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David Pěnička, starosta

Milí spoluobčané,
dovolím si vám poděkovat
za vysokou účast ve volbách.
Z volebního výsledku jsem
pochopil, že vám naše obec
lhostejná není a chcete,
abych ještě chvíli
pokračoval. Vesnicí se šíří
různé zprávy ohledně
dalšího mého postupu. Až
dozraje čas, vše se dozvíte,
do té doby prosím nešiřte
fámy.

Chci poděkovat bývalému
místostarostovi Josefu
Nyplovi. On ví, jak moc mi
pomohl. Vím, že spolupráce
se mnou je těžká, přesto si
troufám říci, že to byly
úspěšné 4 roky. Více toho
snad ani nešlo stihnout.
Děkuji, Pepo. Děkuji
i bývalým zastupitelům za

přístup i odvahu, které bylo
často zapotřebí. Nakonec
ale vždy vše dobře dopadlo.

Komunikace III. třídy na
Starobucku je opravená,
chodníky budou hotové na
jaře. Pak i tato akce skončí.
Obyvatelé Starobucka mají
v podstatě novou vesnici.
Vím, že jsem slíbil i opravy
dalších komunikací, ale
investice, které jsou čerstvě
za námi, byly rozsáhlé.
Musíme vše probrat
a stanovit priority.

Bohužel jsme opět bez
restaurace. Inflace zlomila
vaz a asi i chuť bývalým
provozovatelům. Přeji jim
hodně štěstí do dalších
profesních i soukromých
aktivit. Zvažujeme, co dál.
Opravdu velký problém

máme s financováním
odpadů. I přes naše výzvy
jsme se všichni významně
zhoršili v třídění, takže to teď
hodně pocítí naše
peněženky. U vodného
a stočného zakročil Státní
fond životního prostředí,
takže se nemusíte bát
výrazného zdražování. Více
se dočtete uvnitř čísla.

Stále je co řešit. Vidím ale,
že noví zastupitelé mají elán
i zdravý názor na chod
a správu obce.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem
popřál co nejklidnější
a nejpohodovější Vánoce.
Věřím, že nebudou tak
hektické jako v roce
minulém.

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

Nová silnice
ve St. Debrném

Co bude
s restaurací

U nás
ve škole

Měníme pravidla
pro popelnice
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David Pěnička, starosta

Ceny za svoz komunálního
odpadu se 6 let nezměnily.
Poslední výrazná změna
byla v roce 2016, kdy se
popelnice začaly vyvážet
pouze jednou za 14 dní
a cena byla 450 Kč za
obyvatele.

Tehdy došlo k výrazné
změně v myšlení a co do
třídění odpadů jsme byli
premianti. Postupně jsme se
ale ve statistikách
propadávali níže a níže.
Nerozumím tomu, proč se
tak stalo, ale každopádně
každý rok se hmotnost
odpadů vyvážených z naší
obce zvyšovala.

V těch 450 korunách za rok
si kromě vývozu popelnic
platíte i svoz biologického,
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
(kontejnery vyvážíme 2x
ročně). Zatímco za svoz
popelnic peníze platíme, za
svoz vytříděného odpadu
peníze získáváme. Je to
důležitý příjem, díky
kterému jsme mohli celá ta

popelnici se špatnou
známkou (např. velkou
popelnici, na které bude
známka pro malou
popelnici).

Prodej známek zahájíme na
začátku ledna. Dostanete je
na obecním úřadě po
uhrazení příslušného
poplatku. Známku pak
nalepíte na čelní stranu
popelnice a je to. Na nové
malé 60litrové popelnice
vám známku nalepíme
přímo na obecním úřadě.

Během ledna budeme
přecházet na nový systém,

léta držet poplatek tak nízký
(samotné poplatky by na
uhrazení svozů nestačily).

Rovnice je jednoduchá: čím
lépe všichni třídíme, tím
méně peněz všichni platíme.
A protože jsme se v třídění
významně zhoršili...

Dosavadní stav je bohužel
už neudržitelný a po dlouhé
debatě jsme se rozhodli pro
změnu celého systému.
Před námi je výrazné
zdražení a platbu za osobu
nahradí poplatek za
popelnici. Co to znamená?

