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Z činnosti zastupitelstva

Výpis z usnesení ZO z 12. 3. 2018
ZO schválilo:

• smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distri-

buce, a.s. na zhotovení přípojky NN k RD přes obecní 
pozemek parc. č. 269/2. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Veškeré náklady spo-
jené s vkladem na katastr nemovitostí hradí E.ON Dis-
tribuce. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy;

• smlouvu o zřízení věcného břemene s  CTI, a.s. na 

zhotovení telekomunikačního rozvaděče na obec-

ním pozemku parc. č. 199/2. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úplatu 12.000 Kč. Veškeré ná-
klady spojené s vkladem na katastr nemovitostí hradí 
ČTI. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy;

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene s E.ON Distribuce, a.s. na zhotovení přípojky 

NN k RD přes obecní pozemek parc. č. 761/6. ZO pově-
řilo starostu podpisem smlouvy; 

• účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany za rok 2017 se zlep-
šeným hospodářským výsledkem ve výši 5.954,76 Kč ; 

• rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ 

a MŠ Nemojany za rok 2017 ve výši 5.954,76 Kč následov-
ně: rezervní fond: 1 254,76  Kč, fond odměn:    4 700,00 Kč ;

• všechny 4 žádosti Hanáckého rally klubu v  AČR 
v souvislosti s konáním „XXVI. Rally Vyškov“ – RZ „Račic-
ká“ ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2018;

• nákup elektronického vybavení pro MŠ a stolního 

PC do ředitelny školy;

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene s E.ON Distribuce, a.s. na zhotovení přípojky 

NN k RD přes obecní pozemky par. č. 1370 a 1377 v k. 
ú. Nemojany. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy;

• prodej pozemku parc. č. 212/11 o výměře 613 m2 
nejvyšší podané nabídce. Pověřilo starostu obce pří-
pravou a podpisem kupní smlouvy. 

Pohodové léto přeje OÚ Nemojany
Výpis z usnesení ZO z 28. 3. 2018

ZO schválilo:

• smlouvu s  obcí Luleč o partnerství a spolupráci 

v  oblasti předcházení vzniku bioodpadů z  domác-

ností obou obcí. Projekt byl spolufi nancován MŽP 
z  Operačního programu „Životní prostředí“. Finanční 
náklady na pořízení 120 ks kompostérů včetně částky 
na administraci projektu jsou 52.408 Kč. ZO pověřilo 
starostu podpisem smlouvy; 

• rozpočet obce Nemojany na rok 2018.

ZO stanovilo:

• v  souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, kompeten-

ci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočto-

vých opatření v rozsahu do 100.000 Kč, jsou-li vyvolána 
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají 
další nároky na fi nanční prostředky obce;
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• rozpočtová opatření ve vyšších částkách může staros-
ta obce provádět jen v  případech zapojení účelově 
přidělených fi nančních prostředků z  jiných rozpočtů, 
nepředvídatelných příjmů, dále, kdy je zapojení výdaje 
nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatře-
ní je nezbytné, protože výdaj musí být realizován;

• zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o ka-
ždém rozpočtovém opatření provedeném v  kompe-
tenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou;

• zastupitelstvo dále stanovilo, že ve výdajové části 

rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem běž-
ných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů 
schváleného rozpočtu na rok 2018. V rámci paragrafů 
se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových 
položek a včetně změn mezi položkami běžných a ka-
pitálových výdajů, povoluje. 

ZO zmocnilo:

• M. Jonáše jako delegáta na valnou hromadu společnosti 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. a udílí mu plnou moc 
k zastupování obce Nemojany na této valné hromadě. 

Výpis z usnesení ZO z 30. 5. 2018
ZO schválilo:

• smlouvu o zřízení věcného břemene s  E.ON Dis-

tribuce, a.s. na vedení přípojky NN k RD přes obec-
ní pozemek parc. č. 1425 za jednorázovou úplatu 
1.000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem;

• smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu JMK ve 

výši 250.000 Kč na opravu a rozšíření veřejného 

osvětlení. Z celkové částky je 240.000 Kč poskytnu-
to jako investiční část dotace a 10.000 Kč jako nein-
vestiční část dotace. ZO pověřilo starostu jejím pod-
pisem;

• smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu JMK ve 

výši 37.500 Kč na opravu kapličky. Celá částka je 
poskytnuta jako neinvestiční podpora. ZO pověřilo 
starostu jejím podpisem;

• znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se Studi-

em Region, s.r.o. na zpracování „Územního plá-

nu Nemojany“ včetně navýšení ceny za zpracování 
o 20.000 Kč s DPH a pověřilo starostu jeho podpisem;

• použití částky 10.730 Kč z rezervního fondu školy 

na nákup notebooku k interaktivní tabuli MŠ;

• smlouvu o zřízení věcného břemene se SŽDC, a.s. 

na vedení výtlačné větve kanalizace přes poze-

mek parc. č. 1417/1 ve vlastnictví České republiky 

zastoupené SŽDC. Věcné břemeno bude zřízeno za 

jednorázovou úplatu 153.600 Kč. ZO pověřilo starostu 
podpisem smlouvy; 

• závěrečný účet obce Nemojany za rok 2017 včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2017 a dalších příloh, vyjádřením souhlasu s celo-
ročním hospodařením s výhradou. Závada odstraněna 
v  průběhu auditu. ZO ukládá starostovi obce postu-
povat v  souladu se zákonem a zveřejňovat všechny 
uzavřené smlouvy na portálu zadavatele; 

• účetní závěrku obce Nemojany za rok 2017;

• darovací smlouvu mezi TJ Sokol Nemojany a obcí 

Nemojany na pozemek parc. č. 33/3 o výměře 

1152 m2, k. ú. Nemojany, obec Nemojany;
• smlouvu o balíčku GDPR a SSL certifikátu se spo-

lečností Galileo a pověřilo starostu jejím podpisem;
• smlouvu o dílo s  firmou LANAK CZ, a.s. na kon-

zultační činnost v  oblasti provozování kanalizace 

a ČOV v obci Nemojany;

• rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 roku 2018.

ZO neschválilo:

• poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky 

bezpečí;

• poskytnutí finančního příspěvku na babybox 

v Boskovicích.

OÚ informuje

Údržba a úklid v obci

O práci v  této oblasti se starají 
dva pracovníci obce, p. Hynšt a p. Liš-
ka. S jejich působením se setkáváme 
všichni v  obci, ale mnohdy vykoná-
vají i činnosti, které zůstávají tak tro-
chu skryty obyvatelům obce. 

Vedle základního úklidu, seká-
ní trávy v  letním období a údržby 
chodníků v zimě, je další povinností 

zabezpečení provozu ČOV, asistence 
při odvážení velkoobjemového od-
padu atd.

