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Jak se čistí
čistírna

Nohejbalový
turnaj trojic
O pohár starosty

Co nám Covid-19
vzal a co dal

Nemojoviny
p r o t o ž e

Svoz větví

c h c e m e ,

a b y s t e

v ě d ě l i

Slovo starosty

Větve ze zahrad vozte

David Pěnička, starosta

a následně i mateřské školy

prosím k čističce.

Vážení a milí spoluobčané,

na více než dva měsíce. Tím

Obec přes léto svoz

obracím se na vás opět po

se z rodičů, i přes snahu

větví nezajišťuje.

čase prostřednictvím našich

učitelského sboru, stali

Nemojovin v této podivné

rovněž učitelé a nervy, které

Podzimní svozy budou

době, kdy po poměrně

to pravděpodobně stálo

probíhat od 15. 9.

dlouhé době se snad naše

každého z nás, nepřeji

do 15. 11. Odvoz větví je

země vrací do normálu. Je

opravdu nikomu. Izolace

pro každé číslo popisné

na každém z nás, jak se

našich dětí od kamarádů

2x zdarma. Každý další

postavil k pravidlům

však byla ještě tvrdší a jsem

odvoz je stojí 500 Kč.

poměrně nekompromisně

rád, že tahle epizoda je

zavedeným vládou

navždy za námi.

Poplatek za
popelnice

a následně rozvolňovaným
až do dnešních dní. Nemám

Rovněž bych rád vyzdvihl

Platí se 450 Kč za

informaci ani o jediném

naši restauraci. V dobách

osobu, nebo za

nakaženém nemocí

nelehkých se ke všemu

rekreační objekt.

Covid-19 v naší obci.

postavili čelem. Nevím

Poplatek uhraďte do

Celý okres Trutnov byl

o jiné vesnické restauraci,

30. června v hotovosti

jedním z nejméně

která by dovedla vytěžit

na obecním úřadě,

postižených v republice.

z minima maximum. I přes

nebo převodem na

pokles příjmů zavedli

účet 9620601/0100.

Pro naši obec bylo

rozvozy. Dále pořídili pec na

Variabilní symbol je

nejdramatičtější rušení

pizzu a už dva měsíce

vaše číslo popisné.

společenských akcí

zásobují každého, kdo si

a uzavření nejdříve základní

zavolá. Mým přáním od
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dob, co jsem neplánovaně

Děkuji všem, že přistupovali

částku v rámci solidarity

usedl na hrad, bylo, abych

odpovědně k restrikcím

jsme celkem bez problémů

o restauraci neslyšel

a díky tomu naši republiku

schopni vydržet. Na naše

alespoň pět let. Doufám, že

zasáhla pandemie naprosto

plánované investice to

se současnými nájemci se

minimálně. Odmítám se zde

nebude mít žádný vliv.

mé přání splní. Vím, že

pouštět do debaty, jak moc

v tomto oboru je vše velmi

nutná opatření byla. Není

Dámy a pánové, dovolte mi

vrtkavé, ale pánové Pel

na mě, abych hodnotil.

závěrem mého úvodního

a Bros to dle mého názoru

sloupku každému z vás

vzali za správný konec a já

Propad příjmů do obecního

popřát co nejhezčí

jim přeji jen vše nejlepší

rozpočtu kvůli usnesení

prázdniny, hodně slunných

a pokud budou potřebovat,

vlády z předminulého týdne

a klidných dní a věřme, že

tak i pomocnou ruku.

by nemusel být vyšší než

období temna je již za námi.

500 tisíc korun. Takovou

Po čtyřech letech nový chodník
a přechody pro chodce
David Pěnička, starosta

osvětlení jsme obdrželi ještě

Zámková dlažba bude

Co se týče chodníku v obci

dotaci 900 tisíc od

rovněž od Wolfů a bude až

Nemojov, tato táhnoucí se

Královéhradeckého kraje.

na hřbitov, kde poslední

akce se snad již blíží do
finále.