Doposud byl roční poplatek
za svoz odpadu 450 Kč. Bez
ohledu na velikost popelnic.

Kromě standardních
120litrových popelnic nově
zavedeme i malé 60litrové.
Jiné velikosti nebudou
přípustné a popeláři je
nevyvezou.

I nadále se budou popelnice
vyvážet jednou za 14 dní,
změní se ale cena.

od 1. února již bude ostrý
provoz. Popelnice bez
uhrazeného poplatku
a viditelně nalepené známky
nechají popeláři bez
povšimnutí stát.

Co nás přimělo ke změně
zavedeného systému? Celý
systém funguje za
předpokladu, že každý z nás
(včetně nemluvňat)
vyprodukuje za rok 180 kilo
odpadu. Množství odpadu
ale začalo citelně narůstat
a my to pomyslné 180. kilo
sypeme do popelnice už
v létě.

Roční poplatek za
120litrovou popelnici bude
3 120 Kč, svoz malých
60litrových pak přijde na
1 560 Kč. Malé popelnice
jistě uvítají všichni, kteří
chtějí ušetřit, nebo
produkují málo odpadu.
Jednáme o tom, zda malé
popelnice zájemcům
neposkytnout zdarma.

Popeláři už nebudou
vyvážet velké 240litrové
popelnice. Zájemcům je
vyměníme za dvě 120litrové,
budou ale nově platit
poplatek za svoz každé
z nich.

Popeláři také přestanou
odvážet jakýkoli odpad
položený okolo popelnic.
(to se netýká pytlů
s tříděným odpadem). Na
problémových lokalitách
dojde k instalaci fotopastí.

Popeláři od února vyvezou
pouze popelnice viditelně
opatřené platnou
známkou. Popelnice bez
známky nebudou vyvážet
a stejně tak nevyvezou ani

Jen letos tak za likvidaci
vašeho odpadu obec ze
svého dodatečně uhradí
nedoplatek 300 tisíc.
Například čtyřčlenné rodině
tak přispíváme na odvoz
jejího odpadu 1 600 Kč.

Beze změny systému by
příští rok nedoplatek stoupl
na 400 tisíc. Za to bychom
mohli ve vesnici opravit
spoustu věcí a my je místo
toho doslova vyhodíme do
popelnice? To už není pro
obec naší velikosti
udržitelné. Poskytovat
takovou dotaci si
nemůžeme dovolit.

Měníme pravidla pro popelnice.
Nově budou ve dvou velikostech

Prodej známek začne v lednu.
Známku nalepte viditelně na čelní stranu popelnice.
Můžete mít i více popelnic opatřených známkou.
Svoz 1x za 14 dní.

popelnici bez známky,
nebo se známkou pro
jinou velikost popelnice

odpad položený
vedle popelnice

240litrová
končí

120litrová
3 120 Kč/rok 1 560 Kč/rok

60litrová

Od 1. února 2023
jen s nalepenou známkou

Popeláři už
nevyvezou
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David Pěnička, starosta

Cena vodného se čtyři roky
neměnila. Stále stoupající
ceny energií nás ale nutí
trochu ceny zvýšit. Naštěstí
ale Státní fond životního
prostředí vydal v souvislosti
s energetickou krizí
mimořádné opatření pro
vodohospodářské projekty
financované z dotačního
programu OPŽP (což se nás
týká) a doporučil nám
nastavit výši stočného
minimálně na 77 Kč/m3

(tj. 91,21 % závazné ceny
stočného). Bez tohoto
mimořádného opatření
státního úřadu by cena
stočného oproti loňským
cenám skokově stoupla
o meziroční inflaci, tedy
minimálně o 17 %.

Zastupitelstvu bude
předložen návrh na tyto
ceny pro rok 2023:
vodné 33 Kč, stočné 77 Kč
(ceny jsou bez 10% DPH).
Ekologický bonus 23 Kč
(sleva na vodném za
připojení ke kanalizaci).

Jak to bude vypadat v praxi?
Vodné a stočné pro všechny,
kteří jsou napojeni na
kanalizaci, bude 95,70
Kč/m3 vč. DPH. Pokud váš
dům není připojen ke
kanalizaci, za vodné
zaplatíte 36,30 Kč vč DPH.

