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David Pěnička, starosta

Vážení spoluobčané
opět k vám promlouvám
prostřednictvím našich
Nemojovin, které se
pravděpodobně zabydlely
ve vašich domácnostech
a soudě podle odezvy se
staly nedílnou součástí
informačního života v obci.

Bohužel doba stále nepřeje
společenským akcím
a společenskému životu, na
který jsme byli tolik zvyklí.
Můžeme jen doufat
v čarodějnice či dětský den.
Obávám se ale, že tyto akce
budou k mé obrovské lítosti
i pro letošní rok zapovězeny.
Kéž bych se mýlil.

Proto patří velké
poděkování paní Aleně

Portychové, která se ujala
atraktivních úkolů pro děti.
Jsem moc rád, že tě tu
máme, Aleno.

Bohužel je zapotřebí
poukázat i na odvrácenou
tvář dnešní doby. Ve vsi se
schází několik mladých
nezletilců a nedělají čest ani
svým rodičům ani sobě
samým. Dokonce uráží lidi
jiné barvy pleti. Chtěl bych
zdůraznit, že zrovna oběť
jejich útoku si zaslouží spíše
uznání než pohrdavé
poznámky několika
nevychovaných spratků.
Věřím, že se zde dotyční
poznají a zamyslí se nad
sebou. Pokud se tak nestane
a já ještě někdy uslyším
podobné věci, věřte mi, že
to bude horší

Slovo starosty

Nemojoviny
p r o t o ž e c h c e m e , a b y s t e v ě d ě l i

Kanalizace
a vodovod budou
v září hotové

Teď, nebo nikdy.
Kraj opraví silnici,
vznikne i chodník

1. FC: turnaj
o pohár starosty
bude!

Pokles příjmů
o 15 % ještě
ustojíme

Nemojoviny vycházejí
už po pětadvacáté!

Svoz větví
Svoz větví bude probíhat
bezplatně až do
30. dubna. I nadále platí,
že první dva svozy jsou
zdarma, odvoz každé
další fůry je za 500 Kč.

21. května:
velkoobjemový
a nebezpečný
odpad
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu proběhne
v pátek 21. května 2021
v době od 15 do 18
hodin na parkovišti před
restaurací.
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David Pěnička, starosta

Bohužel ani naší obci se
pravděpodobně nevyhne
propad příjmů. Očekáváme,
pokles o 10–15 %. Zejména
s ohledem na probíhající či
dlouhodobě plánované
investice se proto musíme
na tuto situaci připravit.
Pojďme si tedy shrnout, jak
jsou na tom naše projekty
po finanční stránce a jak by
je případné nižší příjmy
mohly ovlivnit. Věci se mají
následovně:

Kanalizace
Cena dle smlouvy o dílo je
ve výši 38 448 795 Kč bez
DPH. Po odečtení dotace
ministerstva zemědělství
(21 952 000 Kč) a dotace
Královéhradeckého kraje
(rovné 3 miliony Kč) zbývá
obci doplatit 13 496 795 Kč.
Tyto vlastní náklady plně
pokrývá úvěr 16,5 milionu
korun u Komerční banky.

Chodník a osvětlení
Cena dle smlouvy o dílo je
8 787 831 Kč s DPH. Po
odečtení trojice dotací
(IROP 2 439 848 Kč, SFDI
3 185 970 Kč a dotace kraje

450 000 Kč) zbývá doplatit
2 712 013 Kč, což pokryje
zůstatek na našem účtu.

Nový vodovod a přípojky
Celkové náklady jsou
5 971 064 Kč bez DPH.
Podali jsme žádost o dotaci
Královéhradeckému kraji ve
výši 3 miliony korun a ve
fondu obnovy vodovodu
máme 1,5 milionu. Zbyde
nám uhradit půldruhého
milionu, a to buď pomocí
bankovního úvěru, který
čerpáme na stavbu
kanalizace ( její cena je nižší
než výše úvěru), anebo
pomocí úvěru nového.
Každopádně nedojde
k velkému zadlužení obce.

Osvětlení (3.–5. etapa)
Projektová dokumentace
počítá s rozpočtem
2 331 530 Kč. Dotace
Královéhradeckého kraje
bude ve výši 450 000 Kč.
Obec tak bude ze svého
doplácet 1 881 530 Kč. Na
běžném účtu máme nyní
zůstatek 1 498 000 Kč.

