rád a stejně tak si oblíbil
okolní krajinu. Velice pěkně maloval, jeho obrázky nechyběly na žádné výstavce. Rád si hrával s vláčky, což později
ovlivnilo jeho výběr povolání.
Základní školu absolvoval v Třinci VI. Hodně četl a učil se
vždy s vyznamenáním, navštěvoval kroužky – pěvecký a šachový. V šachu vynikal, byl vybrán i na soutěž v Německu.
Po skončení základní školy byl přijat na SPŠ (Strojní průmyslovou školu) železniční v Šumperku. Bydlel zde v podnájmu, u rodiny učitelů Šimkových. U nich se scházeli umělci,
intelektuálové a historici. Mezi nimi si našel přátele, jež ho
ovlivnili natolik, že se začal zabývat historií.

15

Studium na SPŠ železniční zakončil maturitou v roce
1985 a poté nastoupil do zaměstnání v Jablonci nad Nisou
jako výpravčí. Zde onemocněl, vysoké horečky měly za následek trvalý nález na srdci. I přes vážný zdravotní stav byl
odveden a 5. dubna 1986 nastoupil základní vojenskou
službu k vojenskému útvaru v Pardubicích. Při výcviku ho
stihl infarkt, byl převezen do Vojenské nemocnice v Praze –
Strašnicích. Po uzdravení byl 27. 5. 1986, na základě lékařské
zprávy, zproštěn vojenské služby.
Kvůli svému zdravotnímu stavu opustil práci na železnici
a začal pracovat v podniku Tesla Třinec. Přibližně po třech
letech nastoupil jako výpravčí ve Šlapanicích u Brna. Mezitím zajížděl do Lulče, kde začal s opravou domku č. p. 95
a v roce 1991 se do něj nastěhoval. Jeho zájem o domek byl
trvalý, proto jej 13. 7. 1993 získal darem od své matky. V roce
1994 složil úspěšně zkoušku z poštovního provozu a začal
pracovat na poště ve Vyškově. O dva roky později zvýšením
kvalifikace se stal poštmistrem na poštovním úřadě v Lulči.
Karel byl velmi skromný, nenáročný a sebekritický. Měl
smysl pro zodpovědnost, byl cílevědomý a zásadový. Pečlivě si vybíral přátele a byl mezi nimi oblíben. Vůči ostatním lidem byl dosti rezervovaný a nerad jim otvíral své soukromí.
Byl citlivý a těžce nesl lež, přetvářku a nespravedlnost. Měl
řadu zájmů, patřily mezi ně např. astronomie, astrologie, výtvarné umění, hudba – zvláště klasická, z níž si oblíbil především skladby J. S. Bacha a G. F. Händela. Zabýval se studiem
filozofických knih, jeho životní filozofií se stal stoicismus
(filozofický směr ovlivněný helénistickou filozofií – staré
Řecko, svoboda a život v souladu s přírodou). Jeho hlavním
a největším zájmem však byla a zůstala až do konce života
historie. Historickému bádání věnoval většinu volného času,
podřídil mu i svůj osobní život. Byl historik – samouk. Díky
své píli a houževnatosti si dokázal osvojit znalosti nutné
pro bádání v archivních materiálech. Při vyhledávání a studiu pramenů byl velmi důkladný a získané poznatky dokázal kriticky hodnotit i kombinovat. Historie nebyla pro něj
jen souhrnem dat a zpráv o zašlých dobách, v materiálech
vždy vnímal i dávné lidské osudy. V jednom ze soukromých
dopisů v září 2001 napsal: „Dopisuju to v zemském archivu,
jsem tady zavalený všelijakými pergameny, zrovna jsem si
prohlížel, jak Jindřich z Lipé v roce 1329 dal své velké lásce – královně vdově Elišce Rejčce – Rostěnice na umoření
dluhů. Stihl to na poslední chvíli, protože za 14 dní zemřel.
Kdyby věděl, že je to asi poslední jeho listina. ..... Zajímalo by
mě, co na to říkala Rejčka, když si tento pergamen se sedmi
krásnými pečetěmi četla. Měla ho v rukou přesně před 672
lety přede mnou! Ten čas hrozně letí.“
Centrem jeho bádání o historii se stalo Vyškovsko – zaniklé středověké hrady a jejich majitelé, oba lulečské kostely, jeho domek č. p. 95, na jehož místě kdysi bývala tiskárna
Bratří habrovanských, období protireformace, činnost jezuitů v kraji. Jeho články vycházely ve Vyškovských novinách
(některé pod šifrou „kan“. Pod touto značkou v 90. letech
uveřejňoval i komentáře k současným událostem).

Psal také odborné články do profesionálních publikací
a časopisů – Vlastivědný sborník moravský, Jižní Morava,
Vyškovský sborník, sborník 100 let práce na Vyškovsku atd.
Obec Luleč vydala samostatně pouze publikaci„Luleč – středověký hrad na Vyškovsku“ (1991).
Zamýšlel sepsat další práce o dějinách Lulče, o vývoji středověkých sídel i o působení jezuitů. Tomu všemu zabránila
předčasná, nečekaná smrt, která ho náhle zastihla 23. 10. 2001
ve věku nedožitých 35 let, v jeho milovaném domku č. p. 95
v Lulči, na hoře Liliové, u kostela sv. Martina. Zde také na místním hřbitově odpočívají, spolu s jeho rodinou, jeho ostatky.
Čest jeho památce, jeho schopnostem, vlastnostem
a celé jeho osobnosti!
Já osobně jsem se s Kájou znal, mohu jen podepsat to,
co se o něm píše v předešlých řádcích, zanechal ve mně velice hlubokou stopu své odbornosti, znalostí, houževnatosti,
dobrosrdečnosti a mnoho dalších nej. Velice si vážím okamžiku, kdy mě poskytl kopii rukopisu ještě nevydané publikace Luleč – středověký hrad na Vyškovsku. Vzpomínám
s obdivem na jeho usilovnou práci v archivech, kdy dokázal
číst různé listiny psané ručně ve staročeštině, němčině, latině apod. Stálým studiem a zájmem o dějiny předčil mnohé
profesionální historiky.
Karel Noga nám všem velice, velice chybí, mohl nám
mnohé z našeho kraje objasnit a vysvětlit.

Toto je originál návrhu erbu použitého v publikaci Luleč – středověký hrad na Vyškovsku
Jedná se o erb urozené paní ALENY PRUSINOVSKÉ Z VÍCKOVA
ROZENÉ Z LILČE.
* 1479 na Hostěrádkách †1531 na Cimburku
Napsáno se souhlasem paní Boženy Černé Nogové, rozené Jelínkové.
Rudolf Klacek, červen 2022
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