Někteří majitelé nemovitostí
se i nadále odmítají připojit
ke kanalizaci, přestože tu
možnost mají. Rád bych jim
proto připomněl jejich

zákonnou povinnost
zajišťovat zneškodňování
odpadních vod v souladu
s povolením vodoprávního
úřadu.

V příštím roce vyzveme
všechny majitele
nemovitostí, které nejsou
dosud připojeny ke
kanalizaci, aby předložili
doklady o pravidelném
vývozu bezodtokových
jímek. Případy těch, kteří
nebudou schopni
hodnověrně doložit likvidaci
odpadních vod, postoupíme
ke kontrole místně
příslušnému vodoprávnímu
úřadu a v případě
podnikatelů České inspekci
životního prostředí.

Do ceny vodného a stočného se
celá 17% inflace nepromítne

Prostor pro šetření a snížení
množství odpadu tu je. Stačí
si sáhnout do svědomí. Že
bioodpad patří na kompost
a do popelnice se nedává
suť, to bych snad ani uvádět
nemusel. Přesto obojím
popelnice dnes a denně
plníte. Co se týká suti,
chceme vám vyjít vstříc

a uvažujeme o pořízení
speciálního kontejneru.
Nebude ale určený pro
uložení suti z rekonstrukce
celého domu, odvoz
takového odpadu si
opravdu musíte zajistit
každý sám a za své. Sloužil
by pro malé množství,
protože každý doma tu

a tam něco drobného
opravujeme.

Prosím, naučme se opět
třídit. Pokud se nám všem
letos podaří vytřídít více
odpadu, v roce 2024 ihned
a rádi poplatky za svoz
popelnic snížíme. Záleží na
nás všech.

Nová silnice ve St. Debrném
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Září
Na 19. veřejném zasedání
15. září zastupitelstvo
projednalo:

– smlouvu o poskytnutí
dotace SFDI na realizaci
akce „III/29931 Nemojov –
Starobucké Debrné,
chodník“ ISPROFOND
5527510217,

– změnu stanov
Dobrovolného svazku obcí
Horní Labe,

– darovací smlouvu ve
prospěch obce na parcelu
č. 121/9 v k. ú. Nový
Nemojov o výměře 228 m²
(ostatní komunikace),

– darovací smlouvu ve
prospěch obce na parcelu
č. 502/38 v k. ú. Dolní
Nemojov o výměře 48 m²
(druh pozemku silnice)

a parcelu č. 502/40 v k. ú.
Dolní Nemojov (silnice)
o výměře 2 m²,

– možnosti nového
pronájmu obecní restaurace
a prostor pro podnikání
v domě č. p. 11 v Dol.
Nemojově,

– rozpočtové opatření č. 6,
úpravující rozopočet obce
na rok 2022.

Říjen

Na 1. veřejném zasedání
20. října nové zastupitelstvo
obce projednalo:

– výsledky výběrového řízení
na provozovatele obecní
restaurace,

– rozpočtové opatření č. 7
upravující schválený
rozpočet na rok 2022.

O čem budeme
jednat
15. prosince

– rozpočet obce na rok
2023 a střednědobý výhled
do roku 2025,

– výsledek kontroly
hospodaření ZŠ a MŠ
Nemojov v roce 2022,

– schválení příspěvku na
provoz příspěvkové
organizace MŠ a ZŠ
Nemojov na rok 2023,

– stanovení vodného
a stočného pro rok 2023,

– stanovení poplatku za
odpady pro rok 2023,

– zrušení hospodářské
činnosti VaK Nemojov.

Zasedání zastupitelstva

Tříděný odpad v pytlích vyvážíme každé druhé pondělí

leden | 9. | 23.
únor | 6. | 20.
březen | 6. | 20.
duben | 3. | 17.

květen | 1. | 15. | 29.
červen | 12. | 26.
červenec | 10. | 24.
srpen | 7. | 21.

září | 4. | 18.
říjen | 2. | 16. | 30.
listopad | 13. | 27.
prosinec | 13. | 27.

V katastrálním území
Starobuckého Debrného
bude probíhat od letošního
listopadu revize katastru
nemovitostí.