Jakkoli je sečení trávy a zimní 
údržba komunikací v příslušné sezó-
ně časově náročná (především v zimě 
se zahajuje práce již kolem 4. hodiny 
ráno, tak, aby chodníky byly před od-
jezdy obyvatel do práce a před pří-

chodem dětí do školy schůdné; pra-
cuje se bez ohledu na pracovní dobu 
a dny volna nebo svátky), provoz 
ČOV již vyžaduje odborné znalosti a 
dovednosti. Denně je třeba provádět 
např. odkalování, měření základních 
parametrů, odstraňování tvořící se 
pěny, připravovat odvoz shrabků. 
V  určených intervalech se provádí 
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Děje se v obci
• obec získala dotaci z prostředků Jihomoravského kraje na 

rozšíření a opravu veřejného osvětlení ve výši 250.000 Kč 
a na opravu kapličky ve výši 37.500 Kč. U obou akcí probíhají 
přípravné práce pro realizaci v letošním roce;

• byl schválen Závěrečný účet a Účetní závěrka obce Nemoja-
ny za rok 2017;

• byl prodán obci nepřístupný pozemek parc. č. 212/11 zájem-
ci, který předložil nejvyšší nabídku;

• byl vybrán dodavatel dvou nových herních prvků do školní 
zahrady – fi rma Monotrend, která nabídla nejlepší podmín-
ky. Cena prvků je 141.000 Kč;

• dne 6. 5. 2018 proběhla v kostele sv. Martina akce pro ve-
řejnost s názvem „Kostel sv. Martina – historie a současnost“. 
Poděkování za její přípravu a uspořádání patří především 
kronikáři obce Rudolfu Klackovi a dále Evě Hálové, Andrei 
Němcové, Ivance Vařejkové a žákům ZUŠ Vyškov;

• dnem 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení EU o ochra-
ně osobních údajů GDPR, které se týká nejen státní správy 
(obce), ale i fi rem a spolků. Občanů by se v rámci jednání 
s obcí nemělo nijak výrazně dotknout, u některých agend 
budou vyžadovány písemné souhlasy se zpracováním osob-
ních údajů; 

• dnem 1. 6. 2018 byly spuštěny nové webové stránky obce 
Nemojany. Uvítáme neanonymní názory a podněty k jejich 
případné úpravě či náměty na jejich rozšíření o další rubriky;

• bylo zadáno zpracování studie na revitalizaci středu obce 
(kolem Voráčového, kolem památníku, vedle Rakovce, pro-
stor umístění sběrných nádob na tříděný odpad, prostor po 
skácené lípě, okolí kapličky). Občané budou mít možnost se 
k návrhům úprav vyjádřit na připravované veřejné prezen-
taci;

• konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 
Nemojany nevedlo k  výběru vhodného kandidáta/kandi-
dátky. Proto bylo vypsáno nové konkurzní řízení, které bude 
ukončeno nejpozději začátkem července;

• proběhla úprava parkoviště na návsi vedle Voráčového 
a cesty na Kopaniny (srovnání terénu, navezení a zaválcování 

asfaltového recyklátu);
• proběhl sběr velkoobjemového odpadu a železného šrotu, 

připravuje se sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu;
• byly zpracovány a odeslány monitorovací a fi nanční zprávy 

na provoz kanalizace a ČOV za rok 2018. Vzhledem k rozsahu 
a nutným odborným znalostem byla uzavřena dlouhodobá 
smlouva s fi rmou, která nám bude veškeré nutné zprávy, vý-
počty a hlášení zpracovávat;

• proběhlo první sekání trávy v obci;
• v „Kozím výběhu“ byly instalovány herní prvky pro nejmenší 

a nadále je hřiště přístupné pro matky s malými dětmi;
• byly zapůjčeny další kompostéry, zbývá několik posledních 

kusů. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ – i ti, kteří by chtěli 
druhý kompostér; 

• probíhá úprava Územního plánu Nemojany pro druhé veřej-
né projednání;

• probíhá jednání s majitelem Nemojanského mlýna p. Anov-
čínem o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti pro přístup na hráz rybníka Chobot;

• probíhá výběr dodavatele na výstavbu přečerpávací stani-
ce ČS 3 a přípojek pro 3 rodinné domy u vlakového nádraží. 
Předpokládaný termín dokončení výstavby a napojení na 
stávající kanalizační stoku B je konec roku 2018;

• probíhá výběr dodavatele pro úpravy veřejného osvětlení 
(doplnění jednotek, dokončení výměny výbojek za LED sví-
tidla);

• probíhá zpracování reklamačního protokolu na závady 
vzniklé po výstavbě kanalizace (propadlé vozovky, chodníky, 
nedodané kamerové záznamy apod.). Následně bude řeše-
no se zhotovitelem prací – fi rmou HABAU;

• na září se připravuje vítání nových občánků Nemojan. Žádá-
me rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí se svými dět-
mi zúčastnit, aby se přihlásili osobně na OÚ u paní Hálové;

• v  rámci správního řízení s  majiteli nemovitostí nepřipoje-
ných na splaškovou kanalizaci běží termíny pro jejich připo-
jení – viz samostatný článek.                       

Miloš Němec

čištění čerpadel a  záchytných košů 
na přečerpávacích stanicích. Přede-
vším na čerpadle ČS 1 jsme v minu-
losti měli velké problémy s  ucpává-
ním čerpadel, která jsou po výměně 
naštěstí již funkční. Současní i minulí 
pracovníci obce by mohli vyprávět 
kolikrát se museli na ČS 1 vracet kvů-
li výpadkům – o víkendech svátcích, 
v noci…

Ve spolupráci s odbornými firma-
mi zabezpečují i provozní údržbu za-
řízení ČOV, zabezpečují odstraňová-
ní poruch. Kontrolní činnost na ČOV 
musí probíhat i o víkendech a přede-
vším v delších svátcích nebo volnu.

K  zabezpečení chodu ČOV vý-

znamným způsobem přispívá i od-
borný zástupce pan Gottwald.

K  provádění zimní údržby jsem 
přispíval i já, mohli jste mě vidět při 
řízení traktůrku s pluhem a při sypání 
chodníků.

Rád bych při této příležitost ape-
loval na občany Nemojan, 
aby zachovávali pořádek 
zejména u kontejnerů na 
tříděný odpad, které ob-
čas po víkendu vypadají 
hrozně (vím, že k  tomu 
přispívají i projíždějící).

Je stále co zlepšovat, 
na druhou stranu se okruh 
pracovních činností pod-

statnou měrou zvýšil a klade na pra-
covníky obce vyšší nároky než dříve. 
Doufám, že složení pracovníků se již 
stabilizovalo a i to může přispět ke 
zkvalitňování údržby a úklidu obce.