úsek již nebude pouze
Nyní se finalizuje zadávací

z kunčické drti. Tato akce se

dokumentace a pravdě-

tak po téměř čtyřech letech

Jak jsem vám sděloval

podobně ve dnech, kdy

uzavře. Několik změn

několikrát v minulosti, obci

budete číst tyto řádky, již

a posunů v uvažování snad

Nemojov byly přidělené dvě

bude kompletní zakázka

bylo ku prospěchu věci.

dotace. Jedna z MAS

zvěřejněna na profilu

Myslím si, že minimálně

Královédvorsko a druhá ze

zadavatele. Díky této akci

kvůli značné tranzitní

Státního fondu dopravní

budou v naší obci tři

dopravě v naší obci si

infrastruktury. Celková výše

plnohodnotné přechody

zasloužíme plnohodnotný

dotace atakuje šest milionů

pro chodce, jedno místo

chodník včetně veřejného

a náklady akce včetně

pro přecházení a kompletní

osvětlení se všemi

veřejného osvětelní by

veřejné osvětlení s LED

patřičnými bezpečnostními

neměly přesáhnout deset

svítidly od křižovatky od

prvky.

milionů korun. Na veřejné

Wolfů až po hřbitov.
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Pozvánka na zastupitelstvo
Josef Nypl, místostarosta

– Schválení roční účetní

o výsledku přezkoumání

Srdečně vás zveme na

závěrky hospodaření

hospodaření obce Nemojov

zasedání zastupitelstva

za rok 2019

obce, které proběhne

příspěvkové organizace

v místní restuaraci ve čtvrtek

za rok 2019

26. června od 19 hodin.

– Schválení záměru
pronajmout p. p. č. 83/43

– Schválení závěrečného

v k. ú. Starobucké Debrné

– Schválení roční účetní

účtu obce za rok 2019

na základě žádosti Aleše

závěrky obce za rok 2019

a projednání zprávy

Zeleného

Kabely do země? Už letos
David Pěnička, starosta

ke Dvoru Králové již navždy

Součástí prací je i naše

Firma Elektrocomp vyhrála

zmizí z povrchu zemského.

investiční akce – veřejné

výběrové řízení společnosti

Firma by ráda celou zakázku

osvětlení, 1. etapa – u které

ČEZ Distribuce a začala

ještě letos dokončila. Byl

jsme získali územní

pokládat kabely nízkého

bych tomu velmi rád

rozhodnutí s nabytím právní

napětí do země. Nadzemní

a budeme jim maximálně

moci a máme i vybraného

vedení a nevyhovující sloupy

nápomocni, aby se uvedený

dodavatele.

od obecního úřadu směrem

termín podařilo splnit.

Úsporné veřejné osvětlení
David Pěnička, starosta

hotové a funkční i veřejné

monitorujeme. Vše ale

S pracemi firmy

osvětlení. V celé obci pak

souvisí s hustotou osídlení

Elektrocomp souvisí i zbytek

budou jen úsporná LED

v jednotlivých částech obce,

veřejného osvětlení –

svítidla s minimálním

proto přemýšlíme, jak

1. etapa. Jedná se

příkonem a my konečně

postupovat dál.

o komunikace v Dolním

budeme mít odpovídající

Nemojově. Chodník je tzv.

infrastrukturu veřejného

Až bude tato část osvětlení

2. etapa. Pokud

osvětlení. Samozřejmě víme

hotová, čeká nás ještě

Elektrocomp vše stihne

i o dalších tmavých koutech

kanalizace. O tom ale zase

v letošním roce, bude

naší vsi a situaci pečlivě

v dalším článku.
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Z květnového zasedání
Josef Nypl, místostarosta

nakládání s tříděným

505/1 v k. ú. Dolní Nemojov.

Projednání úvěru ve výši

papírem s firmou Marius

Připojení p. p. č. 36/1 v k. ú.

16,5 mil Kč pro financování

Pedersen, a. s.

Dolní Nemojov.

kanalizace – stoky „A“ a „C“.
Projednání možnosti

Projednání možnosti

Vyhlášení veřejné soutěže

uzavření smlouvy o smlouvě

uzavření smlouvy o smlouvě

na zhotovitele chodníkyů

budoucí o zřízení věcného

budoucí o zřízení věcného

podél hlavní silnice včetně

břemene a dohoda

břemene a dohoda

přechodů pro chodce

o umístění stavby „IV-12-

o umístění stavby „IV-12-

a veřejného osvětlení.