Do výše uvedených akcí
nejsou zahrnuty příjmy

letošního roku. V případě,
že dojde k poklesu příjmů
oproti roku 2020 o 15 %,
znamená to, že do obecní
pokladny přibude o jeden
milion korun méně.

V rozpočtu jsme z obecních
peněz na investiční akce
vyhradili 3 miliony korun.
Budou-li nakonec letošní
příjmy nižší o uvažovaných
15 %, budeme mít pouze
2 miliony. I to ale bude stačit
k pokrytí všech letošních
naplánovaných investic.
Dojde-li ale k ještě většímu
propadu příjmů, nebudeme
mít v budoucnu dodstatek
volných prostředků na
investiční akce. Veškeré
rozpočtové příjmy pokryjí
pouze úhradu dluhu
a vlastní chod obce.

Věřím, že tento stručný
rozbor vám pomohl
nahlédnout do našeho
uvažování a pochopit naše
kroky a zvolená řešení.

Pokles příjmů o 15% ještě ustojíme

David Pěnička, starosta

První etapa umístění
kabeláže do země byla
úspěšně dokončena a již se
na nás začíná připravovat
druhá etapa. Tato však
nebude zasahovat
omezeními do života tolika
obyvatel. Půjde pouze
o spodní část Dolního
Nemojova a část od kaštanu
směrem ke hřbitovu. Dále
se jedná o část od obecního
úřadu směrem ke škole.
Opět bude rekonstrukce
znamenat kopání a omezení
života. Nicméně po tom, co

prožíváme nyní a co ještě
letos budeme prožívat, se
jedná o procházku růžovou
zahradou. Prosím všechny
dotčené obyvatele či
majitele dotčených
nemovitostí o maximálně
konstruktivní přístup.

Podle mého názoru se jedná
o velmi povedenou akci,
která ve výsledku pozitivně
ovlivnila vzhled obce už jen
tím, že veřejný prostor
očistila od množství sloupů
a nadzemního vedení.

Další část kabelů
konečně zmizí v zemi

a nevypořádáme to několika
větami v Nemojovinách.

Vím, že byste rádi měli
informace hned. Jsme ale
malá vesnice, kde vše
zpravidla dělají 2–4 lidi
a nedokážeme vše jako
v jiným městech, kde na to
mají celé týmy. Věřte, že se
snažíme být maximálně
sdílní, ale ne vše můžeme
nebo dokážeme ihned
zveřejnit.

Uvnitř listu se dočtete opět
o postupu investičních akcí.
Prosím zejména majitele
nemovitostí, kterých se
bude týkat vodovodní
a kanalizační přípojka, aby si
článek bedlivě přečetli.

Drazí a milí spoluobčané,
přeji nám, aby jaro bylo
plné sluníčka a pokud
možno umožnilo
společenský život. Přeji
všem hodně sil a zdraví.Pokračování

rekonstrukce
veřejného
osvětlení

Nejpozději v květnu 2021
proběhne výběrové řízení
na zhotovitele 3., 4. a 5.
etapy rekonstrukce
veřejného osvětlení.

Jedná se o jediné
neosvětlené úseky podél
hlavních silnic II. a III.
třídy. Na výběrovém řízení
panuje shoda, a tak
předpokládáme, že
zakázka bude letos
realizovaná.
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to jediný způsob, jak zajistit
nepřerušené dodávky vody
a vyhnout se tak nečekaným
odstávkám kvůli nehodám
během stavby. Na druhou
stranu to bude mít vliv na
dopravu v obci, proto vás
moc prosím o pochopení
a trpělivost.

Práce budou probíhat ve
vrchní části vodovodu blízko
vodojemů. Zejména
obyvatele níže položených
částí obce proto prosím,
aby šetřili vodou a byli při
případných problémech
obhleduplní.

Vodovodní přípojky budou
následně nově předělány na
nový vodovodní řad. Je
naprosto nezbytné přepojit
na nový plastový vodovod
všechny obyvatele na tzv.
německé straně, v Novém
Nemojově a části Dolního
Nemojova.

Prosím všechny majitele,
aby zvážili možnost
společné přípojky
vodovodu a kanalizace.
Přepojení stávajících
vodovodních přípojek
budeme muset hradit my,
tedy obec.

