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KALENDÁŘ
AKCÍ
NA SVÁTKY
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Nemojoviny
p r o t o ž e

Otvírací doba
během svátků

c h c e m e ,

a b y s t e

v ě d ě l i

Šťastné a veselé
David Pěnička, starosta

Pošta Partner
26. prosince: zavřeno
COOP
24. prosince: 8–12.00
26. prosince: zavřeno
31. prosince: 8–12.00
Prodejna Katka
24. prosince: zavřeno
26. prosince: zavřeno
31. prosince: 8–12.00
Restaurace
Aktuální otvírací dobu
zjistíte na webu obce
nemojov.com, plakátech
jednotlivých akcí, nebo
prostřednictvím SMS
InfoKanálu.

Vážení spoluobčané,
děkuji všem, kteří se zúčastnili slavnostního rozsvícení
vánočního stromu v neděli 27. listopadu. Děkuji také
těm, kteří se aktivně podíleli na pořádání akce
jakoukoliv formou. Přeji si, aby u nás podobné akce
zakořenily a vznikly tradice, díky kterým bude naše
obec široko daleko známá pro svoji přívětivost
a atraktivitu. Zvu vás proto na Sousedské Vánoce
17. 12. i na Silvestr do naší obecní restaurace.
Co naleznete uvnitř Nemojovin? Úvahu o stavu místní
restaurace, ve které nerozvádím důvody současného
stavu, ale vizi do budoucna. Dále jsem se zamyslel na
úlohou starosty a nad tím, co se nám během prvních
dvou let povedlo, co nikoli, a co bychom ještě chtěli
stihnout.
Za obecním úřadem má vzniknout společenská zóna.
Bohužel jsem si nepočínal příliš obezřetně a neobešlo
se to úplně bez problémů. Moc se omlouvám všem
zúčastněným a děkuji za konečnou vstřícnost. Slibuji,
že jsem se poučil a s případnými záměry budu chodit
k zúčastněným stranám dříve, než se cokoli začne. Valy
na Starobucku a za OÚ vznikly kvůli kanalizaci >>
str. !1
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Příští veřejné
zasedání
zastupitelstva
pátek 16. 12.
od 19.00
v restauraci
Pití a drobné občerstvení
zajištěno.
– rozpočet 2017
a rozpočtový výhled
2017–2023
– rozpočtová opatření,
převod kompetencí na
starostu
– plán odpisů 2017
(obec, ZŠ a MŠ)
– kontrola hospodaření
školy v roce 2016
– příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ
– vodné a stočné 2017
– plán financování
obnovy vodovodů
a kanalizací pro roky
2017–2026
– smlouva s Technickými
službami Dvora Králové
o likvidaci komunálního
odpadu pro rok 2017
pokrač. na další str. >>

>> a geologickým poměrům, nebyl to plán. Jsem však
přesvědčen, že konečný výsledek bude
ku prospěchu věci. Snažíme se, abyste byli s naší
prací spokojeni. Kdyby tomu tak nebylo, určitě se
ozvěte a probereme připomínky. Nezametáme a ani
nebudeme zametat problémy pod koberec.
Dovolte mi, abych vám již potřetí popřál co
nejkrásnější vánoční svátky plné klidu ve společnosti
vašich nejbližších, mnoho zdraví, štěstí, lásky,
pohody a spokojenosti v novém roce. Věřím, že pro
vás bude i nadále Nemojov a Starobucké Debrné
místem, kde budete bydlet rádi a trávit zde svůj
volný čas.

