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OÚ informuje
Výpis z usnesení ZO z 14. 12. 2016
ZO schválilo:
- cenu stočného na 37 Kč za 1 m3 odvedených odpadních vod. Cena je
bez DPH;
- Ing. arch. Miloslava Sohra – firma
Studio Region s.r.o. jako zhotovitele ÚP Nemojany a znění Smlouvy
o dílo s vybraným zhotovitelem
a pověřilo starostu obce jejím podpisem;
- navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Nemojany na rok 2016
o požadovanou a doloženou částku 118 743 Kč;
- střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2017–2021;
- ponechání odměny zastupitelům
a neuvolněnému starostovi ve stejné výši jako doposud;

- provedení rozpočtového opatření
č. 8 a 9 za měsíc listopad a prosinec 2016. ZO Nemojany schválilo, aby za provedení nezbytných
rozpočtových opatření v oblasti
příjmů i výdajů v závěru roku 2016
odpovídal starosta obce. Skutečně
provedená rozpočtová opatření
budou předložena ZO ke schválení
na prvním zasedání v roce 2017;
- rozpočtové provizorium následovně: Obec bude hospodařit tak, aby
zajistila plynulé hospodaření obce
a jí zřízených organizací – základní
a mateřská školy a obecní knihovny
a dále aby pokryla náklady související s provozem ČOV a kanalizace
Nemojany a náklady na nevyhnutelné opravy obecního majetku.

Finanční prostředky budou čerpány na nejnutnější provozní výdaje
přibližně ve stejné výši jako v roce
2016. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stanou příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení;
- žádosti Hanáckého rally klubu
v AČR ve znění dopisu (návrh trati
RZ „Račická“, průjezd katastrem Nemojan, povolení užívání komunikací a přechodnou úpravu provozu);
- jako člena kontrolního výboru
obce Nemojany p. J. Grece;
- navýšení částky na 84 468 Kč včetně
DPH na akci „Osvětlení v místní části
Branka“ a souhlasí s tím, aby ji realizovala firma EPMESORT (dceřiná
firma firmy EMPEMONT).

Zpracování Územního plánu Nemojany
Aktuální stav ve zpracování ÚP je následující:
- zhotovitel dostal od obce veškeré podklady pro zpracování návrhu nového ÚP;
- byly zahrnuty všechny požadavky obce i vlastníků soukromých pozemků;
- proběhlo společné jednání na MěÚ Vyškov ke koordinaci prací všech participujících subjektů;
- proběhlo jednání s majiteli pozemků, u nichž z různých
důvodů nebude možné realizovat požadovaný rozsah
změn na všech parcelách. Účastníci tohoto jednání byli
informováni o omezeních ve změnách charakteru pozemku;
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- byla podána žádost o poskytnutí dotace na zpracování ÚP z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
(zažádáno o 85 % uznatelných nákladů);
- k odeslání je připravena žádost o poskytnutí dotace
z dotačního titulu JMK (zažádáno o 50 % uznatelných
nákladů);
- první verze nového ÚP k diskuzi bude předložena do
poloviny dubna;
- následně bude zpracováváno vyhodnocení vlivu změn
ÚP na udržitelný rozvoj území;
- první společné jednání k ÚP je plánováno v srpnu 2017.
Miloš Němec
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Děje se v obci
- dokončuje se oprava vodovodního řadu v ulici „Pod skálou“. Po
dokončení výměny řadu budou
provedeny opravy škod vzniklých
přesunem uzávěrů z vozovky do
chodníků nebo soukromých pozemků;
- probíhají úpravy technologie čerpací stanice 1 s cílem zlepšení
funkce a usnadnění údržby;
- skončila zimní údržba chodníků
a místních komunikací, pro úklid
a vyčištění komunikací byl objednán zametací vůz z Českomoravského štěrku – lom Luleč díky dobrým vztahům s vedením firmy;
- v měsících prosinci a lednu proběhla inventarizace obecního majetku a majetku školy;

- probíhá výběr dodavatelů energií a
telekomunikačních služeb s cílem
snížení finančních nákladů obce;
- proběhlo jednání na SÚS Vyškov
k termínu zahájení opravy místních komunikací Branka – Chobot
a u nádraží;
- starosta obce zpracoval žádosti
o dotace z JMK pro rok 2017 –
výstavba chodníku a přechodu
u obecního úřadu, zpracování
Územního plánu Nemojany;
- v měsících dubnu a květnu budou
opravovány místní účelové komunikace s využitím recyklátu, který
jsme získali po opravě vozovek
v obci;
- v následujícím období bude
probíhat přeložení napájecího

elektrického kabelu, uložení telekomunikačního kabelu do země
a vybudování nového telekomunikačního rozvaděče v místě
křižovatky krajské komunikace
s místní komunikací směrem ke
kostelu a do Kutace. Práce neomezí dopravu, pouze bude uzavřena část chodníku. O přesném
datu realizace budete informováni;
- je zpracováván další reklamační
protokol na zhotovitele na opravy
propadlých chodníků a místních
komunikací v místě vedení stok
a přípojek kanalizace. Opravy propadů na krajské komunikaci řeší
její správce – SÚS Vyškov.
Miloš Němec

Audit Evropského účetního dvora na akci „Kanalizace a ČOV Nemojany“
Vzhledem k čerpání evropských peněz na realizaci mnoha
dotačních programů ve všech členských státech využívá EU pro
kontrolu správnosti a účelovosti poskytnutých financí nezávislou auditorskou společnost – Evropský účetní dvůr. Jeho hlavním posláním je chránit zájmy daňových poplatníků EU a účinně kontrolovat přerozdělování společných evropských peněz.
Na realizaci kanalizace a ČOV v Nemojanech byly z prostředků EU poskytnuty finanční prostředky ve výši 85 % celkových
uznatelných nákladů.
I to byl podstatný důvod, proč byla realizace této akce vybrána jako jeden ze 4 projektů v ČR k provedení finančního auditu
Evropským účetním dvorem. Jedná se o nejvyšší možnou kontrolu, která může být po realizaci projektu uskutečněna.
Před vlastním fyzickým auditem jsme museli do Lucemburku zaslat kopie veškerých vyžádaných dokladů. Vlastní audit
proběhl 17. 3. 2016 v Nemojanech za účasti dvou auditorek EÚD
– Slovenky a Španělky a několika pracovníků Státního fondu životního prostředí. Po úvodní prezentaci obce, projektu a realizace díla byla zahájena dokladová kontrola. Důkladně a velmi
podrobně byly prověřeny veškeré doklady týkající se následujících oblastí:
- technický projekt díla a veškerá nutná povolení pro realizaci,
- všechny veřejné zakázky, které byly realizovány na dodavatele jednotlivých částí díla,
- financování celé akce, správná a včasná fakturace za provedené práce,
- oprávněnost vynaložených nákladů a jejich uznatelnost,