Miroslav Jonáš
místostarosta
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Stav připojení domácností na splaškovou kanalizaci

Úvodem rád konstatuji, že na no-
vou splaškovou kanalizaci je připo-
jena naprostá většina domácností, 
drobných provozoven, trvale obý-
vaných rekreačních objektů i  část 
objektů využívaných k  rekreaci ne-
pravidelně. Z  objektů, které jsou 
technicky připojitelné, je k 1. 6. 2018 
na splaškovou kanalizaci připojeno 
97 % nemovitostí. V  únoru bylo za-
hájeno správní řízení se všemi maji-
teli 17 nepřipojených nemovitostí, 
které pokračovalo v dubnu vydáním 
rozhodnutí s nařízením okamžitého 
odpojení septiků, žump a jímek od 
dešťové kanalizace, nařízením od-
dělení splaškových a dešťových vod 
a nařízením připojení na splaškovou 
kanalizaci do 15. 9. 2018. Na většinu 
majitelů mělo zahájení správního ří-
zení pozitivní vliv, čemuž odpovídá 
stav k 1. 6. 2018:
• 8 majitelů své nemovitosti 

již připojilo a správní říze-
ní bylo nebo bude ukon-
čeno; 

• 5 majitelů potvrdilo připo-
jení ve stanovené lhůtě; 

• 1 majitel trvale neobý-
vané nemovitosti nezís-
kal souhlas pro uložení 
potrubí v  cizím soukro-
mém pozemku – řešeno 
fyzickou kontrolou od-
pojení žumpy a dohodou 
o jejím vývozu a likvidaci 
splašků cestou VAK Vyš-
kov;

• 1 majitel s obcí vůbec ne-
komunikuje a věc zatím 
neřeší;

• 2 majitelé se proti rozhodnu-
tí správního orgánu odvolali ke 
Krajskému úřadu JMK – písemné 
rozhodnutí zatím nemáme. Od-
volání nemá odkladný účinek – 
doba na připojení tedy běží i po 
dobu řešení odvolání.
Vůči majitelům, kteří nařízení 

nebudou respektovat, nebudou ko-
munikovat nebo se budou jinak vy-
hýbat splnění uložené povinnosti, 
bude postupováno přesně v souladu 
s  platnými zákony, konkrétně záko-
nem č. 254/2001 Sb. Jsem však stále 
optimista a věřím, že udělení finanč-
ních sankcí nebude nutné a všichni 
majitelé splní uloženou povinnost 
v určeném termínu.

Kromě dokončení správního říze-
ní pokračuje vedení obce ve vytvo-
ření podmínek pro připojení dalších, 

dosud technicky nepřipojitelných 
nemovitostí:
• do konce roku se budou moci při-

pojit 3 nemovitosti pod hospůd-
kou U Nádraží v  souvislosti s bu-
dovanou čerpací stanicí ČS 3;

• při výstavbě souboru bytových 
domů nad Nemojanským mlý-
nem budou nejpozději příští rok 
připojeny 2 nemovitosti a součas-
ně dojde k  oddělení dešťových 
a splaškových vod v ulici od křižo-
vatky na Kopaniny směrem k  RD 
Pastorkových a Kobylkových.
Všechna tato opatření by měla 

umožnit napojení prakticky všech 
objektů v  obci na splaškovou kana-
lizaci, snížit nátok balastních deš-
ťových vod na ČOV a zlepšit kvalitu 
bydlení v Nemojanech. 

 Miloš Němec
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,
v měsíci září proběhne vítání občánků, kteří jsou narozeni v loňském a letošním roce. Doposud jsou k vítání přihlášeny 
4 děti. Pokud někdo z vás má ještě o vítání zájem, nahlaste se prosím do konce měsíce července na obecním úřadě. 
Děkujeme.

Obecní knihovna

Obecní knihovna Nemojany
torie a současnost“. Všichni příznivci hudby a historie měli 
možnost se zaposlouchat do duchovních skladeb v podá-
ní žáků ZUŠ Vyškov za doprovodu paní Ivanky Vařejkové 
a do výkladu kronikáře obce Nemojany pana Rudolfa Klac-
ka, který pohovořil o historii kostela.

Poděkování patří nejen všem účinkujícím, ale i ná-
vštěvníkům, kteří se dostavili opravdu v hojném počtu.

Den knih pro ženy a také Mezinárodní den žen jsme 
v knihovně oslavili sice o dva dny dříve, ale zato v  pří-
jemném duchu. Naše čtenářky se na chvíli posadily a po-
vykládaly si nejen o knihách. Posezení zpříjemnila sklen-
ka vína a něco na zub. Tento den mohly čtenářky také 
vybírat z nových knih z výměnného fondu. Všechny ženy 
pak domů odcházely nejen s knihou a úsměvem, ale také 
s květinou.

V úterý 27. 3. 2018 proběh-
lo v naší knihovně autorské 
čtení vyškovské rodačky Ka-
teřiny Foltánkové. Její dětská 
kniha „Sedm princezen“ je 
psaná na míru každé malé čte-
nářce – ta v ní totiž vystupuje 
jako hlavní hrdinka. Na akci se 
sice sedm princezen nesešlo, 
ale i tak bylo setkání s autor-
kou knížky velmi příjemné.

Počátkem května ožil kostel 
sv. Martina na hoře Liliové, kde 
pod záštitou Obecní knihovny 
Nemojany a farnosti Luleč pro-
běhla společenská akce s  ná-
zvem „Kostel sv. Martina – his-
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Knihovna o prázdninách
Vážení čtenáři,
letos jsme se rozhodli, že vám dáme možnost navští-

vit knihovnu i v době prázdnin, a to v omezené otevírací 
době a hodinách. 

Otevírací doba červenec:

Úterý 10. 7. 2018 18.00 – 19.00 hodin
Pátek 27. 7. 2018 18.00 – 19.00 hodin

Otevírací doba srpen:

Úterý 14. 8. 2018 18.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek  23. 8. 2018 18.00 – 19.00 hodin

Novinka v knihovně
Naše knihovna má nově zavedený modul www výpůj-

ček pro neprofesionální knihovny. V  měsíci červnu nás 
čeká školení, o prázdninách zavedení čtenářů do systé-
mu a od září už plný provoz elektronických výpůjček.

Eva Hálová
Andrea Němcová
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   Zprávy z činnosti zájmových organizací

Sokol Nemojany

Milé cvičenky, cvičenci, rodiče 
a obyvatelé Nemojan,

v období od 15. 7. do 30. 7. 2018 
proběhne výmalba prostor sokolov-
ny. V sobotu 4. 8. a následně 11. 8. od 
8:00 do 16:00 hod budeme uklízet. 
Prosíme všechny dobré lidi o pomoc 
při úklidových pracech, uvítáme ja-
koukoli pomoc. S sebou prosím vez-
měte dobrou náladu, kbelík, hadr, 
kartáč, koště apod.

 V  sobotu 24. 3. 2018 jsme vyra-
zili do Rakoveckého údolí obdivovat 
rozkvetlé bledule. Část účastníků 
vyrazila v  9.30 hod od hotelu v  Ra-
čicích, další část se připojila na roz-
cestníku „Pod Černovem“. Na tomto 
místě si dvě nadšené keškařky ulo-
vily sokolskou keš „Antonín Hudec“. 
Mohly si odnést dřevěnou placku, 
razítko nebo samolepku s  portré-
tem račického sportovce. Dále jsme 
pokračovali podél lesa  po turistic-
ké značce k  rozcestníku „Rakovec-
ké údolí – bledule“. Sluníčko krásně 
hřálo, ale rozkvetlých bledulí bylo le-
tos pomálu. Pokračovali jsme podél 
lesa k  lávce přes potok a přešli jsme 
na louky pod „Béčiny“ (v mapě skála 
označená jako Beran), odtud po as-
faltové cyklostezce zpět směr Račice. 
Zaskočil nás studený vítr, který se 
proháněl údolím. U rozcestníku „Pod 
Černovem“ se účastníci výletu roz-
loučili. Někteří pokračovali směrem 
k „Jermaku“, kde měli zaparkovaná 

auta, a zbytek pokračoval dál do Ra-
čic. Výletu se zúčastnilo 14 dospě-
lých, dvě děti a čtyři pejsci. Nejdelší 
trasu cca 14 km absolvovalo 5  do-
spělých a dva psi.