Po ukončení této akce bude
velká část vodovodu vedená
plastovými trubkami.
Děláme vše hlavně proto,
aby byla voda kvalitní,
s dostatečným tlakem. Aby
nebyly tak často poruchy
a docházelo k minimálním
únikům vody ze sítě.

Celé práce musí být hotové
do konce září 2021.

Foto na předchozí, této a další
straně: Výstavba kanalizace ve
Starobuckém Debrném a chodníku
u obecního úřadu.

David Pěnička, starosta

Tento článek bude
informovat o postupu
a plánu prací. Kanalizační
přípojky jsou postupně
projednávány s majiteli
nemovitostí a se stavební
firmou a nemám odezvy, že
by něco nefungovalo. Za to
vám všem patří velký dík.

Vodovod bude kompletně
vyměněn všude tam, kde

vede souběžně s kanalizací.
Navíc jsme požádali
Královéhradecký kraj
o dotaci na vybudování
nového vodovodu.

Výkopové práce probíhají
v těsné blízkosti stávajícího
litinového vodovodu, a tak
se bohužel na Starobucku
už několikrát „povedlo“
přerušit dodávky vody.
Proto se vždy parta

přesunula o kousek výš, aby
nebyla ohrožena funkce
stávajícího velmi starého
vodovodu. Jakmile se oteplí
a nebudou hrozit mrazy,
necháme provést by-pass
vodovodu nad terén
Podobně jsme to provedli
v Dolním Nemojově při
výstavbě první etapy. Poté
dojde k provizornímu
přepojení a odstavení
vodovodu podzemního. Je

Práce na kanalizaci a vodovodu
se naplno rozjedou, skončí v září
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Josef Nypl, místostarosta

– Zastupitelstvo schválilo
rozpočet obce pro rok 2021
jako schodkový. Celkové
příjmy 11,4 mil. Kč, celkové
výdaje 11,8 mil. Kč.

– Projednání
střednědobého výhledu
obce 2022–2023.

– Projednání plánu odpisů
obce a školy na rok 2021.

– Výsledek kontroly
hospodaření školy v roce
2020.

– Schválení příspěvku na
provoz školy na rok 2021.

– Zastupitelstvo stanovilo
pro rok 2021 výši vodného
na 29 Kč Kč/m3 bez DPH
a stočné ve výši 66 Kč/m3
bez DPH. Plátci stočného
získají ekologický bonus
v podobě slevy z vodného
ve výši 23 Kč/m3.

– Projednání dodatku č. 3 ke
smlouvě o svozu odpadu
s Technickými službami
Dvora Králové.

– Projednání dodatku ke
smlouvě o svozu
využitelných složek
směsného odpadu s firmou
Marius Pedersen a. s.

– Projednání dodatku č. 5 ke
smlouvě o svozu tříděného
komunálního odpadu
s firmou Granplast s. r. o.

– Projednání žádosti
o zatížení parcely 104/5 (St.
Debrné) ve vlastnictví obce
věcným břemenem přístupu
pro parcelu 104/3.

– Projednání žádosti
o příspěvek pro Městskou
knihovnu s regionálními
funkcemi Trutnov.

– Projednání žádosti
o příspěvek pro Oblastní
charitu Červený Kostelec na
provoz Hospice Anežky
České.

– Projednání žádosti
o příspěvek Pečovatelské
službě města Dvůr Králové.

– Projednání dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu prostor
a dohody o spolupráci při

provozu prodejny potravin
v č. p. 173 (St. Debrné).

– Projednání možnosti
zatížit parcelu 280/1 v Dol.
Nemojově věcným
břemenem stavby „IV-12-
2020133/VB/3“ spol. ČEZ
Distribuce, a. s. (IČ
24729035) pro připojení
parcel 81/2 a 36/1 v Dol.
Nemojově.

– Projednání pokračování
dohody o provedení práce
na odečty vodoměrů pro
zastupitele Josefa Liperta.

– Zastupitelstvo schválilo
půjčku 450 000 Kč nájemci
obecní restaurace Marku
Pelovi (IČ05265258) na
financování instalace nové
otopné soustavy restaurace
včetně zdroje tepla.