-

posouzení nezbytnosti a nepředvídatelnosti realizovaných
víceprací;
- dodržení harmonogramu prací a termínů realizace jednotlivých etap,
- správnost začlenění výsledků díla do majetku obce.
Kromě toho byla provedena zběžná fyzická kontrola celého
díla v obci a podrobně podle účetních dokladů byla kontrolována stavba a technologické vybavení ČOV – zda fakturované
položky opravdu byly reálně dodány a integrovány do ČOV, zda
byly použity v projektu stanovené materiály potrubí a správné
technické parametry prvků technologie ČOV. Auditorky kontrolovaly i plnění sledovaných parametrů díla – délky stok, délky
přípojek, realizace funkční ČOV, množství odbourávaných nečistot dle výsledků laboratorních rozborů.
Následně po kontrole byly ze strany EÚD vyžádány ještě některé doplňkové doklady.
Až koncem února letošního roku jsme obdrželi závěr hodnoticí zprávy z auditu. Pro obec vyznívá hodnocení velmi příznivě a výsledek „na projektu nebylo zjištěno žádné pochybení“
potvrzuje, že celá výstavba proběhla v souladu s platnou legislativou EU, veškeré finanční prostředky byly vynaloženy účelově
správně a celý průběh realizace byl v souladu se schváleným
projektem i podmínkami pro poskytnutí dotací. Touto cestou
děkuji všem pracovníkům OÚ Nemojany, kteří se na realizaci auditu přímo podíleli a věnovali především jeho přípravě značné
množství svého času.
Miloš Němec

Příprava rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2017 je sestaven a je k nahlédnutí na úřední desce a elektronické úřední desce obce
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Nemojany. Stejně jako v předchozích
letech bude navržen jako vyrovnaný.
Jeho schválení proběhne na dalším

jednání ZO koncem března.
Příjmy obce jsou z velké části dány
příslušnými zákony a souvisí jednak
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s počtem obyvatel a jednak s počtem
podnikatelských subjektů a OSVČ, které mají sídlo firmy/živnosti registrováno v obci. Jde především o daňové
příjmy, poplatky vybírané od občanů,
příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb a dividendy.
Výdajová stránka rozpočtu pokrývá
běžný provoz obce, komunální služby,
činnost místní správy a zastupitelstva.
Nemalé finanční prostředky jsou věnovány na svoz a likvidaci odpadů, čištění
odpadních vod, veřejné osvětlení, míst-

ní komunikace a jejich údržbu a opravy.
Další část prostředků je formou daru
nebo veřejnoprávní smlouvy poskytována místním spolkům na jejich činnost.
Z konkrétních nejvyšších výdajových položek v roce 2017 uvádím následující:
- oprava dvou úseků místních komunikací u nádraží a v Brance;
- výstavba chodníku a přechodu pro
chodce od OÚ do Krchůvku;
- zpracování Územního plánu obce;

- přemístění horní autobusové zastávky;
- finanční příspěvek ZŠ a MŠ Nemojany na provoz;
- zpracování několika projektů na budoucí investiční akce;
- oprava fasády kapličky;
- doplnění osvětlení v části obce.
Kromě toho budou probíhat běžné
činnosti na udržování zeleně, opravy
chodníků, drobné úpravy v okolí ZŠ,
letní a zimní údržba obce apod.
Miloš Němec

Portál Vyškovsko.info už 3 roky informuje o aktuálním
dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na
webovém portálu www.Vyskovsko.info najdete vše, co
o dění v regionu chcete vědět.
Portál Vyškovsko.info je v provozu od roku 2014 a postupně se z něj stal největší informační web v regionu. Vyškovsko.
info denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý
najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky
zaměstnání a brigád na Vyškovsku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku

míst ve vašem okolí najdete na www.vyskovsko.info/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese www.vyskovsko.info/
kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí
stovky fanoušků.
Portál Vyškovsko.info podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např. Muzeem Vyškovska,
Kulturním střediskem Vyškov či Zooparkem. Píšeme o Vyškovsku pro Vyškovsko.

Statistika četnosti jmen v obci – první desítka
Ženské jména:
1. Marie
2. Jana
3. Eva
4. Lucie
5. Kateřina
Věra
6. Anna
Hana
7. Helena

8.
23
19
16
13
10
10
9
9
8

Jitka
Marcela
9. Eliška
Lenka
Martina
Monika
Veronika
Zuzana
10. Dana
Petra

7
7
6
6
6
6
6
6
5
5

Mužská jména:
1. Petr
2. Zdeněk
3. Josef
4. Jan
5. Miroslav
Jiří
6. David
Jakub
7. Karel

Pavel
Martin
Václav
9. Jaroslav
Tomáš
10. František
Milan
Ladislav
Ivan

21
18
17
15
12
12
10
10
9

8.

9
8
8
7
7
6
6
6
6

Obecní knihovna
CO NÁS ČEKÁ V KNIHOVNĚ
Vážení čtenáři,
Obecní knihovna Nemojany se
v letošním roce zapojila do čtenářské
soutěže pro knihovny regionu „Knižní
výzva 2017“. Cílem čtenářů je přečíst
20 knih – dospělí, 10 knih – děti, dle zadaných kritérií.
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Soutěž startuje již 1. března a potrvá
do 10. listopadu 2017. Zapojit se můžete kdykoli v průběhu akce – záleží na
tom, jak rychlí jste čtenáři.
Ze všech registračních lístků bude
vylosovaný vítěz v každé kategorii
a může se těšit na zajímavou odměnu

a postup do okresního kola, které se
uskuteční v prosinci v KKD Vyškov.
Zapojením do soutěže získáte možnost přečíst knihu, po které byste třeba nikdy nechytli, a přitom může být
zajímavá, naučíte se lépe orientovat
v naší knihovně, protože budete hledat
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a hledat a pokud soutěž z jakéhokoli
důvodu nedokončíte, tak se vůbec nic
neděje.
V pátek 24. března 2017 v 10.00
hodin proběhne v knihovně přednáška Bc. Dany Šimkové na téma „Příběh
Titaniku“. Jedná se o vyprávění o stavbě, plavbě a potopení lodi a několika
pasažérech. Přednášky se zúčastní děti
4. a 5. třídy základní školy a taktéž je zvána veřejnost, kterou dané téma zajímá
a udělá si čas v dopoledních hodinách.
Na neděli 2. dubna 2017 je plánované hudební odpoledne „K čemu slunce,
když není den?“. Vyslechneme si posel-

ství naděje v básních dětí a mladých
autorů z terezínského ghetta. Zhudebněné verše zahrají žáci ZUŠ ve Vyškově
pod vedením paní Ivanky Vařejkové.
Vzpomínkovým pořadem nás bude
provázet pan Rudolf Klacek.
Obecní knihovna Nemojany taktéž
připravuje pravidelná setkávání s kronikářem obce panem Rudolfem Klackem, která budou zaměřena na historii
Nemojan.
Výzva občanům:
Pro připravovanou výstavu „Nemojany dříve a dnes“ sháníme starší foto-

grafie různých částí naší obce. Vyzýváme občany, kteří by takové fotografie
doma měli, aby nám je zapůjčili.
Fotografie můžete nosit do 30. dubna 2017 na obecní úřad nebo do
knihovny. Fotografie vám budou v původním stavu zase vráceny zpět. Děkujeme.
Veškeré bližší informace k akcím
budou k nalezení na webových stránkách
knihovny www.knihovnanemojany.wz.cz
nebo na FB stránkách Obecní knihovna
Nemojany.
Děkujeme za vaši přízeň.