 V sobotu 12. 5. 2018 proběhl žup-
ní Zálesácký závod zdatnosti, který 
již počtvrté zajišťovala naše jednota. 
Byly ofáborkovány dvě trasy, z  části 
společné. Nejmladší žactvo mělo tra-
su kratší, pro žactvo byla vytyčena 
trasa v  délce 5 km. Obě trasy měly 
10  stanovišť, kde závodníci plnili 
úkoly s  obtížností dle kategorií. Na 
„velké“ trase stříleli z pistole a z luku, 
vázali uzly, luštili šifry, poznáva-
li rostlinky, orientovali se v  mapě 
a  prokázali práci s  buzolou, zdolali 
dvě lanové překážky, vysvětlovali 
typy ohňů a pravidla při jejich zaklá-
dání a základy zdravovědy. Na „malé“ 

trase předškoláci poznávali barvy, 
shazovali kuželky, vázali mašličky, 
hledali obrázky podle předlohy, po-
znávali rostlinky, pohádkové bytosti 
a zvířátka, házeli na cíl, zvládli chůzi 
po laně a skládali kostky podle vzoru. 
Závodu se zúčastnilo 56 dětí. Stano-
viště zajišťovalo 21 komisařů, z toho 
12 z Nemojan, ostatní byli táborníci. 
Závěr závodu proběhl na Nemojan-
ském mlýně u táboráku s opékáním 
špekáčků. Akce byla zakončena vy-
hodnocením a udělením diplomů.
Děkujeme Nemojanskému mlýnu za 
poskytnuté zázemí s občerstvením. 
Poděkování náleží i všem komisařům 
za odbornou pomoc a všem závodní-
kům za účast. 

Aktuální informace naleznete na 
našich webových stránkách  www.
sokolnemojany.cz
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Spolek Chobot Nemojany z.s.
Pokračujeme v  další sezóně s  nezměněným počtem 

členů. Zájem o členství ve spolku je obrovský, bohužel 
ty, kteří nemají trvalé bydliště v Nemojanech, musíme již 
odmítat.

O případných dalších přihláškách rozhoduje výbor – 
zatím je stop stav.

V jarním vysazení ryb jsme doplnili ryby tak, abychom 
vyrovnali schodek z loňského podzimu, kdy jsme již kvůli 
úbytku vody nemohli nasadit. Celkem tedy bylo letos vy-
sazeno 1 000 kg ryb v mírové kvalitě, a to nás čeká ještě 
podzimní vysazování!

Na bohatost obsádky si tedy rozhodně nemůžeme 
stěžovat, tak to bývalo na Chobotě málokdy.

Nedaří se nám zapojovat všechny členy do brigád na 
úklid v  okolí vody. Jen neradi bychom zaváděli systém 
podobný systému brigád Moravského rybářského svazu, 
tak tedy apeluji na všechny členy, aby pokud možno le-
tos změnili svůj přístup.

Vzhledem k bohatému zarybnění musíme své ryby i dů-
sledně hlídat. Pro letošek jsme zavedli průkazku pro ty, kte-
ří dobrovolně hlídají i v nočních hodinách. Odměnou jim je 
pouze možnost v této době i chytat. Průkaz není na jméno, 
takže dobrovolníci jsou vítáni. Rozpis pro noční služby pove-
de p. Grec.

Prostřednictvím obce jednáme i s majiteli pozemků 

kolem rybníka tak, abychom i v  budoucnu měli přístup 
k vodě nejen my, ale všichni obyvatelé Nemojan.

V letošním roce opět uspořádáme závody v rybolovu pro 
děti a později i pro dospělé členy spolku. Závody pro děti plá-
nujeme na 23. 6. 2018, termín pro dospělé bude upřesněn 
a o všem budete informováni i prostřednictví stránky na FB.

Přeji všem bohaté úlovky v této sezóně a i hodně úspěchů 
v činnosti ve spolku i v osobním životě.

Miroslav Jonáš
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Když je jako u Suchánků

Jak to tak vypadá, letošní rok nás 
opět potrápí vydatnými suchy. Na ko-
lik je to vina přírody a na kolik zásahů 
člověka, je téma pro jinou debatu, ide-
álně někde nad vychlazeným mokem. 
Pro nás je daleko podstatnější, jak si se 
suchem poradit na zahrádce. 

Deště je poskrovnu, sudy jsou 
prázdné a voda z  kohoutku není za 
pusinku. Přitom zahrada potřebuje 
vody nemálo, při větší rozloze klidně 
i dvacet konví denně. Otázka je tedy 
nasnadě. Jak ušetřit vodu i práci? 

Okopávání

Během období sucha je půda udu-
saná a zatvrdlá, spíše než zeminu při-
pomíná beton. Na takovémto povrchu 
se voda neudrží a odtéká nám někam, 
kam nechceme. Jak všichni jistě víme, 
nejlepší je vzít zahradní motyčku a za-
tvrdlou vrstvu poblíž rostlinek rozru-
šit. Takovýto povrch pak lépe přijímá 
vodu i z drobných srážek a ranní rosy 
a snáze udržíme vodu u kořenů.

Mulčování

V obdobích sucha můžeme k rost-
linám přisunout posekanou trávu, 
což ovšem nelze vždy, zvláště když 
máme okrasný trávník bez zavlažová-
ní. Pro tento případ lze využít mulčo-
vací kůru, která je snadno k zakoupení 
nejen v  hobby obchodech, ale často 
i v hypermarketech. Přihrnutím mulče 

ke kořenům rostliny půdu zastíníte 
a  usnadníte udržení vlhkosti. Ovšem 
pozor, u zeleniny můžete mulčovací 
kůrou přispět k  tvorbě nechtěných 
plísní! Proto je u zeleniny, kde nezá-
leží na dekorativnosti, lepší variantou 
přikrýt okolí rostliny slabší jutovou 
tkaninou.

Zastínění

A když už jsme u té juty, tu můžeme 
využít i jinak. Kořenová zelenina nám 
neroste do nějaké extrovní výšky, tu-
díž není kutilsky náročné vytvořit nad 
ní zastínění právě z juty nebo třeba rá-
kosu. Šikovnější kutil zvládne vytvořit 
takovou pergolku během odpoledne 
a ani náklady nejsou nijak velké. Pod-
statné je, aby materiál použitý k  za-
stínění byl částečně průsvitný, jelikož 
naším cílem je sluneční svit ztlumit, ne 
však potlačit.

Správné zalévání

Lepší, než zahradu denně lehce 
pokropit, je obden ji pořádně prolít. 
Tak se voda dostane do větší hloubky, 
odkud si ji kořeny postupně odčerpa-
jí. Rozhodně však nezapomeňte půdu 
předem rozrušit, jak je uvedeno u prv-
ního bodu. K zalévání si vždy vyberte 
čas západu slunce, zabráníte tak příliš-
nému odpařování. Ve vedrech nezalé-
vejte rostliny z vrchu, zvýšíte tím riziko 
vzniku plísňových onemocnění. 