2018992/VB/1“ s ČEZ

2019950-VB2“ s ČEZ

Distribuce, a. s. k p. p. č.

Distribuce, a. s. k p. p. č.

Projednání obecně závazné

280/1 v k. ú. Starobucké

505/1 v k. ú. Dolní Nemojov.

vyhlášky č. 1/2020

Debrné. Připojení p. p. č.

Připojení p. p. č. 41/3 v k. ú.

o místním poplatku za svoz

452/2 v k. ú. Dolní

Dolní Nemojov.

komunálního odpadu.

Nemojov.
Projednání poskytnutí

Projednání obecně závazné

Projednání možnosti

finančního daru 5 000 Kč

vyhlášky č. 2/2020

uzavření smlouvy o smlouvě

pro Základní uměleckou

o místním poplatku ze psů.

budoucí o zřízení věcného

školu Hostinné.

břemene a dohoda
Rozhodnutí o zařazení

o umístění stavby „IV-12-

Projednání poskytnutí

území obce Nemojov do

2019432/SOBS VB/2“ s ČEZ

finanční podpory pro klub

územní působnosti MAS

Distribuce, a. s. k p. p. č.

MOTO Hora.

Královéídvorsko.

280/1 v k. ú. Starobucké
Debrné. Připojení p. p. č.

Projednání finančního

Projednání dodatku č. 4 ke

92/2 v k. ú. Starobucké

příspěvku na Kulturní Léto

smlouvě o zabezpečení

Debrné.

2020 ve Štěrbově vile.

využívání a odstraňování

Projednání možnosti

Projednání dodatku ke

tříděných komunálních

uzavření smlouvy o smlouvě

smlouvě o nájmu prostor

odpadů s firmou Granplast

budoucí o zřízení věcného

sloužících podnikání ze dne

s. r. o.

břemene a dohoda

17.6.2019, kterým je jistota

sběru, přepravy, třídění,

o umístění stavby „IV-12-

dle článku VIII. Smlouvy

Projednání dohody

2020133/VB1“ s ČEZ

dočasně vrácena nájemci.

o samostatném poplatku za

Distribuce, a. s. k p. p. č.
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Jak se čistí čistírna
Josef Nypl, místostarosta

s aktivovaným kalem

narušujete čistící proces,

Letos koncem dubna jsme

uloženým v kalojemu, pro

nebo může být v krajním

poprvé za osm let provozu

nastartování čistícího

případě obsah čistírny

obecní čistírny odpadních

procesu. Čistírna odpadních

úplně zničen a čistící proces

vod provedli její celkovou

vod je nyní v dokonalém

zcela zastaven.

údržbu a vyčištění.

stavu a připravena
k dalšímu provozu.

Spláchnutím záchodu jsou

Nejprve byla čistírna úplně

Během čištění se ukázalo, že

splaškové odpadní vody

vyčerpána a ze dna byl

ne všichni uživatelé

z pohledu občana

hygienických potřeb, např.

kanalizační sítě jsou

vyřešenou věcí, ale věřte, že

vlhčených ubrousků.

ukáznění a odhazují

cesta k jejich řádné likvidaci

komunální odpad do

je ještě dlouhá. Je to obec,

kanalizace.

která splaškové vody

vytěžen nerozpustný
křemitý materiál, kterého se
na dně od roku 2012
nahromadilo kolem 38
krychlových metrů.
Následně byly vyměněny
opotřebované části prvků
vzduchování, zkontrolován
stav betonové nádrže
a dalších jinak
nepřístupných částí.
Z kotvicích konzolí a dalších
míst bylo odstraněno velké
množství zbytků

Musíme konstatovat, že
naše čistírna je v dobrém

odvede kanalizační sítí a na

technickém stavu a bez

Čištění probíhá principálně

čistírně je vyčistí do té míry,

vážnějších poškození.

pomocí bakteriální násady

že mohou být vypuštěny do

za intenzivního

vodního toku. A je to obec,

Celá akce byla zakončena

provzdušňování. Tím, že

která musí řešit problémy

23. dubna ve 13.30, kdy bylo

spláchnete saponáty,

způsobené neukázněnými

zahájeno napouštění

použité oleje, kyseliny, nebo

občany.

aktivační části, spolu

jiné chemikálie a další věci,
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Dlouho se mluví

Chápeme, že omylem se do

založené na netkaných

o problému hygienických

kanalizace může dostat

textiliích do toalety. Tento

ubrousků a dalších

materiál, který tam nemá co

použitý materiál odhazujte

podobných věcech. Jejich

dělat. Vzhledem k množství,

do popelnice, kam patří.

výskyt je problémem

které do čistírny doputuje,

Vaše toaleta není

prakticky pro každou

se ale zdá, že pro některé

odpadkový koš.