Revize potrvá až do konce
příštího listopadu a během
této doby budou
zaměstnanci katastrálního
úřadu revidovat soulad
údajů v katastru se
skutečným stavem v terénu
u každé jednotlivé

nemovitosti. Vaše účast
u revize není nezbytná,
nicméně, pokud pracovníci
zjistí nesoulad mezi stavem
evidovaným v katastru
a stavem v terénu, vyzvou
vás k projednání věci. V té
souvislosti by Katastrální
úřad Královéhradeckého
kraje rád upozornil, že máte
zákonnou povinnost se
takového jednání účastnit.
Dále připomíná nutnost
oznámit do 30 dnů

katastrálnímu úřadu veškeré
změny údajů katastru
týkající se vašich nemovitostí
a doložit listiny, které změny
dokládají. Na vyzvání také
musíte předložit příslušné
listiny pro zápis do katastru.

Pokud tedy s vaší
nemovitostí není vše, jak má
být, zkuste dát své věci do
pořádku.

Revize katastru na Starobucku

Velmi děkujeme panu
Zdeňkovi Šedivému za jeho
dar: pelety pro vytápění
restaurace pro Mikulášskou
besídku a patrně i ples školy.
Jsme opravdu rádi, že máme
v obci lidi, kteří pomohou,
když je potřeba.

Díky za
dar obci

V knihovně budete vítáni
každou středu od 17 do 18
hodin. Knihovnu najdete
v Debrníku v č. p. 124 na
Novém Nemojově.

Jistě oceníte nejen bohatou
nabídku naší knihovny, ale
i to, že naše paní knihovnice
Jára Malá vám může sehnat
i knihu podle vašeho přání.

Nová otvírací
doba knihovny

Popelnice vyvážíme každou druhou středu

leden | 11. | 25.
únor | 8. | 22.
březen | 8. | 22.
duben | 5. | 19.

květen | 3. | 17. | 31.
červen | 14. | 28.
červenec | 12. | 26.
srpen | 9. | 23.

září | 6. | 20.
říjen | 4. | 18.
listopad | 1. | 15. | 29.
prosinec | 13. | 27.
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David Pěnička, starosta

Obecní restaurace je od
1. listopadu uzavřená a bez
nájemce. I přes dvě
výběrová řízení se nenašel
nikdo, kdo by ji chtěl
provozovat. Nejhorší
poznání bylo, že by se
i provozovatelé našli, ale
bez významných investic do
objektu si na triko provoz
zkrátka vzít nechtějí.

Je proto na stole
rekonstrukce restaurace.

Výměna oken, instalace
vytápění a drobné úpravy
povrchů uvnitř budovy.
V současné chvíli tvoříme
rozpočet na popsané kroky
a do veřejného jednání
zastupitelstva bychom měli
mít jasno, kolik bude
rekonstrukce stát. Hrubým
odhadem půjde o 4 miliony
korun bez DPH.

Pokud by se našel někdo
ochotný restauraci opravit
a zafinancovat ze svého,

rádi mu provoz svěříme
podobně, jako to bylo
v minulosti s Michalem
Budinou. Obávám se ale, že
podobný „mecenáš“ se
v dnešní době už nenajde.
Takže nyní jsme v postatě
donuceni do toho jít sami,
protože zavřená restaurace
znamená konec
společenského života. Že to
jednou přijde a budova si
o opravu řekne, to jsme
všichni věděli.

Co bude s restaurací?

Lenka Kněžourová

Svazek sídlící v Hostinném,
a jehož členem je i Nemojov,
udělal pro rozvoj našeho
území kus dobré práce.

Spolu s odborníky jsme
zpracovali potřebné
strategické a rozvojové
dokumenty, které pomohou
obcím nastavit další směr
rozvoje a vzájemnou
spolupráci. Třeba
Strategický plán svazku řeší
rozvoj území do roku 2030
a detailněji se zabývá
systémem třídění a sběru

odpadu, čištěním
odpadních vod a rozvojem
cyklodopravy v regionu.

Svazek také pro 12 obcí
včetně Nemojova zpracoval
rozvojové strategické
dokumenty, studie
proveditelnosti konkrétních
projektů, generely zeleně,
ale i pasporty majetků obcí.
Bez těchto dokumentů
bychom v budoucnu na
naše záměry nemohli žádat
o evropské ani státní dotace
a rozvoj naší obce by byl

velmi složitý. Přitom
zpracovat takovou
dokumentaci bychom sami
nedokázali.