Recyklace vody

I voda se dá recyklovat. Každou 
kapku vody, kterou bychom jinak vylili 
do kanálu, můžeme vylít na zahradu. 
Tedy za předpokladu, že jsme tu vodu 
nezaneřádili chemickými sajrajty (par-
don, saponáty). Například, dáváme-li 
koupat děti do vany, tak předtím, než je 
vymydlíme dočista, můžeme si klidně 
z vany pár kýblů vody odebrat. Stejně 
tak v případě, že jsme využili vodu na 
opláchnutí nádobí (tedy bez jaru). Já 
osobně, coby akvarista, vodu odkale-
nou při čištění akvárií zásadně použí-
vám na zahrádku. Nejenže je to objem 
vody na dvě až tři konve, navíc je tato 
voda od rybiček řádně prohnojená. 
Stejně tak nevylévejte zbytky vody 
z rychlovarných konvic do dřezu, nýbrž 
do sudu na dešťovku. Neboť, jak praví 
klasik, nemusí pršet, stačí, když kape.

Sběr vody

Sud na dešťovou vodu máme jistě 
každý. Jeden určitě, dva pravděpo-
dobně, více možná. Ale ruku na srdce, 
nedá se někam dát ještě jeden? Nebo 
dva? A pokud si nechceme hyzdit za-
hradu plechovými nebo plastovými 
monstry, je možnost postavit si tanko-
vou studnu nebo zahradní jezírko. 

Pro dnešek je to vše, přeji hodně 
zahrádkářských úspěchů a kéž nám je 
dopřáno vláhy.

Patrik Peschl
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MŠ a ZŠ Nemojany

Okénko ředitelky školy:

Klub zábavné logiky a deskových her

Již druhým rokem mají všichni žáci základní školy možnost 
navštěvovat pravidelně Klub zábavné logiky. Vedoucí klubu: 
Mgr. Bc. Eliška Klvačová.

V rámci Šablony I bude klub ukončen k  30. 6. 2018.

Čtenářské kluby

V rámci projektu byly při základní škole zřízeny ranní čte-
nářské kluby. V rámci čtenářských klubů se snaží škola přitáh-
nout žáky k  lásce k četbě, literatuře vůbec a podporovat tak 
v  dětech pravidelné, plynulé čtení s  porozuměmím. V  rámci 
školního vyučování doplňujeme čtenářské kluby projek-
ty o autorech – Josef Lada, Božená Němcová, Bohumil Říha. 
V měsíci červnu si děti oblíbily čtenářský maraton a čtení ma-
minek či babiček ve škole.

Škola je celoročně zapojena do projektu Celé Česko čte dě-
tem.

interaktivní učebna

V rámci promyšleného hospodaření v projektu Šablony I se 
podařilo ředitelce školy uspořit další fi nanční prostředky, které 
byly použity na vybudování interaktivní učebny v prostorách 
mateřské školy.

Interaktivní učebna bude sloužit všem dětem mateřské 
školy, ale především bude interkaktivní tabule využívána pro 
přípravu našich budoucích prvňáčků a na logopedickou pre-
venci.

A naše další plány:

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo MŠMT dlouho očekávaný projekt 
EU v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednoduše-
ného vykazování plánované Šablony II. 

Ředitelství školy se zapojí do této výzvy Šablony II zpraco-
vaným projektem „ICT v ZŠ a MŠ Nemojany“.

V rámci totoho projektu získá škola fi nanční prostředky ve 
výši 877 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 
30 ks tabletů, 10 tabletů do mateřské školy a 20 tabletů do zá-
kladní školy.
Další fi nanční  prostředky  budou plánovitě použity na:
• Školní asistent pedagoga – personální podpora v MŠ.  
• Školní asistent pedagoga – personální podpora v ZŠ. 
• Odborná a tematická setkávání s rodiči dětí MŠ. 
• Doučování žáků ohrožených neúspěchem. 
• Polytechnická podpora činnosti v MŠ a ZŠ.
• Matematická a čtenářská pregramotnost. 
• Školní klub výuky práce na tabletech včetně fi nančního za-

bezpečení odborného vedoucího klubu a školitele (48 mě-
síců).
V současné době ředitelství školy bude vkládat žádost 

projektu a zasílat na MŠMT.
Mgr. Ilona Kummerová, ředitelka školy 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vyka-

zování Šablony I pro MŠ a ZŠ.

2016 – 2018

PolyGram – polytechnické vzdělávání, matematická 

a čtenářská gramotnost 

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov se 
aktivně zapojila do Šablony I v rámci zpracovaného projektu 
„Inkluze v ZŠ Nemojany“.

 V rámci tohoto projektu využívala a stále využívá škola fi -
nanční prostředky v těchto oblastech:

Chůva

Chůva – personální podpora MŠ je dle projektu a metodiky 
MŠMT určena na jeden rok s  pracovním úvazkem 0,5 hodin – 
4 hodiny denně.

Náplň chůvy spočívá v  pečovatelských úkonech v  péči 
o  děti mladší tří let,  především sebeobslužného charakteru 
a dohled nad dětmi vedle pedagogického pracovníka.

• Přímá činnost spočívající v  pomocných výchovných pra-
cích zaměřených na zkvalitnění společenského chování.

• Přímá činnost spočívající v  pomocných výchovných kro-
cích, zaměřených na vytváření základních pracovních, hy-
gienických a jiných návyků.

• Upevňování společenského chování, pracovních, hygienic-
kých a jiných návyků.

• Péče a pomoc při aktivizaci a socializaci dětí.

Díky zapojení školy do projektu Šablony I jsme mohli získat 
fi nanční prostředky na pracovní pozici chůvy v naší mateřské 
škole.

Bez přítomnosti chůvy v mateřské škole bychom nemohli 
přijmout devět dětí mlatších tří let. 

Jsme velice rádi, že tato situace nenastala a do mateřské 
školy jsme mohli zapsat všechny děti a uspokojit tím všechny 
rodiče.

Asistent pedagoga

V rámci Šablony I základní škola čerpala fi nanční prostřed-
ky na školního asistenta.  Projekt školní asistent byl taktéž zdár-
ně ukončen k 30. 11. 2017. V současné době jsou na základní 
škole k dispozici dva vysokoškolsky kvalifi kovaní asistenti pe-
dagoga fi nančně hrazení ze státního rozpočtu prostřednic-
tvím JmK Brno. Obě paní asistentky jsou občankami  Nemojan.

Odborná a tematická setkávání s rodiči dětí MŠ

V  průběhu školního roku 2016/2017 bylo zorganizováno 
v mateřské škole celkem 12 dvouhodinových odborných se-
tkání s rodiči dětí naší mateřské školy.

V rámci šablony byl projekt ukončen k  31. 12. 2017.
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Den pro rodinu

Haló, haló, pánové a dámy! 
Pojďte pobavit se s námi!

Snad trefíme se vám do vkusu, 
přistupte blíž k našemu cirkusu! 

Máme pro vás vstupenky za pusu! 