Zprávy z činnosti zájmových organizací
Sokol Nemojany
V měsíci leden uspořádala TJ Sokol Nemojany sobotní
celodenní okružní turistický pochod z Nemojan do Nemojan.
Zasněženou přírodou jsme v počtu 16 osob a pes vyrazili do
Olšan, kde byla výprava seznámena s Geocachingem. Pokračováním v cestě do Račic výprava (především děti) vyhledávala ukryté schránky. V Račicích se u úpravny vody děti dozvěděly několik informací o distribuci pitné vody do našich domovů,
a proč je důležité s ní neplýtvat. V Pístovicích jsme prošli kolem místní pily k mlýnu a přes táborovou základnu lesem až
k Hranáči a Nemojanskému mlýnu, kde byl celodenní 19km
pochod kolektivně zakončen.
Naše jednota pravidelně pořádá úterní všestrannostní
cvičení a páteční florbal pro děti ve věku 6–12 let, pro dospělé
každé úterý cvičení jógy. Nejen děti se mohou těšit na nadcházející akce pořádané TJ Sokol Nemojany: dne 2. 4. 2017
Župní florbalový turnaj ve Vyškově a další akce v okolí Nemojanského mlýna: dne 20. 5. 2017 Zálesácký závod zdatnosti,
3. 6. 2017 v rámci celoevropské akce Move Week florbalový
turnaj a 10. 6. 2017 Župní turnaj v nohejbalu. Pro milovníky
pohybu bude mimo zmiňované akce zcela jistě uspořádán
i jiný program v podobě pěší turistiky, případně cykloturistiky.
Informace o plánovaných akcích naleznete na našich webových stránkách www.sokolnemojany.cz. Přidejte se k nám …
Dalibor Hlavsa
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Spolek Chobot Nemojany z.s.
Spolek má za sebou první rok existence. Úkoly, které jsme si dali za cíl
pro rok 2016, jsme podle mého názoru
splnili. Členové spolku budou seznámeni na výroční schůzi s celkovým hospodařením, se statistikami, které se týkají počtu
docházek, počtu vysazených
ryb, složení a počtu úlovků.
Poděkování patří i všem
členům spolku, kteří se podíleli na údržbě rybníku, úpravách jeho okolí a v neposlední
řadě i na úklidu spadaných
stromů na ostrůvku. Dále bylo
prováděno i přikrmování rybí
obsádky. Na tomto místě chci
poděkovat panu Haškovi, který ve funkci hospodáře práce
organizoval a který na vlastní
žádost ze zdravotních důvodů nebude funkci vykonávat.
Činnost spolku se v roce
2017 nebude od dosavadní lišit. V plánu máme pořádat dva
rybářské závody – jeden pro
děti z Nemojan a děti členů

spolku a druhý pro členy spolku. Pravidla a termíny ještě upřesňujeme a včas
s nimi zájemce seznámíme.
Do nové sezóny přeji všem členům

i příznivcům hodně nejen rybářských
úspěchů.
Miroslav Jonáš

Ježek na zahrádce bodne
Ne, nemám v plánu psát o letní konzumaci piva, jak se
může na první pohled zdát. Chci se věnovat drobnému
bodlinatému hmyzožravci, který má v přírodě významný
užitek. Živí se totiž živočichy, kteří ve větším množství přírodě i člověku škodí. Jeho jídelníček se skládá z hmyzu, žížal, ale také slimáků a šneků. Vyhledává také různé druhy
ovoce a různé bobule. Za jednu noc je schopen spořádat až
70 gramů potravy.
U nás žije ježek východní a ježek západní. Žijí samotářským životem a větší množství ježků pohromadě lze vidět
jen v období páření. V průběhu října se při poklesu teplot
ježci ukládají k zimnímu spánku, ze kterého se probouzejí
v průběhu března až dubna. Na toto období se potřebují
řádně vykrmit.
Ježek je nejen skromný, ale i užitečný soused. Pomůže nám zbavit zahradu nepříjemných tvorečků, kterých se
sami zbavujeme jen obtížně, například housenek, šneků
nebo slimáků. Na podzim navíc lehce pomůže s odklízením
některého spadaného ovoce. Jablíčka na bodlinách sice
skutečně nenosí, rád si však někdy zpestří jídelníček některými druhy ovoce, například bobulovinami.
Ježci jsou teritoriální zvířata, potřebují tedy relativně
velké území, kde si hledají potravu. Proto je dobré ježkovi
nabídnout volnou cestu na a z naší zahrady, kterou by mohl
využívat, tím zvýšíme šanci, že si právě naši zahradu vybere
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za svůj domov. Průchod nemusí být nijak zvlášť velký, stačí
výše usazená plaňka v plotu nebo vynechaná cihla v zídce.
Zvýšit šanci na návštěvu můžeme také tím, že nachystáme
misku s něčím dobrým. Vhodné jsou například drůbeží konzervy pro kočky, granulované krmivo nebo třeba piškoty.
Ježek má velice dobrý čich a pokud nezapomenete misku
doplňovat, rychle se ji naučí navštěvovat. Jídla do ní nemusíte dávat mnoho, ježek je schopen si potravu obstarat sám
(a kvůli tomu si ho vlastně i zveme). Pokud nemáme v blízkosti potok, nebo jiný zdroj vody, kam by se ježek mohl zajít
napít, neuškodí zařídit mu alespoň malinké jezírko s vodou
– často stačí do země zapuštěná miska. Voda by neměla být
hluboká a břeh by měl být pozvolný, jinak se ježek (a nejen
on) může utopit.
Pokud chceme, aby se u nás ježek usadil natrvalo, je potřeba mu zřídit vhodný úkryt. Často stačí hromada listí nebo
větví, můžete ho ale také vyrobit, například ze starého květináče. Lze ho také zakoupit ve specializovaných prodejnách.
Podstatné ovšem je, že ježek může dlouhodobě žít pouze na zahradě, kde se nepoužívají chemické postřiky pro
likvidaci škůdců. Ty totiž nejenže ježkům vyhubí zdroj potravy, ale jsou toxické i pro samotné ježky. V takové zahradě
se ježek nikdy dlouho nezdrží a nás připraví o zajímavou
podívanou na tohoto funícího a dupajícího kmocháčka.
Patrik Peschl
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Plán ČZS Nemojany na rok 2017
Dne 19. února proběhla v Hospůdce
u nádraží pravidelná výroční schůze českého zahrádkářského svazu Nemojany,
na které byl mimo jiné ustanoven následující plán pro rok 2017:
1. Zajištění hnojiva a zahradního substrátu za zvýhodněnou cenu pro členy svazu
2. Přednáška – prozatím s neurčeným
termínem a tématem
3. Zájezd v den 8. 10. na festival Hor-