Příprava toho všeho pro
město Vrchlabí, Hostinné
a 17 dalších obcí včetně
Nemojova stála bezmála
7 milionů korun a drtivou
většinu nákladů zaplatila
Evropská Unie.

Většinu zmiňovaných
dokumentů najdete na
www.sohl.cz

Strategie rozvoje obcí Hor. Labe

Eva Zástavová, místostarostka

Kanalizací putuje do čistírny
odpadních vod všechno, co
spláchnete do záchodu
nebo vylijete do umyvadla.

A my to pak z ní všechno
zadraho odstraňujeme.
Takže až se budete
rozčilovat nad drahým
stočným, vzpomeňte si
přitom na každou věc,
kterou jste potrubím do
čistírny poslali: vlhčené
kapesníky a ubrousky,
dámské potřeby, vatové
tyčinky, dětské pleny, zbytky
jídel a produkty
kuchyňských drtičů, tuky
a oleje, ale i vlasy (zvláště ty
dlouhé). A sem tam po
setření podlahy do záchoda
vylijete vodu i s hadrem.

Čím více takových věcí do
čistírny doputuje, tím
náročnější je údržba čistírny
a větší riziko ucpání
čerpadel. A tím víc nás to
všechny stojí.

Prosím, přemýšlejte, než
příště spláchnete.

Než příště spláchnete...
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Veronika Dulínková, ředitelka školy

Předvánoční čas ovlivňuje
naše myšlenky, cesty z práce
a komunikaci s našimi
nejbližšími. Největším
přáním rodičů je vidět nejen
na Štědrý večer rozzářené
oči dětí plné údivu
a překvapení. I ve škole na
nás dýchá vánoční nálada.
Od příprav na trhy až po
důležité rozmýšlení o dopisu
pro Ježíška.

Jak píše školní kronika
v předešlých letech, i letos
se zaznamenají zážitky
z projektového dopoledne
s panem Lokvencem „Stopy
zvěře v zimě“, kina Cinestar
v Hradci Králové
a slavnostního oběda ve
škole u vánočního
stromečku se spoustou
dárků.

I přesto, že jsme vánočně
naladěni, ráda bych napsala
pár řádků nejen o školních
aktivitách a spolupráci
s rodiči, ale především
o našich nejmenších.

V září do školy nastoupilo
celkem 48 žáků z toho 13

prvňáčků. Vzhledem
k vysokému počtu žáků jsou
tyto děti vyučovány
v samostatné třídě (třídní
učitelkou je Mgr. Pavla
Všetečková. V druhé třídě
jsou spolu žáci 2. a 3.
ročníku (třídní učitekou je
Mgr. Aneta Svobodová) a ve
třetí třídě jsou dohromady
žáci 4. a 5. ročníku (třídní
učitelkou je Mgr. Simona
Holanová).

Od září nás nezastrašoval
Covid, proto jsme se pustili
jak do výuky, tak i do akcí
jako jsou cyklistické výlety na
Hájemství s opékáním, spaní
ve škole s večerní stezkou
odvahy, turistické vycházky,
bádání v přírodě, vyrábění,
sportování v tělocvičně,
návštěva Galerie minerálů
ve Dvoře Králové. Tyto
aktivity realizujeme
převážně v rámci školní
družiny. Žáci mají možnost
rozhodnout se, zda se
zúčastní či nikoliv.

Zpravidla se žáci těchto
aktivit účastní velmi rádi
a svůj odpolední čas věnují
společným zážitkům.

Letošní prvňáčci tvoří
nevídanou partičku. Nemají
problém se zapojením do
večerních aktivit, sednout na
kolo a zvládnout cyklovýlet,
dokáží úžasně
spolupracovat a každá
překážka je pro ně výzvou.
Jak to tak bývá, jablko
nepadá daleko od stromu.
Rodiče těchto nejmenších
aktivně spolupracují se
školou, ať už krásným
blahopřáním třídní učitelce
k narozeninám, pomocí při
přípravách trhů nebo jen
optáním, zda by mohli být
jakkoliv nápomocni. Vážíme
si toho!

Máte-li zájem být nám
nablízku, sledujte naše
příspěvky na Facebooku ZŠ
Nemojov.