___________________________
Jedenácté veřejné zasedání
obecního zastupitelstva
proběhlo 18. prosince 2020.

Z prosincového zastupitelstva...
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David Pěnička, starosta

Blíží se oprava hlavní silnice
přes Starobucké Debrné,
měla by proběhnout v roce
2022.

Konkrétně se jedná
o dvoukilometrový úsek
silnice III/29931 v intravilánu
obce od křižovatky s hlavní
silnicí II/299 až po konec
zástavby ve Starobucku.

Máme za sebou schůzku
s projektantem a zástupci
Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje,
na níž jsme se seznámili
s detaily stavby a její
projektovou dokumentací.

Byla zvolena ekonomická
varianta v podobě opravy
silnice s využitím stávající
konstrukce vozovky –
technologie recyklace za
studena na místě
s položením nových
asfaltových vrstev. Proběhne
i zpevnění krajů vozovky,
přičemž stávající šířka
komunikace zůstane
zachována.

Souběžně s opravou silnice
proběhne i výstavba zcela
nového chodníku podél
vozovky. Silnici i chodník
odvodní nová dešťová
kanalizace v délce 1,6 km,
která vyústí do silničního
propustku u křižovatky.
Chodník bude široký 1,5 m
a začne od křižovatky
s hlavní silnicí v Dolním
Nemojově. Nakonec
nepovede pouze
k autobusové točně ve
Starobuckém Debrném, ale
až po odbočku do chatové
oblasti Amerika. V trase
bude nově zřízena
autobusová zastávka
v každém směru.

Rada Královéhradeckého
kraje v lednu odsouhlasila
vypracování projektové
dokumentace a ta by
zhruba do konce října 2021
měla ležet hotová a pěkně
svázaná v deskách na
odboru dopravy a čekat na
schválení.

I tentokrát musím všechny
majitele nemovitostí,

kterých se stavba bude
dotýkat, požádat o nanejvýš
konstruktivní přístup
a spolupráci. Přeci jen se
jedná o věc, ze které
budeme mít všichni užitek.

Pokud by stavbu někdo
z občanů zablokoval, kraj by
od záměru ustoupil, opravil
pouze asfalt a ušetřené
peníze by využil jinde. My
sami bychom chodník už
pravděpodobně nikdy
v budoucnu vybudovat
nedokázali. Bylo by proto
nešťastné nevyužít nynější
jedinečnou příležitost, tedy
nehat postavit chodník
v rámci plánované
rekonstrukce krajské silnice.

Věřím, že tohle žádný
obyvatel obce nechce
a nalezneme cestu
k dohodě.

Majitele dotčených
pozemků a nemovitostí
budu kontaktovat buď já
sám, pan místostarosta
Nypl, nebo některý ze
zastupitelů obce.

Pamatujme, že tudy chodí
naše děti. Na silnici je
několik nepřehledných
zatáček a je zcela jisté, že po
opravené silnici bude
mnoho řidičů jezdit
mnohem rychleji. Mít podél
silnice v zastavěné části
obce chodník, který umožní
bezpečný pohyb, považuji
za naprostou nezbytnost.

Odhadovaná výše investice
je 11 milionů korun a dotace
pokryje 85 % z ceny
zakázky. Obec doplatí
zhruba 3 miliony ze svého.

V článku o poklesu příjmů
jste se mohli dočíst o

finanování jednotlivých
investičních akcí v případě
nižších příjmů do obecní
pokladny. Nezbývá než
konstatovat, držte nám
palce, aby dopadlo vše, jak
máme naplánováno, aby
nemuselo dojít k navýšení
uvažovaného dluhu. Pro mě
osobně by to byla prohra.
Udělám maximum pro to,
aby k ní nedošlo.

Vpravo: Červeně je vyznačený
úsek silnice III/29931, podél

kterého bude během rekonstrukce
vozovky vybudován nový chodník.

Teď, nebo nikdy. Kraj opraví silnici
přes Starobucko, vznikne i chodník

OBEC NEMOJOV POŘÁDÁ 
ve spolupráci s firmami 

 

 
a 
 

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 
 

 

NA PARKOVIŠTI PŘED RESTAURACÍ V NEMOJOVĚ 
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Veronika Dulínková, ředitelka školy

Naše základní škola je
malotřídní základní školou
se třemi třídami, s pěti
postupnými ročníky.
Vyučování probíhá ve třech
třídách, ve kterých jsou
spojeny dva ročníky. Jeden
ročník je vyučován
samostatně. Spojení ročníků
závisí na počtu žáků.