tikomplex Olomouc pořádaný na
výstavišti Flora Olomouc, pro členy
svazu za zvýhodněnou cenu
4. Vazba adventních věnců
5. Vyhlášení soutěže o nejkrásnější
předzahrádku. Soutěž bude probíhat ve spolupráci s obcí Nemojany a
zúčastnit se jí mohou i nečlenové zahrádkářského svazu. Soutěž budou
vyhodnocovat členky zahrádkářského svazu a první tři místa budou

ohodnocena finanční výhrou ve výši
2 000, 1 000 a 500 Kč. Bližší informace
budou zveřejněny později.
Jak je vidno členství v našem svazu
přináší zahrádkářům řadu výhod. Pokud
tedy máte zahrádku, na které pěstujete více než bazény a zahálku, položte si
otázku: Proč ještě nejsem členem ČZS
Nemojany?
Patrik Peschl

MŠ a ZŠ Nemojany
Zimní radovánky v družině a ekokroužku Lítačka
Děti společně s paní vychovatelkou využily zimního
mrazu a vytvořily krásné ledové koule.

Skupinová práce dětí školní družiny do výtvarné soutěže na téma Cirkus (na divadelní přehlídku Trdlinek).

Valentýn ve škole
Děti vyráběly dárky z lásky pro ty, které mají rády.
A také jjim p
psalyy dopisy.
p y
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Se svolením autorek posíláme namátkou alespoň dva
k otištění. Všechny dopisy byly překrásné.

Den otevřených dveří + škola před školou
V pondělí 20. 2. 2017 jsme se opět sešli ve škole s předškoláky a jejich rodiči. Děti procvičovaly grafomotoriku, zpívaly písničky a vyrobily si masopustní masku.

Hurá do školy
V ZŠ probíhá každé pondělí příprava dětí do školy. Děti
si procvičují grafomotoriku, prostorovou orientaci, orientaci v čase, matematické představy, zdokonalují se ve vyjadřování…

Recitační dopoledne
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se konalo ve škole veřejné recitační dopoledne. Děti přednášely básničky na téma Zvířátka
a zima. Tímto krásným poetickým setkáním jsme se rozloučili s končící zimou.
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Masopustní průvod obcí
V pondělí 27. 2. 2017 jsme se s dětmi vydali na průvod
obcí. Básnička Masopustní veselice, veselá je převelice…
doprovázená hudebními nástroji zněla po celé obci a děti
jejím přednesem potěšily místní obyvatele.

Plavecký výcvik
Děti ze školy a předškolní děti z MŠ jezdí na plavecký výcvik do vyškovského bazénu, kde pod vedením zkušených
lektorů z plavecké školy zdokonalují své plavecké dovednosti. Čeká je 10 lekcí.

V březnu nás čeká:
Vynášení Morany proběhne v pátek 31. 3. 2017. Srdečně zveme všechny zájemce. Odchod od školy v 10 hodin.
Projekt finanční gramotnost
V měsíci březnu se budeme ve škole věnovat finanční
gramotnosti a hospodaření
s penězi.
V dubnu nás čeká:
4. dubna od 14 do 17 hodin proběhne v ZŠ Nemojany
zápis dětí do 1. ročníku. Srdečně zveme všechny předškolní
děti. Moc se na vás těšíme.
Bližší informace o naší ZŠ
Nemojany viz webové stránky:
www.zsms-nemojany.cz
Mgr. E. Klvačová

Inkluze v ZŠ Nemojany
Základní škola a Mateřská škola
Nemojany, okres Vyškov se jako první škola na okrese Vyškov zapojila do
Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a dne 23. 7. 2016 podala
žádost na MŠMT se zpracovaným projektem „Inkluze v ZŠ Nemojany“ o finanční dotace z EU.
Samotná příprava a vypracování
projektu „Inkluze v ZŠ Nemojany“ nebyla jednoduchá.
Ba naopak, byla velice náročná
a složitá. A to z několika příčin. První
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příčinou bylo pozdní vyhlášení projektu samotným ministerstvem. Původně
měl být projekt vyhlášen již v únoru
2016, nakonec se termín posouval
a oddaloval a byl vyhlášen MŠMT až 23.
6. 2016. Téměř před samotnými letními
prázdninami. První uzávěrka na podání
žádosti byla do konce července 2016.
Tak místo odpočinkových prázdnin
pro ředitelství školy nastala doba několikadenního samostudia samotného
Operačního programu a vypracování
vlastního školního projektu pod ná-

zvem „Inkluze v ZŠ Nemojany“. Nakonec se vše podařilo a vlastní školní program byl v řádném termínu podán na
MŠMT.
Dne 27. 7. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I
MŠMT rozhodlo o poskytnutí finanční
dotace k projektu s názvem „Inkluze
v ZŠ Nemojany“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.
0/0.0/16_022/0001629.
ZŠ a MŠ Nemojany, okres Vyškov byly z evropských fondů přidě-
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leny finanční dotace v celkové výši
511 185 Kč na tyto vybrané šablony:
I/1.5 Chůva – personální podpora školy.
//3.3 Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči dětí
v MŠ.
II/ 1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ.
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ.
/II/3.3. Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem.
Další překážka nastala tím, že finanční prostředky jsou školám zasílány
nejdříve 30 pracovních dnů od podepsání smlouvy mezi školou a MŠMT.

Přesto, že smlouva byla sepsána již 8. 2.
2016, získání finančních prostředků se
rýsovalo až na únor 2017.
Ředitelství ZŠ a MŠ Nemojany požádalo svého zřizovatele o půjčku finanční částky 60 000 Kč, kterou by pokrylo
mzdy pro chůvu a školní asistentku od
října do prosince 2016. Tímto ředitelství školy děkuje svému zřizovateli obci
Nemojany za vstřícnost a poskytnutí
krátkodobé výpůjčky.
Závěrem ředitelství školy konstatuje, že projektu v naší MŠ a ZŠ se daří a
ředitelství školy ve značném předstihu
zpracovalo veškeré podklady pro první monitorovací zprávu a zpracovanou
zprávu zaslalo MŠMT.