Těmito slovy z písničky Cirkus ví-
taly děti přicházející hosty. Na školní 
zahradě v  Nemojanech se ve čtvrtek 
24. 5. konala akce Den pro rodinu, kte-
rou pořádala ZŠ a MŠ Nemojany. Toto 
setkání rodin, dětí, příbuzných, přátel, 
známých, učitelů a zaměstnanců školy 
se konalo již potřetí a každým rokem je 
čím dál lepší.  Letošního ročníku, který 
se nesl v cirkusové tematice, se zúčast-
nilo více než sto návštěvníků. Akci za-
hájilo vystoupení dětí z MŠ a pasování 
předškoláků na školáky. Po té násle-

dovalo cirkusové vystoupení dětí ze 
základní školy. Děti svou spontánností 
a perfektními výkony strhly publikum 
k nadšenému potlesku, atmosféra byla 
úžasná.

Všichni přítomní mohli zhlédnout 
v  Galerii Na plotě výstavu obrázků 
dětí a plnit zábavné úkoly na stanoviš-
tích. Děti vyráběly házedla, chodily na 
chůdách, házely vlaštovkou do kruhu 
nebo míchaly nápoj krotitele lvů. Nej-
větší nával byl u skákací nafukovací ži-
rafy a piknikových stolů. Součástí akce 
byla soutěž o nejlepší rodinný recept. 
Zapojení návštěvníků předčila všech-
na naše očekávání. Sešlo se úctyhod-
ných 36 druhů pokrmů a my jsme se 
nestačili divit a nosit další stoly. Ti, kteří 
drželi dietu, ji pro dnešní den odložili, 

protože odolat té kráse nešlo. Nejrych-
leji zmizela piškotová lízátka na špej-
lích, tvarohový dezert a domácí kozí 
sýry, ale postupně se zaprášilo i po 
dalších dobrotách. 

Akce se protáhla do podvečerních 
hodin, rodiče s dětmi relaxovali na pik-
nikových dekách, ochutnávali a niko-
mu se domů nechtělo.

Moc děkujeme spolku Nemojáci 
za spolupráci, za zapůjčení a obsluhu 
nafukovací žirafy, také děkujeme všem 
přítomným rodičům, prarodičům, přá-
telům školy za aktivní účast a vytvoře-
ní pohodové atmosféry a našim dětem 
za skvělé vystoupení.

Mgr. Bc. Eliška Klvačová, 
Mgr. Ilona Kummerová

www.zsms-nemojany.cz
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Letecké boje při osvobození Nemojan a okolí v dubnu 1945
čp. 34 a 46) byl smrtelně zasažen místní občan Jan Žemla 
střepinami bomby.

U nádraží bylo zničeno několik rodinných domů. Vlak měl 
údajně 45 vagónů. Dva vagóny byly s trhavinou, další obsa-
hovaly střelný prach, ženijní materiál – miny, signální rakety, 
munici – náboje, oblečení pro vojáky, výstroj apod. Muniční 
vlak sice překonal první nálet bez větší újmy, ale dne 25. dub-
na v 11.05 hodin vzlétlo z polního letiště v Kopčanech 8 bitev-
ních letadel IL-2 Šturmovik z 90. gardového leteckého pluku 
s úkolem zaútočit na vojska a techniku v prostoru Lulče, na 
státní silnici Brno – Vyškov. Při náletu nad cíl byl zjištěn malý 
provoz na určené silnici. Mezi tím letka ztratila spojení s veli-
telem majorem A. I. Fedulovem a velení převzal gardový po-
ručík V. A. Kumskov. Ten spatřil na nádraží v Lulči stojící vlak 
s kouřící lokomotivou. Vydal rozkaz k útoku na tento vlak. 
Při třech útocích bylo svrženo 212 kusů bomb, od 2,5  do 
100 kg. Poté kulomety a kanony zasáhly lokomotivu, která 
se snažila odjet. Nejdříve vyhořel vagón se signálními rake-
tami, vybuchovaly po stovkách, svítily žlutě, zeleně a  čer-
veně. Pak chytly vagóny s minami a kusy železa dopadaly 
až do školní zahrady. Pojednou se vyvalil černý sloup kou-
ře, vyšlehl obrovský rudý plamen k obloze, ohlušující rána 
a tlaková vlna znamenala výbuch trhaviny (ekrazitu – sloužil 
k plnění granátů, jde o silnou výbušninu, je 50krát silnější 
než střelný prach). Výsledkem byla obrovská jáma v koleji-
šti, poškozené, či zbořené domy u nádraží, v obci nezůstala 
jediná střecha celá, 90 % oken vzalo za své. U nádraží bylo 
složeno 900 m³ dřeva, buď shořelo, nebo bylo rozmetáno 
po okolí, shořely dvě řepařské váhy. Krytina na kostele sv. 
Martina byla rovněž smetena, kusy kolejnic se našly až na-
hoře u hřbitova. Hořel střelný prach, teplem vybuchovaly 
náboje, všechno bylo obrovským dílem zkázy.

Všech 8 letadel se vrátilo v pořádku na letiště. Silná ex-
ploze poškodila víc jak polovinu domů v obci, někteří obča-
né byli zraněni od létajících střepů. Je s podivem, že tento 

Uplynulo již 73 let od konce druhé světové války, která 
se dotkla také našeho kraje. Osvobození naší obce přišlo 
ze směru od Komořan, Rousínova a Habrovan. Než k tomu 
došlo, byla naše obec obsazena německými oddíly (velení 
německých vojsk spadalo pod skupinu armád Střed – Mitte, 
které velel polní maršál Ferdinand Schörner (1892–1973 ).

Rudou armádu postupující při osvobozování Moravy 
podporovala 5. letecká armáda vojenských vzdušných sil, 
které velel generálplukovník Sergej Kondratěvič Gorju-
nov (1899–1967. 5. letecká armáda měla ve výzbroji tyto 
letouny: stíhací letouny Lavočkin, Jakovlev, Jak, bitevníky 
Šturmovik (IL-2), bombardovací letouny americké výroby 
Douglas A-206, Boston a víceúčelové letouny Polikarpov 
Po-2 Kukuruznik. Dále ještě americké střední bombardéry 
North American B-25 Mitchell, průzkumné letouny Petjakov 
Pe-2 a dopravní Lisunov Li-2. Celkový stav letadel k 20. dub-
nu 1945 byl 662 kusů. Letecké operace v našem kraji byly 
zajišťovány z polního letiště Kopčany (Slovensko) u Hodo-
nína a Holíče.

Situace 20. dubna byla následující: Do naší obce se sta-
hovalo větší množství německých vojsk, měla v úmyslu se 
v obci dobře opevnit a zabránit v postupu RA na Vyškov. 
Umožňovala to situace v terénu, s odkrytou dolinou od ji-
hozápadu (odtud postupovala RA) a dominantní výšina 
s  kostelem sv. Martina v zádech. Na věži kostela byla po-
zorovatelna s těžkým kulometem – při postupu RA byla se-
střelena i s kopulí. Byly budovány zátarasy za nucené účasti 
místních obyvatel. Velký pohyb německých vojsk byl dán 
rychle měnící se situací na frontě, která souvisela s osvobo-
zením Brna.