Co zastupitelstvo
schválilo v září
– záměr na vybudování
přístavby školy a přípravu
projektové dokumentace
– vyhlášení výběrového
řízení na nového
provozovatele restaurace
– záměr na uložení el.
vedení do země
– dodatek č. 3 ke smlouvě
o postytnutí podpory ze
SFŽP
– prodej pozemků 237
a 498/3 v Dolním
Nemojově

– záměr vypracovat
Kanalizační řád
– věcná břemena
u pozemků 101, (Hor.
Nemojov), 148/1
a 146/1 (Star. Debrné)
a 10/1 (Nový Nemojov)
– rozpočtové opatření
č. 6
– záměr zpracovat žádost
o dotaci na dětské hřiště
za obecním úřadem
a prodejnou Katka

– smlouva o zápůjčce
kontejneru na sklo
str. !2
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Rozsvícení
stromku
David Pěnička,
starosta
Rozsvícení vánočního
stromku byla spontánní
akce, která byla
vymyšlena aktivními
občany naší obce v čele
se spolkem Debrník. Jsem
moc rád, že se podařilo
přesvědčit dostatek
maminek a babiček, aby
upekly nějaké dobroty,
připravilo se pohoštění
pro – nikdo nevěděl kolik
lidí – a šlo se na věc.
Odpoledne před akcí se
postavily dva malé stany
a čekalo se, co bude
následovat. Najednou se
před 16.45 začaly rojit
první skupinky lidí
a vypadalo to, že někdo

nemojov.com

přeci jen dorazí. Během
následujících několika
minut však přišli další
a akce nabrala rozměr
slušného rozsahu.
Velmi mě těší, že tolik
sousedů z Nemojova si
udělalo vycházku v docela
chladném počasí a přišlo.
Jsem rád, že jsme vánoční
stromek rozsvěceli ve
Starobuckém Debrném,
kde se prostor
v sousedství kaple nabízí
k podobným akcím.
Věřte mi, že máme
v plánu rozvíjet tuto již
započatou tradici
letošním nultým
ročníkem. Abychom
příště na sebe lépe viděli,
necháme instalovat vedle
kaple světlo. Snad se
povede vytvořit i nějaké
zázemí pro pořadatele.

>> pokrač. z předchozí
strany
– smlouva o zřízení
věcného břemene –
služebnosti č.
IP-12-2008635/VB/4,
Dolní Nemojov, přípojka
KNN k p. č. 197 (obecní
pozemek p. p. č. 198)
– smlouva o zřízení
věcného břemene –
služebnosti (kanalizace
I.etapa) pro p. p. č. 215/1
v k. ú. Dolní Nemojov
– žádosti o poskytnutí
dotace pro městskou
knihovnu v Trutnově,
Farní charitu Dvůr
Králové, Pečovatelskou
službu města Dvora
Králové, Hospic Anežky
České v Červeném
Kostelci a Labská Stezka
o. s.
– způsob provozování
restaurace v Nemojově
– různé a diskuze
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Provozovatel
restaurace skončil

nestíhá, ale musí být
vidět, že více už to nejde,
a následně do budoucna
reagovat.

David Pěnička
starosta

Už delší dobu se snažím
sondovat stav, jak to kde
funguje, a co lze, či nelze.
Není to jednoduchá
situace, ale nechci, aby
byla restaurace trvale
zavřená. Mnoho z vás se
mě ptá, jak to s hospodou
bude, že se přece
nemůže zavřít. Vidím
situaci stejně, proto se
budu snažit přesvědčit
zastupitele, aby došlo
minimálně k pokusu
provozovat restauraci
svépomocí.

Název říká úplně vše.
Věřte mi, že mě tento stav
nenechává ani trochu
klidným, a hodně
přemýšlím, jak s nastalou
situací naložit. Článek je
spíš mojí úvahou, co
bychom mohli dělat, a jak
situaci vidím já.
Pokud se neobjeví
zájemce o restauraci,
musíme ji buď trvale
zavřít, nebo ji provozovat
sami. Obě možnosti mají
své zastánce.
Budeme-li restauraci
provozovat sami,
nechceme její provoz
dotovat věčně. Musí si na
sebe vydělat.
Snaha bude, aby byl
provozní schopný
a soběstačný a personál
pokud možno s úsměvem
a ochotně vítal hosty.
Musí se starat, aby byl
host dostatečně
spokojený a měl chuť se
vrátit.