Projektem Chůva se podařilo udržet naplněnost naší MŠ, nesnižovat
její naplněnost dle vyhlášky MŠMT, ředitelství školy mohlo zapsat všechny
dvouleté děti, nemuselo propouštět
zaměstnance či krátit razantně jejich
pracovní úvazky.
Naopak mohlo nabídnout místním
maminkám dvě pracovní místa.
A samotná inkluze nám umožnila
skloubit výuku i s dětmi méně nadanými nebo nějakým způsobem hendikepovanými.
V naší mateřské i základní škole je
nám všem moc hezky.
Mgr. Ilona Kummerová,
ředitelka školy

111 let od založení Sokola v Nemojanech
V letošním roce Sokol Nemojany oslaví 111 let od založení této tělovýchovné
organizace.
Sokol je označení českého tělovýchovného spolku, který v historii české
a slovenské tělovýchovy zaujal pozici
nejen největší, ale také nejúspěšnější
tělovýchovné organizace. Za zakladatele Sokola jsou považováni Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner. Ve svých počátcích
se Sokol inspiroval německými turnerskými spolky, které vycházely z tělovýchovy Fridricha Ludwiga Jahna. V letech
1867–1868 Tyrš vytvořil české tělocvičné
názvosloví a v letech 1868–1871 českou
tělocvičnou soustavu, kterou vydal v roce
1873 v díle „Základové tělocviku”. Oba zakladatelé spolku od počátku propagovali
jeho naprostou apolitičnost a kladli si za
cíl fyzický a morální růst českého národa.
Založení Sokola u nás v obci je popsáno v „Pamětní knize Tělocvičné jednoty
Sokol v Nemojanech“:
… Na podzim roku 1905 bylo cvičení
Novo-rousínovského Sokola v Habrovanech. Cvičení to velice se líbilo třem mládencům nemojským: Aloisi Bezděkovi,
Rudolfu Hermanovi a Antonínu Zapletalovi. Rozhodli se státi se také Sokoly. Touha ta byla tak usilovná, že nelekli se obtížné cesty nočním lesem a navštěvovali
cvičení Sokola v Olšanech. Celý podzim
a část zimy. Únavná cesta noční z Olšan
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do Nemojan přiměla je k myšlence založiti v Nemojanech, doma, odbor Sokola …
Tito nadšenci cvičení požádali člena
jednoty vyškovské a okrskového dozorce bratra Popka o radu a osvětovou
přednášku, kterou provedl v nemojanské
hospodě. Dr. Popek promluvil o významu
Sokola. Na základě této přednášky se přihlásilo dalších sedm zájemců, a tak bylo
možno zřídit odbor. Valná hromada se
konala 6. ledna 1906. Zápis z tohoto shromáždění se nedochoval, ale druhý zápis
byl předán do Vyškova. Tak byl založen
odbor, který byl podřízen jednotě vyškovské. Technickým vedoucím odboru byl
zvolen br. Alois Bezděk, pokladníkem br.
Antonín Zapletal. Všech deset členů cvičilo v létě třikrát týdně ve škole a v zimě
dvakrát týdně v hospodě. Mateřská jednota Vyškov darovala koně a bradla.
... Cvičební místnost (klenutá hospoda – nízký strop) nevhodná. Při cvičení:
družstvo zastrčeno kdesi vzadu v koutě,
vpředu stoly, u nichž při sklínce s kartami
v rukou občané. Vzduch, žes jej mohl krájet. Hrálo se, hlučelo, pádné rány klouby
o stůl a zařinčení sklenic ozvaly se chvilkami. Ale přece sem tam ztichlo vše, to
když sousedé upřeli zrak na zajímavější
(pro ně) cvičební kousek. Ale zas ta vlna
hluku se rozpoutala. Kritika pozorujících
dávána často hodně hlasitě najevo: buď
radost z úspěchu, či spíše podiv a často i

výsměch méně šťastnému cvičenci z nevydařeného výkonu. Volnější a zdravější
bylo cvičení v letní době na cvičišti školním při č. 71. Cvičila se prostná, trochu
pořadová, na hrazdě a bradlech…
18. srpna 1907 konalo se, na louce
u Hranáče, první veřejné cvičení odboru.
Zúčastnila se také jednota Vyškov a Račice. Nadšení byli cvičenci i obecenstvo.
Byly vybírány členské příspěvky a našlo
se i několik jedinců z řad občanů, kteří
přispěli dobrovolně, např.: Jan Zmrzlý –
kamen. mistr, Antonín Křička – rolník, Jan
Smutný – obchodník, Alois Hanáček –
mlynář. Bylo sehráno několik divadelních
představení (hrálo se někdy na Voráčově
louce, někdy na louce u Hranáče nebo
v lese za Holým kopečkem v Horce, u potoka Luštínku), také organizovány taneční zábavy. Postupně se rozšiřovala členská základna i dobrovolní přispívatelé
a stále se zlepšoval náhled a názor i starší
generace (v roce 1910 – 29 členů, z nichž
11 cvičících a 18 přispívajících). Účast na
veřejných cvičeních v okolí (Luleč, Tučapy, Račice, Vyškov, Švábenice atd.).
V roce 1910 byl podán návrh na zřízení tělocvičny z obecní stodoly – návrh byl
přijat, ale neuskutečnil se vinou obecní
správy. Velice těžce a náročně získávaly
se finanční prostředky. Například v lednu
1910 pořádal se sokolský „věneček“, čistý
výnos 6,50 K* ( K – Rakousko-uherská ko-
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runa 1892–1918). Pořízeno spolkové razítko za 4,20 K. Vojenskou službu nastoupili br. František Klár, Alois Bezděk a Karel
Novák – obecní výbor jim dal 7 K na čtvrtku piva, oni tyto peníze věnovali Sokolu.
Byla prováděna také vzdělávací činnost,
a to četbou sokolských časopisů. 13. srpna 1910 na veřejném cvičení byl první
„Bufet“ (byly požádány hospodyňky –
dům od domu o příspěvek pečiva a cukroví – akce se zdařila, výtěžek 102 K).
Na valné hromadě v roce 1913 se začalo mluvit o stavbě vlastního stánku na
cvičení (sokolovně), zatím se začalo pouze s hromaděním cihel. Dne 3. července
1914 rozhodnuto začít se stavbou, která
byla zadána p. staviteli Špačkovi ze Slavkova, materiál dodal sám odbor, tesařské
práce zadány p. Čechovskému do Tučap
za 35 K. Pozemek na stavbu dal obecní
výbor. Citace z kroniky:
... Všichni bratři i dorost po svojí denní
práci spěchali do práce na sokolovně – ať
to bylo lámání kamene, skládání cihel, tašek (křidlic) či jiné nádenické práce. Nadšení plálo v duši každému z nich, a proto
stavba pokračovala skokem. Obětavost
členů neznala mezí. Budiž zde na věčnou paměť a za příklad všem dnešním
i budoucím opis výkazu prací konaných
potahem zdarma: Jan Smutný – 4 fůry
kamene z Olšan (ten kámen sám zaplatil),
2 fůry kamene z Pístovic, 18 fůr kamene
z Nemojan, 4 vagony cihel z nádraží, 4 fůry
křidlic, 4 fůry dřeva, 2 fůry dřeva z pily od
p. Mrázka, 8 fůr písku, 450 ks cihel z Rousínova a 1 fůra nářadí do Slavkova. František Chromý – mlynář, Jan Zmrzlý a *Simeon Kostelka – 1 vagon cihel z nádraží.
Antonín Křička – 8 fůr hlíny a 1 fůra dřeva
do Slavkova. *Ferdinand Voráč, *František
Křička a *František Straškrába – 1 vagon
cihel z nádraží. *František Zmrzlý – 2 fůry
kamene z Pístovic, 700 cihel z Rousínova,
650 křidlic z Vyškova. Alois Hanáček (mlynář) – 4 fůry, *František Zmrzlý – 2 fůry,
Alois Kostelka – 5 fůr a Jan Smutný 1 fůru,
dohromady 1 vagon cihel z nádraží. *Josef Kolejka 1 fůru písku, *František Přikryl
1 fůra písku, *František Křička 3 fůry desek z Račic, *František Kopr (cementář
z Habrovan) 4 metry kanálových rour,
Jan Zmrzlý (kamenický mistr) všechen
kámen, který bratři (sokoli) v jeho lomech
nalámali pro stavbu, *František Střelec
(kamenický mistr v Račicích) daroval
4 fůry kamene. (Poznámka: * nebyli členy Sokola) Škoda, že práce všech bratří
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při stavbě nebyla přesně neb aspoň přibližně zapsána. Nemáme nyní úplného
obrazu té obětavosti jednoho každého.
(Na pamětnou příštím podnikům! pozn.
pisatele).
Do začátku války stojí budova pod
střechou – bez oken, bez dveří. Válečný
oheň rozehnal sokolí rodinu, hnízdo stojí tu opuštěno, nedostavěno, na pospas
živlům…
Sletu v Brně 25. 6. 1914 zúčastnilo se
8 bratrů v kroji, z nichž 3 cvičili. Slet sokolů byl „vpádem“ do německého území.
Brno tehdy mělo přísně německý ráz.
Němci se snažili vliv a účinek sletu silně
oslabit. Počínali si metodou „buršákům“
vlastní – surovým násilím. Sokol – jednotlivec nebyl si jist na ulicích (ve dne) životem. Ptáte se: co policie? Městská policie
ještě pomohla násilníkům, aby se zavděčila mocným pánům na radnici.
Cvičení bylo po druhém čísle zastaveno z rozkazu místodržitelství – následník
trůnu arcivévoda František Ferdinand
ď Este a jeho manželka byli zabiti v Sarajevě srbským studentem G. Principem.
To vedlo k ještě větší troufalosti Němců
na sokoly, bylo spoustu šarvátek a teklo
i hodně krve. Slet byl sice zmařen, ale nebyl nadarmo a obyvatelé Brna se postupně probouzeli.
Válka podlomila činnost Sokola,
v prosinci 1914 je jeho aktivita téměř
nulová. Je rozpuštěna ČOS (Česká obec
sokolská), sokolům je vypáleno Kainovo
znamení PV – politisch verdächtig (politicky podezřelý), je nebezpečné vyslovit
jen slovo Sokol. V této době stojí naše sokolovna nedostavěná, opuštěná, na konci obce. Její osud začíná být stejný jako
u rozvalin našich hradů – stavební materiál pro každého. Nejdříve se sbírají cihly
sem tam pohozené i naskládané, troufalost roste, odtahují se prkna, desky ze
stropu, vytahují se cihly z oken, s putnou
se chodí pro vápno, v jámě uhašené. Nakonec starosta Sokola br. Smutný dosáhl
toho, aby skončilo rozkrádání sokolského
majetku. Mnoho bratří odchází do války,
někteří se již nevrátili. Záhy po skončení
války byla činnost Sokola obnovena. Již
v prosinci 1918 cvičilo se opět v hospodě. Stav členů k 31. 12. byl 45, v této době
začaly cvičit také ženy. V roce 1919 byla
sokolovna dostavěna. 31. srpna 1919
bylo konáno, na „Voráčově“ louce, veřejné okrskové cvičení k finanční podpoře
dluhu na sokolovně. Přípravy byly velké,