Na co se mohou vaše
děti těšit?

Příjemné prostředí – v roce
2018 proběhla částečná
rekonstrukce školy,
vybudování nové třídy,
šatny, toalet, nového
systému vytápění a vybavení
všech tříd novým nábytkem.
Přes letní prázdniny
plánujeme výměnu podlah
ve zbýlých dvou třídách.
K výuce často využíváme
školní zahradu, lesy, louky,
hřiště.

Vybavení školy – ve dvou
třídách jsou pylonové
tabule, dataprojektor
a notebooky, jedna třída

disponuje interaktivní
tabulí. Všichni žáci mají
možnost pracovat
samostatně na notebooku.
Využíváme výukové
programy SILCOM, které
jsou k dispozici i při
distanční výuce. Škola
disponuje moderně
zařízenou a vybavenou
tělocvičnou. Sportovní
náčiní průběžně
doplňujeme dle potřeb
a návrhů pedagogů i žáků.

Individuální přístup
k žákům – výhodou malé
školičky je možnost
poskytnout žákům
individuální přístup.
Pedagogové spolu
konzultují potřeby žáků
a postupy při učení.
Snažíme se rodinným
zázemím a přístupem docílit
prožití úspěchu, a tak
motivovat k dalšímu
zlepšení.

Projekty

Ovoce a zelenina do škol
aMléko do škol – každý žák

obdrží jednou týdně
dotované mléko, jogurt
nebo jiný mléčný produkt,
ovoce nebo zeleninu.

Sportuj ve škole – v rámci
školní družiny mohou žáci
navštěvovat jednou týdně
hodinu plnou pohybu,
zábavných her a soutěží.
Sportovní aktivity jsou
zaměřené na fotbal,
basketbal, volejbal, florbal,
házenou. Cílem těchto
hodin je si sport užít a být
v pohybu.

Atletika pro děti do škol –
díky tomuto projektu máme
zapůjčenou sadu
sportovních pomůcek pro
hravou atletiku, která je
součástí běžných hodin
tělesné výchovy.

Dopravní výchova – ve
spolupráci s DDM Jednička
ve Dvoře Králové probíhá
výuka pravidel silničního
provozu, s praktickou jízdou
na dopravním hřišti
i s možností získání průkazu
cyklisty.

Okénko do malotřídní školy
v Nemojově
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Martin Fejk

V posledním loňském čísle
Nemojovin nebylo o sportu
ani zmínky, protože nebylo
bohužel o čem psát. Ping-
pong si každý mohl zahrát
tak maximálně v garáži. Ale
to se změní.

Oslovila mě spousta lidí,
aby se s tím něco udělalo,
a tak jsem se nad
požadavkem těch dvou lidí
zamyslel a pokusím se to tu
trošku rozsvítit.

Silvestrovské rozloučení
se sportovním rokem
2020
Považuji v této době za
úspěch, že jsme vloni
uspořádali dva turnaje, což
se asi málo komu za daných
okolností povedlo. Na
Silvestra jsme se rozhodli,
protože bylo nádherné
počasí, zpestřit si poslední
den v roce. Jak jinak než
sportem. A protože většina
z nás umí jen kopat balón
do lesa, tak jsme hráli
samozřejmě nohejbal. Při
každém utkání mě vždy
překvapí, jak je ten plot

nízký a kolik z nás to přes
něj pošle. Což asi spousta
z vás zaznamenala, protože
stále někoho prosíme, ať
nám podá míč. Ale abych to
nezamluvil, my jsme si
suprově zahráli a doufáme,
že za rok nás bude víc
a zpestříme to i nějakým
veselým občerstvením,
abychom si mohli popřát
vše nej do nového roku i se
všemi kolemjdoucími. A že
jich už teď bylo. Tak se tímto
opožděným přáním všeho
dobrého loučím za nás
nemojovské sportovce
s loňským rokem a doufám,
že se brzy setkáme v co
největším počtu zase na
bojišti (hřišti).