čistírnu odpadních vod.

z nás je běžnou praxí

Tento materiál se zachycuje

spláchnout do toalety

Jen pokud se budeme

na míchadle a všude, kde to

cokoliv. Prosím, nedělejte

k obecnímu majetku,

je jen možné, protože

to!

a v tomto případě k čistírně

zdaleka ne všechen tento

odpadních vod, dobře

materiál je zachycen na

Apelujeme znovu na váš

chovat, bude nám dlouho

česlech během hrubého

smysl pro kázeň. Nevhazujte

a spolehlivě sloužit.

předčištění.

hygienické prostředky

S kanalizací začneme v září,
možná je i oprava silnice
David Pěnička, místostarosta

pravděpodobně na řadu až

znamenala ucelení obce

Akce kanalizace začne v září

na jaře, aby byla

např. při procházkách.

letošního roku. Se

komunikace přes zimu

Osobně mi dává budování

zhotoviteli stavby jsme se

sjízdná.

chodníků podél hlavních

domlouvali na zahájení akce

komunikací smysl. Nový

v silnici 3. třídy ve

Uvědomuji si, že budou

kvalitní povrch opravené

Starobuckém Debrném.

muset být omezení, ale bez

silnice 3. třídy totiž může

Vzhledem k počasí je

nich se postavit nedá nic.

svádět k rychlejší jízdě.

nejdůležitější, abychom

Probíhají také intenzivní

Bohužel, ne všichni dodržují

udělali co nejvíc právě v této

jednání ohledně opravy

rychlostní limity. I proto si

části obce. Potom se podle

silnice 3. třídy. Cítím touhu

myslím, že postavení

počasí může technika

ze všech stran opravit toto

chodníku podél této silnice

přemístit a bude se stavět

bolavé místo naší krásné vsi.

výrazně zvýší bezpečnost

v Dolním Nemojově, kde

chodců. Máte jiný názor?

úsek nebude tak náročný.

Zvažujeme i výstavbu

Nový Nemojov by přišel

chodníku, která by

Prosím sdělte mi ho.

7

červen 2020

nemojov.com

Nohejbalový turnaj trojic o Pohár
starosty Nemojova 2020
správné občerstvení

Martin Fejk

Když jsme plánovali tento

A pak to vypuklo. V sobotu

a doufám, že i oni byli

turnaj, ani nás nenapadlo,

6. 6. 2020 se na hřišti sešlo

s odbytem spokojeni, což je

co se všechno může stát

dvanáct týmů a to i za

ta nejlepší odezva od

a jsem rád, že jsme mohli

nepříznivých předpovědí

strávníků.

vše uskutečnit bez

s počasím, které nakonec

jakýchkoliv omezení

nedopadlo až zas tak

Po obědě začaly vyřazovací

a v původních termínech.

špatně. Hned od osmi ráno

boje ve čtvrtfinále, ze

Z toho vyplývá hned na

začaly nelítostné boje

kterého se vytvořily dvě

úvod velké poděkování obci

s mnohdy překvapivými

semifinálové dvojice ve

a hlavně Davidu Pěničkovi

výsledky, ale jak jsem psal,

složení FeLaCe, alias

a panu Malému

těžko na cvičišti, lehko na

růžovky (Fejk Martin,

s kolektivem. Bez nich by to

bojišti. V rámci dopoledního

Langer Michal a Červenka

prostě nešlo. Jo a taky

programu jsme ještě

Pepa) a …kolik višní, tolik

jednomu nejmenovánemu

připravili hřiště pro děti, aby

třešní..., vítězi skupiny B

sponzorovi v podobě

i paní učitelky ze školy

(Honza Motal, Petr Kupský

místního velkopodnikatele,

ukázaly své organizační

a Radek Spatzier).