připravena sedadla, tribuna pro hudebníky, stánek pro bufet a tyčková ohrada.
Hůlky a chvojí daroval lesní úřad v Lulči.
Prkna zapůjčil mlynář Šindler. Po celou
sobotu pršelo, v neděli ráno byla obloha ještě zachmuřena, ale odpoledne již
bylo nádherně. Průvod vyšel, po příjezdu
vlaku od Vyškova, o půl čtvrté od nádraží a byl vskutku impozantní: 152 bratří
v krojích, mnoho v šatě občanském,
116 dorostenců, 180 žáků, 94 žen, 37 dorostenek, 81 žaček. U sokolovny promluvil slavnostně br. Dr. Venhuda z Vyškova.
Nad vchodem do sokolovny byl nápis „Ni
zisk, ni slávu“.
O výzdobu se postaraly ženy. Cvičení
samo bylo zdařilé, zvláštního lesku dodala mu hudba 8. pěšího pluku z Brna.
Naděje vkládané ve finanční úspěch tohoto cvičení neselhaly. Čistý příjem činil
6 093,43 Kč. Byla to dobrá záplata na dluh,
váznoucí na sokolovně, přesto dokončení stálo hodně peněz. Obec darovala
1 000 Kč, z kotribučenského habrovanského fondu půjčeno 3 000 a 4 000 Kč. Za
tyto peníze se zaručil br. starosta a sám
ještě půjčil bezúročně nějaký obnos. Byly
vydány i dlužní úpisy. Tak bylo konečně
hotovo, konečně se mohlo cvičit ve svém.
Vybavení bylo celkem slušné: hrazda,
bradla, kruhy, 2 můstky, stojany ke skoku,
1 žíněnka nacpaná slámou, 1 činka. Svítilo se málo petrolejem (nebylo ho možno dostati – pouze 1 litr na měsíc), více
svítilo se karbidovou lampou, ta často
vybuchovala a zapáchala – ženy se jí bály
jak ručního granátu. Velkým snem bylo
elektrické osvětlení, které bylo zavedeno
ze mlýna do některých domů na vrchním
konci dědiny. Také topení bylo obtížné,
pěkná kamna sice zapůjčila místní školní
rada, ale se dřevem to bylo horší. Malí sokolíci nosili do cvičení po kousku dřeva.
Pravým mecenášem se ukázal býti pan
mlynář Šindler, jehož syn patřil také mezi
malé cvičence a dovolil odnášet koks – co
se ho jen odnosilo a účet platil snad sám
pánbůh nebo kdo?