Údržba hřišť
Abychom si jen neužívali,
ale taky se o společně
provozovaný majetek starali,
organizujeme ve spolupráci
s obcí údržbu obou hřišť.
Hlavně v rohu u lesa
prorůstá umělou trávou
mech a u sítě na této straně,
je vyskákaný důlek.

Takže jsme sehnali firmu,
která během dubna až vše
vyschne, celé hřiště
vykartáčuje, provzdušní
a dosype asi dvě tuny písku.

Celá operace má
předjednaný rozpočet s tím,
že z jedné třetiny se
budeme jako správní
hospodáři na financování
podílet i my (1. FC
Nemojov), a to z výnosů
turnajů a sponzorských
darů. Zbylé dvě třetiny
dofinancuje obec ( jak
jinak).

Pokud tedy dojde díky této
akci k omezení provozu
hřiště, tak se všem
omlouváme, ale je to nutné,
aby nám vydrželo co
nejdéle, protože tu chceme
samozřejmě co nejdéle hrát
a sportovat. Kdyby se našli
i jiní sportovci, co se chtějí
zapojit, budeme jen rádi,
protože my neustupujeme
a jako vždy chystáme velké
věci.

Zahájení sportovní sezóny
Třetí únorový víkend jsme to
již nevydrželi a zahájili
neoficiálně užívání umělé
trávy prvním fotbalovým
zápasem. Samozřejmě jsme
si museli v rámci akce „Z“
fotbalové hřiště za přísného
dozoru pana Malého
vyházet od sněhu. Našima
rukama prošlo pomocí
hrabel 90 m³ sněhu.

1. FC je
zpět

Projektové dny a další
aktivity

Projektové dny zaměřujeme
na sport, přírodu, tradice
a třídění odpadu. Žáci se
během těchto dnů učí
pracovat ve skupinách
s žáky různého věku.

Svačinky v přírodě – za
příznivého počasí trávíme
velké přestávky na školní
zahradě.

Velikonoční a Vánoční trhy
– žáci vyrábí zajímavé
výrobky z různých druhů
materiálů, které nabízí na
trzích ve škole. Za odměnu
jezdíme do kina Cinestar
v Hradci Králové. Náklady
jsou hrazeny z výtěžku
z trhů.

Plavecký kurz – vzhledem
k tomu, že jsme malá
školička, plaveckého kurzu
se mohou žáci účastnit
každý rok od 1. až do 5.
třídy. Ve 2. a 3. ročníku je
kurz povinný a plně hrazen
školou.

Školní družina – žáci
mohou využívat školní
družinu, která je otevřena
od půl sedmé do půl osmé

a odpoledne do 16 hodin.
Školní družina je celoročně
zaměřená na lidové tradice,
vztahy v kolektivu
a všestranný rozvoj
osobnosti. Nespornou
výhodou je pravidelný pobyt
v přírodě. V zimních
měsících mohou děti
bobovat a věnovat se
zimním radovánkám.
Kreativní vyrábění, stolní
hry, zpěv a dramatizace
pohádek v naší školní
družině nechybí. Všechny
tyto aktivity rozvíjí
přirozenou zvídavost žáků,
pozitivní vztahy mezi nimi a
vztah k místu, ve kterém žijí.

Sportovní odpoledne –
v rámci školní družiny
a projektu Sportuj ve škole

s dětmi pořádáme
cyklistické výlety, spaní ve
škole s programem
(soutěže, hry, stezka
odvahy), turistické vycházky
na Hájemství, přehradu Les
Království a pod.

Kulturní akce a vystoupení
pro děti – navštěvujeme
kino v Hradci Králové,
Hankův dům ve Dvoře
Králové, účastníme se
divadelních představení
v mateřské škole, ve škole

probíhají zajímavé
programy vedené
odborníky (bubnování,
návštěva ornitologa,
kouzelníka, programy
o třídění odpadu a ochraně
přírody).

Spolupráce obecním
úřadem – Dětský karneval,
Dětský den, Čarodějnice,
Ples základní školy, Vítání
občánků, rozsvícení
vánočního stromečku.

Soutěže – pravidelně se
účastníme soutěží Šplháme

s Jedničkou,Matematický

klokan, pěveckých
a výtvarných soutěží.

Spolupráce – Lesy ČR, pan
Lokvenc (projektové dny),
DDM Jednička, ZŠ
Schulzovy sady, Hasiči Dvůr
Králové, Policie ČR.