Dne 19. dubna byl sovětskými letadly napaden na ná-
draží v Křenovicích německý vojenský vlak. Útok přežil bez 
újmy a byl odeslán směrem na Vyškov, kde měl zásobovat 
německá vojska. Vlak dojel dne 20. dubna do Lulče, kde byl 
odstaven. Zásluhu na tomto odstavení a zdržení v naší že-
lezniční stanici měl přednosta stanice (což je málo známo), 
který se snažil vlak co nejvíce zdržet, aby se munice a vý-
stroj nedostala na místo určení. Bohužel osud nebyl milos-
tivý a pan přednosta stanice Luleč Jan Štěpán doplatil na 
neúspěšný nálet 21. dubna v poledních hodinách a spolu 
s  pokladníkem Josefem Kovářem zahynul při zásahu sta-
niční budovy bombou. U obecní váhy (dnes naproti domu 

Sovětský bitevní letoun Iljušin IL-2 ŠturmovikSovětský bitevní letoun Iljušin IL-2 Šturmovik

 Velká jáma v kolejišti po výbuchu dvou vagónů ekrazitu Velká jáma v kolejišti po výbuchu dvou vagónů ekrazitu
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nálet nezaplatil nikdo životem. Během večera 26. dubna ně-
mecké velení 1. pancéřové armády posílilo obranu v katastru 
Nemojan, kolem státní silnice u bývalého zájezdního hostin-
ce „Na Jezovitské“ (dnes zbořeno) u kóty 316. Protiletadlová 
obrana měla podpořit odpor a zdržet postup Rudé armády 
v tomto prostoru. Němci předpokládali, že prostor udrží 
14 dnů. Proto se velení 2. ukrajinského frontu RA rozhodlo 
pro leteckou podporu útoku na Vyškov. Byl vyčleněn 5. bi-
tevní letecký sbor se 4. gardovou leteckou divizí, 264. bitevní 
leteckou divizí a 331. stíhací leteckou divizí. Dne 27. 4. 1945 
v  12.45  hodin odstartovalo z polního letiště Lužice u Ho-
donína 8 bitevních letadel IL-2 Šturmovik z 92. bitevního 
leteckého pluku s doprovodem 6 stíhacích letadel Jak-9 ze 
179. stíhacího leteckého pluku, s cílem napadnout postave-
ní nepřítele v prostoru Rostěnic. Formaci velel gardový ka-
pitán Šmigol. Letouny v prostoru cíle byly napadeny silnou 
protiletadlovou palbou, přesto se jim podařilo zničit 5 auto-
mobilů a způsobit 2 požáry. Při odletu byly šturmoviky na-
padeny 20 nepřátelskými stíhacími letouny Bf 109 a Fw 190. 
První zasažený letoun nouzově přistál severně od obce 
Podbřežice. Oba letci, pilot gardový podporučík P. F. Dubina 
a vzdušný střelec seržant V. V. Šuvalov, se za pomocí manže-
lů, učitelů Kraisových, ukryli v místní škole. Druhý zasažený 
letoun se zřítil ve Slavkově, pilot gardový poručík B. M. Gol-
din, vyvázl s lehkým zraněním a střelec gardový vojín V. N. 
Bolčakov zahynul. Třetí zasažený letoun IL-2 přistál nouzově 
u Staré cihelny v Němčičkách. Cihelna byla obsazena Němci 
a ti chtěli letce zajmout. Palubní střelec vojín P. A. Kudrin 
kryl palbou z kulometu útěk svého pilota V. F. Korčina kory-
tem potoka a byl nepřítelem zabit. Těžce zraněný pilot sice 
unikl, ale druhý den svým zraněním podlehl. Další 3 letouny 
se z boje odpoutaly a v 13.37 přistály na svém letišti.

   V  13.50 hod odstartovalo z polního letiště Kopčany 
8 bitevníků IL-2 z 90. gardového bitevního leteckého pluku, 
s doprovodem 4 stíhacích letounů Jak-9 ze 122. stíhacího 
leteckého pluku do prostoru Lulče, kde měly napadnout 
postavení nepřítele. Po příletu byly napadeny silnou proti-
letadlovou palbou, i přesto odpálily 24 raket  RS-82 a svrhly 
78 bomb o hmotnosti 2,5–100 kg. První zásah dostal letoun 
řízený pilotem gardovým poručíkem P. P. Korsakovem se 
střelcem gardovým seržantem V. N. Chnykinem. Letadlo se 
zřítilo na polní trať „Kopaniny“ u státní silnice Brno – Vyškov 
a jeho pilot zahynul. Střelci se podařilo vyskočit na padá-
ku, byl nepřítelem zajat, ale vzápětí osvobozen rumunský-
mi vojáky. Druhý zasažený letoun s pilotem podporučíkem 
M. B. Ševcovem a střelcem mladším seržantem I. N. Zatěje-
vem se zřítil na okraji kolejiště v Komořanech a jeho posád-
ka zahynula. Třetí zasažený letoun s pilotem podporučíkem 
A. I. Pavlovem a střelcem mladším seržantem V. P. Kurenko-
vem po zásahu dopadl na polní trať „Skalky“ jižně od nádra-
ží Luleč, oba letci zahynuli. Čtvrtý letoun po zásahu „fl aku“ 
(německý protiletadlový kanón ráže 88 mm, úspěšně se 
používal také proti tankům T-34, neboť Němci neměli ade-
kvátní děla proti těmto tankům) s posádkou pilot gardový 
podporučík N. A. Rjabov a gardový seržant M. I. Adonin byl 
sestřelen v prostoru Rostěnic, tehdy německého ostrůvku 
na Vyškovsku, a jeho posádka je dodnes nezvěstná. Pátý le-
toun IL-2 s pilotem gardovým majorem V. N. Molodčikovem 
a střelcem mladším seržantem V. G. Petruninem po zásahu 
doletěl jižně od Koválovic, kde nouzově přistál za linií fronty. 
Zbytek letky (3 letouny) se ve tři hodiny vrátil na své letiště. 
Dalším bitevním leteckým plukem, který napadl 27. dubna 
prostor Lulče, byl 235. bitevní letecký pluk. Po startu z pol-
ního letiště u Senice menší oddíl (eskadrila) pluku zaútočil 

Mapa havárie letounu IL-2 Šturmovik dne 27. 4. 1945 u rybníka ChobotMapa havárie letounu IL-2 Šturmovik dne 27. 4. 1945 u rybníka Chobot
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na ustupující kolony nepřítele u Lulče a během útoku na-
razil na silnou palbu protiletadlového dělostřelectva. První 
zasažený letoun se zřítil po přímém zásahu do západního 
okraje nemojanského rybníka Chobot při levém okraji proti 
proudu potoka Rakovce.