Sokolovna po přístavbě jeviště a propadliště v roce 1925
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21. 4. 1919 konalo se slavnost sázení
„Lípy svobody“ před Voráčovým (lípa má
téměř 100 let), účast byla velice hojná:
16 bratří a 22 dorostenců v sokolských
krojích, žáci, 47 dívek v národních krojích, všechno obyvatelstvo z vesnice šlo
s hudbou před Voráčovo. Tam promluvil
bratr Jan Hon z Vyškova, byly předneseny básně a zazpívány národní písně. Dorostenci lípu zasadili. Při této příležitosti
daroval pan Šindler 100 Kč. Večer byla
taneční zábava.
Postupně bylo zaváděno vzdělávání
členů v zásadách sokolských (sokolské
časopisy), zavedeny sokolské legitimace, platily se členské příspěvky, konaly
se přednášky o spolkovém životě (7krát
v r. 1919). Aby se členové Sokola vymanili ze zvyku používat německá slova,
bylo ujednáno, za každé německé slovo
zaplatit 10 haléřů (listopad 1919 výtěžek
18 Kč). Sokolové byli důležitou součástí
mladé samostatné republiky. Důkazem
bylo vytváření obranných čet v případě
nějaké protistátní akce, veden přehled
o vojenských i loveckých puškách, jízdních kolech apod. Bylo to namířeno především proti Němcům, kteří se nemohli
smířit s koncem 300leté nadvlády. Na
severní Moravě bylo sokolstvo opravdu
ve zbrani a dali jasně najevo, že nebude
trpěna žádná protistátní činnost. Ráznost a rozhodnost vzala Němcům chuť
na další akce. Sokol byl opravdovým zastáncem republiky.
V roce 1920 zaveden ze mlýna elektrický proud (1 220 Kč). Nastaly však problémy, neboť byly použity železné dráty (měď byla velice drahá), a tak místo
110 voltů bylo napětí pouze poloviční.
V roce 1921 byla provedena oprava – vedení z mědi, oprava stála další zbytečné
peníze (1 374 Kč).
Maďarské povstalecké tlupy znepokojovaly naši republiku svými nájezdy
na Slovensko a naše vojenské oddíly,
kterých bylo v této době málo, a nestačily na obranu. Proto byla 27. října 1921
nařízena sokolská mobilizace k obraně
republiky. Národní výbor požádal sokolstvo, aby spolupracovali s vojenskými
strážními jednotkami. U nás jim bylo
svěřeno hlídání velkých železničních
mostů, tak i mostu v Hlinkách. Za tím
účelem vydalo vojenské velitelství sokolským jednotám střelivo a pušky. Naše
jednota obdržela 16 pušek a 640 kusů
patron. Tento stav trval až do odvolání.
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Sokolům chybělo již od začátku letní cvičiště. V době pozemkové reformy
(po roce 1919) byla požádána správa
velkostatku v Lulči (v zastoupení Dr. Filipa Gomperze), aby pronajala jednotě
kus lesa pod „Horou“ (dnešní Cvičák) pro
zbudování letního hřiště. Žádosti bylo
vyhověno a jednotě pronajata plocha
o výměře 2 460 m² za roční nájemné
10 Kč ve dvou půlročních splátkách, a to
1. ledna a 1. července každého roku lesnímu úřadu v Lulči. Konečně byly splněny dlouholeté tužby o stálé cvičiště. Jednota byla postavena před velmi těžký
úkol, jak upravit nerovný terén, porostlý
silnými borovicemi v kamenitém terénu plném kořenů. Zde se opět ukázala
velká obětavost a houževnatost našich
členů, kteří neúnavně, po celodenní těžké práci, chodili kopat na cvičiště až do
11 hodin v noci. Těžkosti byly překonány
a 3. července 1921 bylo zde pořádáno
veřejné cvičení. I po slavnostním otevření letního cvičiště se dále pracovalo na
jeho rozšíření a zvelebení. Postupně vyzděny čelní trojúhelníkové zdi z kamene
a vytvořeny kamenné terasy s tribunou
uprostřed v zářezu horní podélné části
cvičiště. Konečně dostavěno! I přes posměšky některých (bohužel) vlastních
členů Sokola, byla s přispěním několika
dobrých občanů (nesokolů) konečně
stavba ukončena – psal se rok 1932.
29. května se tak mohl okrskový slet
konat na našem, pěkně upraveném cvičišti, které bylo chloubou celého širokého okolí. Dne 28. října 1932 uskutečnil se
na cvičišti tábor lidu, spojený s odhalením desky prezidentu republiky T. G. Masarykovi, jehož jméno nese toto hřiště.
Po odhalení desky, která byla umístěna
uprostřed zdiva tribuny, byly zasazeny
dvě pamětní lípy, v každém horním rohu
cvičiště, věnované zakladatelům sokolstva
Dr. Miroslavu Tyršovi
a Jindřichu Fügnerovi
(obě lípy už bohužel
podlehly povětrnosti).
Po roce 2000 nebyl ze
strany Sokola zájem
o další pronájem areálu cvičiště, majitel –
Lesy ČR nabídly jeho
odprodej, a tak je cvičiště v soukromém vlastnictví (ve prospěch
vlastníka lze kladně