který se nepřeje být

kvality a hlavně restaurace si

Bitva to byla vyrovnaná

jmenován. Jo a DJ Dan taky

našla svůj prostor pro to

a o postupujícím

dobrý.
Teď k samotné akci. Dne
14. 5. 2020 bylo v místní
restauraci za tónů znělky
Ligy mistrů provedeno
rozlosování rekordního
počtu přihlášených týmů do
dvou skupin. Od té doby
bylo na tréninkových
hřištích plno. Moc nás těší,
že to opět všichni vzali
s přípravou opravdu
poctivě.
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Před velkým finále byl

nohejbalu, hlavně díky

odehrán zápas o třetí místo,

kvalitě Michala Langera

kdy se Restaurace Nemojov

z týmu FeLaCe. Celková

přenesla přes zdravotní

dobrá atmosféra byla

problémy a vybojovala třetí

způsobena i kvalitou

místo, které je těšilo, ale

fanoušků a jejich

mrzelo zároveň kvůli tomu

povzbuzováním, kdy musím

zranění.

vyzvednout Pavlínu

rozhodovala větší sehranost

Hamplovou, která byla

a více obtížných zápasů ve

Posledním zápasem dne

slyšet opravdu daleko :)

skupině a čtvrtfinále (proti

bylo finále mezi týmem

Co říci závěrem? Pokud

obhájcům posledního

Felace a Restaurace

bude zájem a vůle, hlavně

vítězství z podzimu – týmu

Laušmanovi B. První set sice

ze strany obce a sportovců,

Dolňáků). Zápas dopadl ve

domácí mužstvo ztratilo, ale

můžeme na podzim

prospěch týmu FeLaCe.

pak za mohutného

zorganizovat druhý turnaj,

Druhé semifinále bylo stejně

povzbuzování domácího

jako v loni. Byl by to první

vyrovnané, a to i díky

publika zápas obrátilo

zářijový víkend. No, a pokud

handicapu týmu Restaurace

a vybojovalo vítězství.

by měl někdo zájem již

Nemojov, kdy si Kuba Slach

Nejvíce si ceníme toho, že

v létě řešit, jak bude

hned v prvním zápase

pohár dále zůstává

sportovat v zimě, co zase

natáhl stehenní sval.

v Nemojově a neodjel

takhle prosincový turnaj

Nakonec byla bitva

někam do Dvora. Doufáme,

v ping-pongu? Tak se taky

rozhodnuta pro tým

že to tak zůstane na pořád

může hlásit a my něco

Restaurace Laušmanovi B,

a na podstavci budou

vymyslíme, pokud nám to

který na poslední chvíli

přibývat jména místních

Andrej dovolí.

nahradil odhlášený tým

sportovců. Proto věříme, že

MHD.

se nám do turnaje budou

Přihlásit se můžete (nejlépe

hlásit hlavně místní

osobně) u mne nebo u Pepy

V pauze před boji

a minimální naplnění deseti

Červenky. Každý čtvrtek

o medaile, byla sehrána

týmů vždy splníme. Přeci jen

jsme na hřišti, v tělocvičně

krásná a vyrovnaná utkání

to celé děláme hlavně pro

nebo v hospodě ;) Pak stačí

o umístění, kde za největší

Nemojováky.

sledovat Nemojoviny,

překvapení lze považovat

facebookový profil Nemojov

sedmé místo družstva

Podle mne se turnaj opět

– Sportovní a společenské

…dopiju a jdu! (Jirka Hažva,

vydařil, bylo vidět spoustu

akce nebo vstup do

Roman Puš a Láďa Hampl),

kvalitních zápasů, myslím,

hospody a my vás budeme

kteří zatím vždy skončili

že finále sneslo přísná

informovat o tom, co se

v turnajích poslední.

měřítka amatérského

chystá. Je to jen na vás.
9
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1 místo: FeLaCe

2. místo: Restaurace Laušmanovi B

3. místo: Restaurace Nemojov

4. …kolik višní, tolik třešní…

5. Dolňáci

6. Švagři

10
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7. ...dopiju a jdu!