 Přímými svědky a účastníky této události byl můj 
otec, Rudolf Klacek (1923–2014), a děda, Rudolf Klacek st. 
(1897–1971). Oba bydleli v té době na mlýně Chobot. Otec 
a děda viděli, když letadlo šlo k zemi. Proletělo směrem 
od Nemojan přes švestkovou alej. Ta vedla kolem cesty na 
výjezdu ze mlýna, směrem na západ k chobotským polím 
(dnes jsou zde koně). Ve švestkové aleji letoun zachytil 
o dva stromy, tam došlo k jeho výbuchu, urazila se křídla 
a směrové kormidlo – zůstaly ležet kousek od aleje. Motor 
i s posádkou letěl dál, směrem k okraji rybníka. Tam prolétl 
křovím a stromy a skončil na tzv. Třetích loukách (to byl 
prostor za rybníkem směrem k Hranáči, dnes je tato část 
součástí rybníka). Pilot a střelec dopad nepřežili a výbuch 
zřejmě způsobil zapálení jejich padáků. Děda i otec běželi 
na místo havárie a snažili se oba letce uhasit. Vtom se tam 
objevili Němci na motocyklu se „sajdou“. Přijeli od Branky 
po polní cestě vedoucí k Chobotu. Otce i dědu pod po-
hrůžkou zastřelení zahnali a stále křičeli  Waff en, Waff en. 
Hledali zbraně. Nic jiného je nezajímalo. Není známo, zda 
něco našli, ale za nějaký čas odjeli zpátky do dědiny. Po-
sádka po sobě zanechala stopy v bahně i s botami (zřej-
mě šlo o nějaký poslední pohyb před smrtí) a zůstali le-
žet bosí. Pohřbeni byli 28. nebo 29. dubna před budovou 
základní školy. Bylo zde pohřbeno více padlých, celkem 
v osmi hrobech.  

Letci z havárie od Chobota byli pohřbeni v sedmém 
hrobě od hlavního vchodu do školy. Na hrobě byl nápis:
Zde leží bez bázně bojující letci-útočníci:
Starší poručík Draničin Sergej Ivanovič,
Sverdlovská oblast, Karlinský rajon, obec Zurvinský Rudnik
narozen 14. 1. 1919

Starší seržant Bojko Ivan Štefanovič,
Žitomírská oblast, Arvilský rajon, obec Osžorol
narozen 21. 2. 1918

         
Padli při plnění vojenského úkolu 27. 4. 1945.

V zimě pak byly jejich ostatky vyzvednuty spolu s dal-
šími padlými a převezeny na společný hřbitov v Brně. Vrak 
letadla byl z části odvezen (motor, část draku a křídel). Jed-
na část křídla spolu s kanónem ráže 20 mm s několika ná-
boji zůstala na břehu rybníka ve křoví až do roku 1978, kdy 
byla odvezena spolu s nalezenými pancíři a umístěna do 
síně tradic při Zbrojovce Vyškov, následně do Leteckého 
muzea na vyškovském letišti.

Druhý zasažený letoun dopadl na pole u silnice Brno–
Vyškov nad obcí Tučapy a posádka, pilot podporučík 
A. V. Carkov a starší seržant I. M. Ogarkov, také v jeho tros-
kách zahynula. Třetí letoun Il-2 byl při útoku zasažen do 
motoru. Pilot poručík F. P. Borodatych se snažil doletět za 
frontu, nad obcí Křižanovice se motor zastavil a letoun se 
zřítil k zemi. Střelec svobodník I. I. Mucha se snažil vyskočit 
na padáku, ten se pro malou výšku plně neotevřel a stře-
lec se zabil. Pilot s letadlem se zřítil u Křižanovic, nedaleko 
silnice do Rašovic a zahynul.

Hroby vojáků RA, kteří padli při osvobození naší obce, před školou,  napravo hroby letců z havárie na ChobotěHroby vojáků RA, kteří padli při osvobození naší obce, před školou,  napravo hroby letců z havárie na Chobotě
 (část kormidla s hvězdou) (část kormidla s hvězdou)
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Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda

 Ráno 28. dubna dostal 3. gardový bitevní letecký sbor 
úkol podporovat útočící sovětská vojska ve směru na Vyš-
kov. Eskadrila ze 131. gardového bitevního leteckého plu-
ku vystartovala z polního letiště na území Rakouska u obce 
Strasshof, aby napadla cíle v prostoru Rostěnic. Letoun Il-2 
s posádkou pilot gardový poručík N. N. Ivanov a střelec gar-
dový seržant A. P. Čudopalov dostal zásah od protiletadlové 
obrany, zřítil se do lesa nad cihelnou mezi Lulčí a Drnovice-
mi a jeho posádka zahynula.

V roce 1977 se dalo dohromady několik nadšenců 
z místních podniků a továren (Zbrojovka Vyškov, UP Rou-
sínov, OPS Vyškov, za pomoci Lidových milicí a armádní 
posádky Vyškov) a s těžkou technikou byly dohledány 
některé vraky sestřelených letadel. Jednalo se o vraky, 
které se zabořily hluboko do země na polích. Pozůstat-
ky dohledaných letců byly zpopelněny a uloženy ve čty-
řech urnách do pomníku v Lulči. Tato událost se konala 
spolu s pietním aktem a slavnostním průvodem k 33. vý-
ročí osvobození dne 7. května 
1978. Slavnostního okamžiku 
se zúčastnil konzul SSSR v Brně 
B. J. Nizovcev, zástupce voj. a le-
tec. přidělence velvyslanectví 
SSSR G. M. Cembalis, generál-
poručík A. V. Kovtunov, generál-
major Togmačev (účastník bojů 
2. svět. války) a další.

   Po roce 1989 byly urny 
z  pomníku odstraněny a ztrati-
ly se. Až v roce 2000 byly obje-
veny ve sklepě obecního úřadu 
v  Lulči a předány pracovníkům 
Nadace historického leteckého 
muzea ve Vyškově. Ta je převez-
la na Ústřední hřbitov do Brna, 
kde byly pietně uloženy.

   V prostoru Lulče a Nemojan došlo při osvobozova-
cích bojích koncem dubna 1945 k největším ztrátám so-
větského letectva na území Československa. Bylo zde se-
střeleno 12 sovětských letadel  Il-2 Šturmovik a zahynulo 
přitom 19 letců. Jejich památka by měla být zviditelněna.

   Dne 28. dubna pokračovaly jednotky 24. gardového 
střeleckého sboru v boji směrem na Vyškov. Osou jejich 
postupu byla silnice a železnice. Do boje byly nasazeny 
tanky 6. gardové tankové armády, jednotky 2. gardového 
mechanizovaného sboru, vojáci 93. gardové a 180. stře-
lecké divize z  24.  gardového střeleckého sboru. Dále to 
ještě byly tanky 9. gardového mechanizovaného sboru 
a vojáci 81. gardové střelecké divize – rovněž z 24. gardo-
vého střeleckého sboru.

  Již ráno Němci vyhodili do vzduchu jeden oblouk že-
lezničního mostu v Nemojanech a do prostoru Lulče, kde 
chtěli zastavit sovětský postup, stáhli jednotky 19. pan-
céřové divize. Boj trval až do večera, kdy se podařilo Lu-
leč osvobodit se ztrátou 77 sovětských vojáků, několika 
tanků a samohybných děl. Po obsazení Lulče se rozhořel 
boj o Drnovice, ale to už je jiná kapitola.

   Závěrem bych chtěl vyjádřit velký dík nedávno ze-
snulému panu Vlastimilu Schildbergerovi staršímu, z je-
hož knihy „Osvobození jižní Moravy v roce 1945“ jsem 
čerpal. Pan Schildberger se také účastnil pátrání po hava-
rovaných letadlech a několikrát jsem se s ním osobně se-
tkal. Byl to velmi zdatný amatérský odborník přes válečné 
události od Napoleona až po 2. světovou válku. Mnoho 
údajů z nedávno otevřených sovětských archivů bylo po-
prvé zveřejněno právě panem Schildbergerem.

Rudolf Klacek, 
květen 2018
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