Děkujeme Vám za vaši
přízeň a přejeme krásné
Vánoce a úspěšný vstup do
nového roku.

Zprávičky ze
školní družiny
Ivana Marková

Zahájení činnosti školní
družiny začalo tradičně
adaptačním týdnem, který
byl naplněn poznáváním

U nás ve škole
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nových pedagogů,
kamarádů, nového
prostředí. Hlavní náplní byly
seznamovací hry a pobyt
venku. Díky krásnému
a originálně řešenému
prostředí Kozích plácků
můžeme s dětmi čas hned
po obědě trávit v příjemném
prostředí, odpočívat a hrát
si. Využíváme hojně i hřiště
za poštou a les. Hlavní
náplní je hraní a hra.
Vyrábíme, malujeme,
zpíváme. Děti chodí do
školní družiny v hojném
počtu, a když jednoho dne
přijde maminka a řekne
vám: „Máme tu nejlepší
školní družinu,“ to je to
nejkrásnější ocenění,
kterého se nám může
dostat. Nebo když přijdou
rodiče pro děti a ty řeknou:
„Mami, já tady chci ještě
zůstat.“

Ve školní družině máme
sportovní kroužek „Sportuj
ve škole“ a vede ho paní
ředitelka Mgr. Veronika
Dulínková.

Mimo zmíněné aktivity jsme
podnikli s dětmi
badatelskou vycházku
k přehradě, navštívili jsme
galerii minerálů ve Dvoře

Králové, kde jsme si
vyzkoušeli rýžování granátů
a pyritu. Vyrazili jsme na
cyklovýlet na Hájemství,
spali jsme ve škole a vydali
se večer na „stezku němých
duší“. Krásné slunečné
počasí nám umožnilo
podniknout halloweenské
dlabání dýní v Safari parku
a podzimní vycházku
s plněním úkolů. Další čas
jsme věnovali přípravám na
tradiční adventní trhy ve
škole.

Halloweenská
škola
Aneta Svobodová

Dne 25. 10. 2022 jsme v naší
škole slavili Halloween. Celý
den se nesl ve
„strašidelném“ duchu.
V lavicích neseděly jen tak
ledajaké děti, ale malé
čarodějky, kouzelníci,
zombíci a jiná strašidla. Paní
učitelky samozřejmě se
svými kostýmy nezůstaly
pozadu.

Po halloweenském učení
jsme se všichni společně
vydali na tematickou stezku
v přírodě. Ta byla zakončená
soutěžemi, které připravili
žáci 4. a 5. ročníku. Věřím,
že si to všichni společně užili

a už se těšíme na začátek
prosince na další podobnou
akci s čertovskou tematikou.

Začátek školního
roku v první třídě
Pavla Všetečková

Prvního září zamířili naši
nejmenší v doprovodu svých
rodičů do nemojovské
školičky vstříc novým
zážitkům, kamarádům, ale
i povinnostem.

V tuto chvíli již Vánoce
klepou na dveře, a to
znamená, že prvňáčci mají
za sebou téměř čtyři měsíce
ve školních lavicích. Všichni
pilně pracují. Už znají
několik písmen, učí se
přečíst slova a jednoduché
věty, napsat první písmena
a slabiky, sčítají, odčítají
a získávají nové poznatky
o okolním světě. S radostí
zpívají, malují, cvičí
a vyrábějí. Také se zúčastnili
společně s předškoláky
dvou projektů v mateřské
škole; „Stavitel města“
a „Stavitel mostů“.

V září se děti v rámci
třídního projektu dozvěděly
základní informace o svatém
Václavovi, v říjnu o vzniku
samostatného

projektové dny, připravili
jsme několik akcí, které jsou
financovány z této dotace.
Ve spolupráci
pedagogických pracovníků
s lektorem (odborníkem) se
děti seznamují s různými
povoláními, vytváříme
elementární povědomí
o kulturním, přírodním
i technickém prostředí.
Názvy těchto projektových
dnů vám napoví, čeho se
týkaly: Stavitelé města,
Stavitelé mostů,
Podzimáček, Lidské smysly,
Vzduch. Čeká nás do konce
roku projektový den: Pilné
včeličky a Jak se vyrábí
vánoční ozdoby. Lektoři si
naše děti chválí za jejich
nadšení a spolupráci.