8. PTP

9. Restaurace Laušmanovi A

10. Alexandrovci

11. Horňáci

12. Drtikholové
11
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Co nám Covid-19 vzal
a co dal

Po příchodu z práce se
věnovali instalaci programu,
pokoušeli se s námi
opakovaně navázat spojení.
Moc si vážíme vaší

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka

První dva týdny žáci plnili

trpělivosti a pozitivního

V poslední době nejvíce

zadané úkoly a všichni jsme

přístupu ke vzdělávání

řešené téma Covid-19 se

očekávali znovuotevření

a spolupráci se školou.

neobejde ani v našem

škol. Místo toho jsme byli

článku o nemojovské škole

nuceni uzavřít i naši školku.

Po dobu online výuky se

a školce. Všichni jsme

Situace se pro nás nevyvíjela

pravidelně přihlašovalo

přehlceni různými

pozitivně a nastaly obavy

97 % žáků z nemojovské

informacemi z medií, měli

z domácí výuky.

školy. Zbývající žáci bohužel

jsme možnost zhlédnout

neměli k dispozici online

různé vstupy ze školských

Z tohoto důvodu jsme se

připojení. I tak jsme s nimi

zařízení.

snažili získat informace jak

ve spojení byli. Online výuka

rozběhnout online výuku.

nás opět propojila s dětmi

Ovšem vyprávět mohou

Začátky byly obtížné,

a byl částečně nastaven řád.

především rodiče

i přesto jsme od 10. dubna

Po znovuotevření školy

a pedagogové, kteří v době

online výuku zahájili. Nový

většina žáků byla nadšená.

uzavření škol a školek měli

styl výuky, ovládání

Měli jsme možnost sledovat,

možnost pozorovat, jak celá

programu a jiný druh

jak je pro děti důležitý

situace působí na děti a jak

komunikace s žáky

osobní kontakt, setkávání se

si jednotlivá školská zařízení

v pedagogickém sboru

s kamarády, plánování,

v jejich okolí umí poradit

vyvolával nejistoty.

hraní a i trochu zlobení.

s danou problematikou.

Zodpovědný přístup rodičů
a snaha o navázání

Co nám Covid-19 vzal a dal?

Přišlo to jak blesk z čistého

komunikace přinesla nejen

Každému z nás vzal mnoho,

nebe. V úterý 10. 3. 2020

spojení žáků s pedagogy,

více nežli si uvědomujeme.

během dopoledne přišla do

ale i s jejich rodinou.

Zajisté nám dal čas

škol zpráva o nutnosti

popřemýšlet o lidských

uzavření škol od 11. 3. 2020.

Ráda bych touto cestou

hodnotách, vztazích.

Někteří žáci se na volné dny

poděkovala všem rodičům

Většina z nás si přerovnala

těšili, zbývající se k uzavření

za pomoc nejen s online

žebříček hodnot a vážíme si

školy stavěli odmítavě.

výukou, ale i za jejich snahu

maličkostí, které jsme brali

Nikdo z nás v té chvíli

vést děti k zodpovědné

za samozřejmost.

netušil, jak dlouhá a těžká

práci. Byli to oni, kteří

cesta nás čeká.

naslouchali našim prosbám.
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Sousedství stromů a keřů
Monika Ptáčková

Krajina se zelení je zárukou

plochách obcí a měst, nebo

Blízkost harmonie přírody

bohatého životního

v soukromých zahradách,

se mi jeví jako jeden

prostoru pro mnoho

nám jistě pomůže naše

z významných důvodů, pro

živočišných a rostlinných

prvotní odpovědná rozvaha

které volíme život na vesnici.

druhů, člověka nevyjímaje.

na základě rady odborníků

Výběr místa života našich

Zdravá, svěží zeleň je

počínaje pracovníky

rodin je tak, s určitou

útočištěm ptáků, drobných

v zahradnictvích a konče

nadsázkou, v mnoha

savců, hmyzu. Pestrý

architekty krajináři. O tom,

případech ovlivňován

ekosystém však podporují

že se počáteční investice do

(nezřídka i několik

i staré a dožívající stromy,

zdrojů užitečných informací

desetiletí), soužitím se

které jsou úkrytem

několikrát vrátí, není

vzrostlými stromy a alejemi

a potravou pro další živé

pochyb…

uvnitř obce nebo křovinami

organismy.

podrostu rozlehlého lesa.