hodnotit další nezměněné užívání místa
pro dětské dny apod.)
V roce 1924 se několik bratří zabývalo myšlenkou na pořízení slavnostního
praporu. Myšlenka tato se ujala, a tak byl
pověřen br. Zmrzlý Jan č. 19, aby obstaral několik návrhů a rozpočet na tento
prapor. Návrh byl vybrán, prapor zakoupen. Mezi tím se o věc začalo zajímat
„Sdružení nemojských mládenců“, vedené tehdejším předsedou br. J. Valíkem,
a usneslo se prapor zakoupiti a jednotě
Sokol jej darovati (nutno podotknouti,
že většinu obnosu, 800 Kč, zaplatil br.
Valík Felix – úředník na dráze). Hesla na
stuhy vyšila sestra Marie Valíková a M.
Hudcová. Slavnostní odhalení praporu
určeno na 18. května 1924 na cvičišti
s následujícím programem: 1. Průvod
vesnicí na cvičiště. 2. Slavnostní obřad:
a) fanfáry, b) „Volné pěvecké sdružení“, c)
proslov dr. Hona z Vyškova, d) odhalení
praporu a předání tohoto jednotě Sokol
„Sdružením nemojských mládenců“, e)“Volné pěvecké sdružení“, f) slib – hymny
– veselice.
Tento pěkný skutek byl tělovýchovnou jednotou Sokol oceněn a písemným poděkováním jak „Spolku nemojských mládenců“, tak ostatním, kteří se
na akci podíleli. Praporečníky zvoleni br.
Antonín Cimr a Josef Ševčík.
Po akci s praporem následoval projekt přístavby sokolovny s projektem na
rok 1925. S přístavbou se začalo 16. února – jednalo se o jeviště, propadliště,
šatnu a malý sál. Dovoz materiálu obstarali naši bratři a příznivci zcela zdarma, kámen na stavbu darovali bratři:
Smutný Jan 27 fůr (810 Kč), Hartl Karel
6 fůr (180 Kč), Zmrzlý Jan 7 fůr (180 Kč),
Bezděk Jan Luleč 3 fůry (90 Kč). Potřebné dřevo obdržela jednota
přičiněním
j
p
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br. Karla Sekaniny, nadlesního z Lulče,
od velkostatku úplně zdarma v hodnotě 7 000 Kč. Palach daroval chobotský
mlynář br. Alois Hanáček v hodnotě
200 Kč. Dovoz materiálu obstarávali
bratři: Smutný Jan, Křička Jan, Bednář
Alois, Křička Josef, Přikryl Jan, Zmrzlý
František č. 4, Chromý Karel, Kostelka
Alois, Grec Josef, Hála Jan, Zmrzlý Jan
č. 23, Srna Václav, Řezníček Vojtěch, Kostelka Hynek a pánové z řad občanstva
Kolejka Josef, Křička František a Voráč
Ferdinand. Práci tuto vykonali vlastními
potahy v hodnotě 3 925 Kč. Celou akci
řídil velmi svědomitě br. Srna Václav. Dostavěná sokolovna byla otevřena 2. srpna 1925 veřejným cvičením. Jeviště bylo
zakoupeno na základě jednání br. Jana
Zmrzlého č. 19 s firmou Fertr z Brna-Husovic za cenu 15 000 Kč na dvě splátky.
Zahajovací představení „Maryša“ od bří
Mrštíků uvedeno 20. prosince 1925, hráli
ochotníci divadelního kroužku „Haná“
z Vyškova. Návštěva byla obrovská,
všechna místa vyprodána, sál přeplněn.
V roce 1926 zřízeno elektrické osvětlení
na jevišti, 14. února pořádán „rádiový“
večer pro dospělé a 16. února pro děti.
Jen pro dokreslení velmi aktivní
činnosti členů Sokola předkládám čtenářům soupis akcí v jednom roce, a to
1926: leden – ples; 28. únor – divadlo,
hra„Batoh“ s herci z Rousínova; 7. březen
– cvičební akademie k oslavě narozenin
TGM; 14. březen – divadlo„Haná“ veselohra„Těžké ryby“; 4. dubna – naši ochotníci veselohra „Deskový statek“; 18. dubna
vyškovský spolek „Říp“ veselohra „Závody milionů“; 1. května sletová akademie
(VIII. slet); 22. srpna – dožínková slavnost;
5. září naši ochotníci – „Vdavky Nanynky
Kulichovy“; 19. září div. kroužek Drnovice – „V českém ráji“; 26. září večírek na
rozloučenou s odvedenci; 28. října přednáška prof. br. Ladislava Jandáčka z Brna
„Úvahy k 28. říjnu“; 31. října – tělocvičná
akademie; 5. listopadu – Mikulášská nadílka pro děti; 25. prosince – sehráno divadlo „Závěť“; 31. prosince Silvestrovský
večer. Celkově bylo 34 proslovů, 5 přednášek, 4 besedy, 2 rozhovory, 5 radiovečerů a 8 divadel. Mimo tuto činnost
probíhalo pravidelné cvičení mužů, žen,
dorostu a žáků. Konáno 16 výborových
a 5 členských schůzí.
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18. září 1927 přednáška o „severní Indii“ s promítáním světelných obrazů.
15. ledna 1928 o 13. hodině odpolední se konala valná hromada. Hlavní náplní byly zprávy jednotlivých funkcionářů o činnosti za minulý rok, následovaly
volby starosty, místostarosty, náčelníka,
náčelnice, vzdělavatele, 8 členů výboru,
4 náhradníků a 5 členů a 3 náhradníků
rozhodčího soudu. Dalším bodem bylo
stanovení výše příspěvků a dále určení
pracovních povinností. Následovaly volné návrhy a dotazy.
Podepsán: jednatel – Jan Valík a starosta – Václav Srna
Jedním z velkých podniků, do kterých se sokolstvo nemojanské pustilo,
bylo divadlo v přírodě s názvem „Jan Výrava“, drama o 5 dějstvích od A. F. Šubrta.
Podnik tento byl velmi náročný a obtížný, účinkovalo zde přes 100 osob. Protože jednota naše nestačila na obsazení
všech osob, byla dohodnuta spolupráce
s habrovanskými sokoly. Začalo se ihned
se zkouškami, které se odehrávaly v neděli odpoledne v lese u hájovny v Platicku mezi Habrovany a Nemojany. Ve všední dny se zkoušelo někdy v sokolovně
v Nemojanech, někdy ve škole v Habrovanech. Hráti se mělo 5. července u nás
a 6. července v Habrovanech. Pro případ
nepříznivého počasí byl tento podnik
pojištěn u pojišťovny „Slavie“ v Brně na
obnos 3 000 Kč. Bylo vsazeno na jednu
kartu a výhra byla naše.
V neděli ráno, při přípravách jeviště,
začalo poprchávati, obloha byla zatažená, všichni byli v očekávání, co počasí udělá. V poledne se obloha trochu
projasnila, ale potom se znovu zatáhlo
a blížila se bouře. Hrom burácel, blesky
se křižovaly, déšť stále nepřicházel. Třetí hodina, do které byla akce pojištěna,
se nezadržitelně blížila, až konečně pět
minut po půl třetí nastal pořádný liják,
do tří hodin napršelo
9 mm vody a naše pojistka byla vyhrána. Počasí nám nepřálo, ale
osud byl příznivý.
Druhý den bylo
krásně, představení
v Habrovanech se vydařilo, za velké účasti
diváků z okolních obcí.

U nás se drama sehrálo 26. července.
Za zmínku stojí obětavost br. Dvořáčka
z Vážan, hlavního představitele Výravy,
který docházel velmi svědomitě k nám
na zkoušky přes 2 hodiny pěšky.
Dne 19. července 1931 zúčastnila se
naše jednota uvítání br. Aloise Hudce
z Račic, který se vrátil ze závodů v Paříži
jako mistr světa z tělocvičných závodů
(dnešní gymnastika). Uvítání bylo velkolepé, od nás se zúčastnilo 16 bratří,
6 sester v kroji a mnoho občanů. Bratru
Hudcovi se dostalo právem uvítání srdečného a upřímného. Od nádraží přes
Nemojany byl nesen na ramenou, až ke
skále, kde se nasedlo do autobusů a jelo
se do Račic.
Poznámka autora: Fotografie je právě z tohoto uvítání, Mistr Hudec stojí
uprostřed s kyticí, kterou mu předalo
malé děvčátko v kroji po jeho levici. Je
to moje maminka, paní Jarmila Klacková, rozená Zmrzlá č. 19, asi jedna z mála
pamětnic této události, dosud žijící.
Rokem 1932 nejstarší kronika našich sokolů končí, je velmi zajímavým
obrazem doby našich předků, obsahuje spoustu zajímavostí ze života začínajících předchůdců našich dnešních
sportovců a také jejich příznivců. Jsem
rád, že jsem mohl být u toho a mohl
vám, čtenářům Nemojanského zpravodaje mnohé osvětlit a napsat. Smekám
pomyslný klobouk nad houževnatostí,
pracovitostí, pochopením pro kolektiv,
družností, sportovním duchem i snahou
o „fair play“ u všech sokolů. Myslím, že
111. výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol má své místo i v našem obecním časopise. Ještě bych chtěl malou
poznámku, že i doba po roce 1932 v našem Sokole si zaslouží zmínku a pokud
získám dostatek materiálu, tak našim
čtenářům mohu slíbit pokračování.
Rudolf Klacek, leden 2017
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