Školní akademie – na závěr
školního roku se můžete
těšit na vystoupení žáků
plné dramatizace, tance
a hudebních vystoupení.

Přejeme vám i vašim dětem,
abyste byli s pobytem v naší
škole spokojeni, těšíme se
na spolupráci s vámi.
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Nyní budeme co nejvíce
apelovat a upřednostňovat
ryzí nemojováky co tu žijí.
Myslíme si, že organizace
turnaje bude kvůli
hygienickým předpisům
finančně nákladnější než
tomu bylo dříve. Neradi
bychom z našich kapes
financovali zábavu pro
přespolní jen proto, že
místním se nechce. My už se
teď na všechny těšíme.

Závěrem
Pokud jste to dočetli až sem,
tak snad to tak hrozné
a nudné nebylo a doufám,
že se za příznivého počasí
brzy setkáme na místním
sportovišti. Hlavně s dobrou
náladou a zdravým
sportovním duchem,
protože je to všechno
hlavně o hlavě.

Všem, kteří zvládli Suchý
únor gratulujeme, některým
z nás se to taky povedlo.

Sportu zdar!

Děkujme hlavně naší
mládeži, protože bez nich
bychom tam my
pětačtyřicátníci asi umřeli :)

Nohejbalový turnaj 2021
Nyní přichází to
nejdůležitější! Nohejbalový
turnaj o pohár starosty
Nemojova bude! Bereme to
jako svoji občanskou
povinnost a lepší zemřít
v naší aréně vysílením než
doma nudou. Nyní to bude
na téma „Nemojovský
vzdor!“

Finální podobu plakátu jsme
do tohoto vydání dát
nestihli, ale zase bude jako
vždy vtipný. Na poslední
straně Nemojovin je
prozatímní pozvánka, jejíž
podobu ovlivnila obliba
seriálu Černobyl u Pepy
Červenky.

Turnaj bude 26. 6. 2021, tak
ještě jedny Nemojoviny
vyjdou a v nich bude už
jasněji, za jakých podmínek
ho budeme organizovat.
Věřím, že s obcí v zádech
a spoustou dobrovolníků
dokážeme uspořádat turnaj
za jakýchkoliv podmínek
a snad nejen pro nás
sportovce. I kdybychom

měli vytvořit otestovanou
bublinu – v té době už snad
děti budou ve škole, tak
věřím, že s nekontaktními
antigenními testy budou
zkušenosti a zvládneme to.
Snad bude i dost
proškolených dobrovolníků,
co nám s nimi pomůžou.

Ale to budeme chytřejší
příště. Každopádně
počítejte, že tedy 26. 6. 2021
bude turnaj v nohejbale.

A tak apeluji na všechny,
kteří se chtějí přihlásit, ať
neotálejí, klidně i jednotlivci,
družstva sestavíme na
místě, stejně to tak děláme
pokaždé :) Nemusíte se bát,
mezi námi jsou někdy
strašná kopyta :)

Proto očekávám na
1.fcnemojov@seznam.cz
záplavu přihlášek od
sportovců, co se chtějí
hýbat a užít srandu. Což je
v dnešní době
k nezaplacení. Už teď je
přihlášených devět místních
týmů. I to je a bude pro
obec argument, že
prostředky vynaložené na
opravu hřiště nebyly
vyhozené.
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Nemojoviny
p r o t o ž e c h c e m e , a b y s t e v ě d ě l i

Obecní úřad
Dolní Nemojov 13
544 61 Nemojov

IČ 00278165

Dat. schránka pb5a6b2
info@nemojov.com
+420 499 397 534

Bankovní spojení
9620601/0100

Úřední hodiny
Po 8–12.00 / 14–17.00
St 8–12.00 / 14–17.00

Podatelna
Zdeňka Podracká
podatelna@
nemojov.com
+420 734 476 334

Starosta
David Pěnička
starosta@nemojov.com
+420 737 444 247

Místostarosta
Josef Nypl
mistostarosta@
nemojov.com
+420 731 175 137

Obecní hospodář
Ladislav Malý
+420 737 030 705

Nesečetli jste se online?
Do 11. 5. 2021 vyplňte a odevzdejte
listinný formulář. Získáte ho na pobočce
České pošty. Více na www.scitani.cz