Kromě toho jsme připravili
pro děti i jiné akce: výlety
do okolí, návštěva Safari
parku, pásmo pohádek
divadla Šternberk,
Strašidelné dopoledne,
cvičení v tělocvičně,
adventní dílna v Domě dětí
Jednička, kouzelnické
představení Ledové
království a další aktivity
a hry dle měsíčních témat.

V prosinci nás čekají akce,
které dětem přibližují zvyky

Československého státu,
v listopadu o svatém
Martinovi a sametové
revoluci. Na začátku
prosince je čekalo autorské
čtení s povídáním
o adventu.

Významným dnem byl pro
prvňáčky pátek
25. listopadu. V tento den
museli zúročit své čtenářské
dovednosti a splnit úkoly,
aby vysvobodili princeznu
z nejvyšší věže, kam ji zavřel
hloupý král. A odměnou jim
nebylo půl království a ruka
princezny, ale Slabikář
s pracovním sešitem, které
je budou provázet až do
konce první třídy.

Prvňáčkům přejeme, ať jim
píle a chuť do učení vydrží
a ať mají ve Slabikáři jen
samé jedničky!

Zprávičky
z mateřské
školičky
Jiřina Pušová, zástupkyně ředitelky

Blíží se konec roku. Chtěli
bychom vás seznámit s tím,
co jsme od začátku školního
roku zažili.

Jelikož jsme dostali dotaci
z Evropské Unie na

a tradice z období adventu
a vánočních svátků:
Barborka, Mikuláš, Lucie,
zdobení stromečků, zdobení
jablíčka, vyrábění vánočních
dekorací, vánoční
představení a kabaret,
vánoční nadílka pro zvířátka,
oběd u svátečního stolu.
Nejvíce se děti těší na
dárečky pod stromečkem.

Za děti a kolektiv mateřské
školy Vám přeji pohodové
prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a spokojenost
v novém roce 2023.
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Ilona Frýzlová a Kateřina Šimková

Na podzim 2022 jsme
začaly čtvrtou sezónu
pravidelného cvičení pro
ženy. Díky spolupráci se
školou můžeme využívat jak
školní tělocvičnu, tak
množství cvičebních
pomůcek. K dispozici máme
balanční podložky Bosu,
odporové gumy,
medicinbaly, klouzavé disky
(slider) a další drobnosti.
Velký reprák a dynamická
hudba je samozřejmostí.

Obvykle se scházíme deset
minut před začátkem
cvičení, které v 19 hodin
začíná rychlejším zahřátím,
dynamickou rozcvičkou
a poté samotným cvičebním
programem. Snažíme se
program obměňovat,

pokaždé si pro vás
nachystat něco nového.
Navzájem se hecujeme
k lepším výkonům, smějeme
se a děláme, co nás baví.
Závěrečné protažení při
relaxační hudbě je
příjemnou odměnou za
tvrdou práci při hodině.

Nemáme problém cvičení
upravit i pro nově příchozí
nebo zdravotně
indisponované (například
s bolavým kolenem
nebudete skákat, ale můžete
posilovat). Cvičení aktuálně
navštěvují dámy od 10 do 60
let.

Přijďte si to s námi také
zkusit, budeme se na vás
těšit každé úterý a pátek od
19 hodin.

Martin a Pepa

Zdravím s Pepou všechny
sportovce z Nemojova.
V září proběhl už 8. tradiční
podzimní nohejbalový
turnaj. Jak to probíhalo, si již
moc nepamatujeme. Hlavně
děkujeme všem, co nám
pomohli, je jich čím dál míň,
o to více si toho vážíme. My
se teď na zimu uklidíme do
hal a garáží a budeme
vyhlížet jaro. Vůbec nevíme,
jak dál, ale to je až za půl
roku, může se stát ještě
spousta věcí. Hlavně jsme
rádi, že i když je hospoda
zavřená, tak stále žije, za to
všem dík. Turnaj v ping
pongu i ples s největší
pravděpodobností
vynecháme, termínově to
nevychází a hlavně to máte
klíče, dříví, topiče na tři dny,
jídlo, pití, obsluhu,
brigádníky na celý den,
uklízečky, zimu na wc,
tombolu, kapelu, kasírku
a hlavně spoustu mrmlačů.
A my jsme přeci jen slabí
sportovci a hospodští
povaleči :) Do nového roku
všem přejeme hlavně hodně
zdraví, klidu a nejen
sportovních úspěchů.