Nejenom pro případ, že
Ano, víme toho o dřevinách

nám události všedního

Ano, podvědomě jsme se

mnoho. Přesto však

života neumožní

naučili vnímat

dokážeme zapomenout na

soustředěnou pozornost na

nezastupitelnou roli

to, že jde o živé organismy

pravidelnou údržbu dřevin,

zeleně...

se všemi svými živoucími

které nám tak doslova

projevy a potřebami.

přerostou přes hlavu, ale

Stromy zlepšují mikroklima

Nezřídka nás překvapí jejich

i pro více či méně

a hygienu našeho prostředí.

rychlý růst, bez ohledu na

plánované stavební a jiné

Účinně filtrují škodlivé látky

hranice pozemků, široká,

úpravy terénu v blízkosti

přítomné v ovzduší, působí

stínící koruna, která

stromů a keřů je dobré znát

jako protihlukové bariéry.

konkuruje našim záhonům,

možnosti, které nám

Volně rostoucí skupiny

odumírající části v důsledku

legislativa umožňuje. Ta je

stromů a keřů umí zpomalit

stáří nebo nemoci.

totiž, v tomto případě,

rychlost větru o desítky

opěrným bodem mnoha

procent, spolu s otevřenými

Řešení nechtěného,

ekosystémů, které by jinak

travnatými plochami

„náhlého“, problému

civilizačnímu tlaku

zachycují srážkovou vodu.

vyžaduje čas a energii. Obě

neodolaly.

Jsou význačnými

veličiny jsou pro většinu

orientačními body v terénu,

z nás velmi drahým zbožím.

Kácení dřevin rostoucích

ale i v historii…

„Ušetřit“ při výsadbě zeleně,

mimo les upravuje zákon

ať již v zastavěných

č. 114/1992 Sb., o ochraně
13
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přírody a krajiny a jeho

Pro vaši rychlou, základní

a s respektem k ní, vděčnou

prováděcí vyhláška č.

orientaci jsem se snažila

pomůckou…

189/2012 Sb. O ochraně

vybrat schéma, které se mi

dřevin a povolování jejich

jeví srozumitelně,

Přeji vám krásné zdravé

kácení. Čtení dlouhého

přehledně. Věřím, že se

léto.

úředního textu dokáže být

stane, spolu s vědomím

mnohdy nudné,nezajímavé.

sounáležitosti s přírodou
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Bezmozek na čtyřkolce
David Pěnička, starosta

tak udržet hřiště a jeho okolí

20. června. Doufám, že

Tohle je věc, která mne

pěkné a funkční. A pak vše

dotyčný je dostatečný

hodně vytočila. Vybudovat

běhěm pár vteřin zničí

charakter, přijde se přiznat

nové hriště nás stálo

blbec na čtyřkolce. Fotky

a domluví se s námi, jak tu

spoustu pěněz a úsilí. Stejně

jsou z podvečera

spoušť pomůže odstranit.
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Obecní úřad
Dolní Nemojov 13
544 61 Nemojov
IČ 00278165
Dat. schránka pb5a6b2
info@nemojov.com
+420 499 397 534

Bankovní spojení
9620601/0100
Ve Starobuckém Debrném byla 29. srpna 1937 otevřena

Úřední hodiny

česká škola a kampelička v adaptovaném domě č. p. 11. Dnes

Po 14–19.00

je zde prodejna Diana, Starobucké Debrné č. p. 173.

St 8–12.00 / 14–17.30

Podatelna

Inzerce

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

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

Koupím rodinný dům, chalupu, chatu nebo
pozemek v obci Nemojov / Starobucké Debrné
pro budoucí osobní trvalé bydlení. Mám velmi
vážný zájem o tuto lokalitu. Ocením zajímavé
nabídky, případně informace o nemovitostech
na prodej. Tel.: 607 713 827.
Děkuji, Adam Suk.

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

Obecní hospodář
Ladislav Malý
+420 737 030 705

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
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