Cvičení pro ženy Nohejbal

Kdy cvičíme:
úterý 19–21.00, pátek 19–20.00

Milé dámy, pojďte si s námi zacvičit, rozhýbat tělo,
zpevnit svaly, shodit pár deka a vyčistit si hlavu od
starostí. S sebou si vemte podložku na cvičení,
vhodnou obuv, pití a 50 Kč. Cvičení: tabata–kruháč–
kardio–posilování. Vhodné pro všechny, co se chtějí
hýbat, přátelská atmosféra. Srdečně se na vás těšíme.

Sabina Charvátová

Pravidelně vás informujeme
o uskutečněných akcích pro
děti, které vymýšlíme
v našem spolku Debrník.

Na začátku září jsme
vytvořili doprovodný
program k nohejbalovému
turnaji a pojali ho jako
rozloučení s prázdninami.
Děti malovaly na papír své
zážitky z léta a vyvěšovaly je
na velkoformátový papírový
domek, nafoukly si balónek
a vytvarovaly z něj zvíře

nebo si zaskákaly
v nafukovacím hradu. Na
konci října jsme v restauraci
pořádali Halloweenskou
diskotéku. Děti dorazily
v různorodých převlecích od
kostlivců, přes upíry, zombie
až po rozkošné dýně.
Kromě tančení mohly
i soutěžit, nebo vyrábět
strašidelné dekorace. Na
konci čekala na děti
halloweenská koleda.
V listopadu se v Debrníku
sešel kroužek Tvořílek. Děti
si vyzdobily cestovní taštičky

se svými jmény a vyrobily se
jednoduchou verzi
japonských šachů Shogi.

Velmi děkuji všem, kteří se
podílejí ve svém volném
čase na detailních
přípravách, nádherné
výzdobě a celkové realizaci
všech akcí, ale ti těm, kteří
se našich akcí účastní.

O akcích se dozvíte i na
facebookové stránce
Nemojov – sportovní
a společenské akce.

Spolek Debrník

T. Pušová a P. Hažvová

Jak už se stalo tradicí, i letos
od září je otevřená hernička
pro nejmenší děti v naší
obci. Koná se v budově
knihovny v 1. patře. Rádi
uvítáme maminky s dětmi
každou středu od 10 do 12
hodin. Do herničky byly
nakoupeny nové krásné
kvalitní hračky z finančního
daru od obce. Moc
děkujeme, protože děti mají
z hraček radost. Těšíme se
na shledání.

Nemojovská hernička pro děti
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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
DIČ CZ00278165
Číslo účtu 9620601/0100

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

Kontakty
Datová schránka pb5a6b2
podatelna@nemojov.com
+420 499 397 534

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

Místostarostka
Eva Zástavová
mistostarosta@nemojov.com
+420 731 175 137

Účetní
Zdeňka Podracká
ucetni@nemojov.com
+420 734 476 334

Hospodář
Ladislav Malý
+420 737 030 705

Na začátku roku 2023 založí stát datovou schránku
automaticky všem živnostníkům a nepodnikajícím
právnickým osobám (např. SVJ či některé spolky).
Přihlašovací údaje vám přijdou dopisem. Stát s vámi bude
nově komunikovat prostřednictvím datové schránky
a stejně tak i vy s ním. Budou vám do ní chodit informace
z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí
i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy
zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis
z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání,
nebo požádat o nový řidičák. Více na www.chcidatovku.cz

Od ledna budou mít
datovku i živnostníci

Volební účast 42,72 %
Zvolení zastupitelé: David Pěnička (237 hlasů), Lenka
Kněžourová (192 hlasů), Jan Adam (175 hlasů), Aleš Petržík
(169 hlasů), Filip Košťál (166 hlasů), Eva Zástavová
(144 hlasů), Sabina Charvátová (138 hlasů).

Noví zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili
Davida Pěničku do funkce neuvolněného starosty
a Evu Zástavovou do funkce uvolněné místostarostky.

Výsledek voleb