Přeji si, abychom byli
všichni lokální patrioti
a snažili se dát přednost
zdejší restauraci před
jinými (samozřejmě
v případě, že budete
spokojeni). Když
spokojeni nebudete,
řekněte prosím, co a proč
vám vadí. Obec se bude
snažit s tím něco udělat.
Dosud to tak nebylo a ani
nemohlo být.
Hospoda je místo, kam se
má jít poklábosit, řešit
neřešitelné, ale dají se zde
realizovat i obchodní
jednání atd.
Možností, jak začít, je
několik. Záleží na mně
a zastupitelstvu, jak se
k celé věci postavíme.
Diskuzí na dané téma
bylo spousta a dovolím si
říci, že shodu na způsobu
provozování restaurace
najdeme.
Co potřebujeme,
abychom měli šanci na
úspěch? Jídlo chutné,
obsluhu milou a pružnou.
Myslím si, že každý
pochopí, že se někdy

Vím, že s důvěryhodným
a kvalitním personálem to
určitě půjde, ať už
restauraci bude
provozovat kdokoli. Vás
všechny prosím, snažte se
nového provozovatele
podpořit svojí návštěvou
a referencí známým.
V případě spokojenosti
i nespokojenosti napište
na Facebook, zavolejte,
nebo napište.
Přijďte nám na příští
zastupitelstvo 16. 12. říci
svůj názor.
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Bilancování: dva roky
za námi
David Pěnička,
starosta
Asi před měsícem mi byla
vnuknuta myšlenka,
abych zrekapituloval
první dva roky ve funkci
starosty. Co mi funkce
dala, co vzala, co se nám
povedlo, co nikoli, čeho
lituji, na co jsem pyšný
atd. Zkusím to vzít
popořadě.
Na prvním místě mi
funkce starosty vzala
spoustu času, který
nemohu dát svým
nejbližším. Někdy je času
více, jindy méně, ale dá se
to skloubit. Rodina je
velice tolerantní, chápe
a patří jí velký dík.
Co se povedlo
Podle mého názoru se
především povedla
výstavba kanalizace
a stoka A3 a A3-7.
Drobnými úpravami
místo původního záměru
ušetříme nějaké náklady
v další etapě a navýšení
investice právě skončené
se rovná 0 Kč. Také vím,
že příprava na další akci

bude důkladnější (poučil
jsem se) a snad nedojde
k takovým zmatkům
a troufnu si napsat
i šokům, které jsem
zažíval při první akci. Sice
se vše povedlo zdárně
vyřešit, ale raději to
zkusíme příště ještě lépe.
Pokračování kanalizace
Projektujeme zbytek
kanalizace pro územní
rozhodnutí a stavební
povolení. Bohužel oproti
původní projektové
dokumentaci došlo
k několika změnám
a nové územní řízení je
nezbytné.
Kanalizační stoka bude
muset být umístěna
v tělese komunikace.
Nelze mít šachty
v příkopech.
Co se bude projektovat?
Celý Nový Nemojov,
Starobucké Debrné –
německá strana, Horní
Nemojov a zbytek
Dolního Nemojova.
S touto akcí samozřejmě
dojde i k výměně starého
vodovodu za plastový.

Chodníky v obci
Dále je v přípravě
projektová dokumentace
na rekonstrukci chodníku
v Dolním Nemojově
včetně veřejného
osvětlení.
V první polovině roku
2017 bude zpracovávána
studie na chodník na
Starobucké Debrné
a zvažujeme rovněž
novou autobusovou
zastávku u trafostanice na
hranici Nemojova
a Starobucka. V ideálním
případě bychom mohli
žádat o dotaci na
výstavbu chodníku již
v roce 2018.
Poskytování informací
Slibovali jsme, že vás
budeme pravidelně
informovat o dění v obci.
Hned na začátku jsme
vytvořili nové webové
stránky obce, snažíme se
komunikovat i na
Facebooku a nově vám
budeme informace
posílat i formou SMS.
Každé čtvrtletí navíc
najdete ve schránce
Nemojoviny. Nevím, jestli
se nám daří vás
dostatečně informovat,
ale lépe to už neumíme.
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Školka
Školka v domě č. p. 124
po panu Štěpánovi na
konci školního roku
skončí. Budovu vyklidíme
a neprodloužíme nájemní
smlouvu se státem.
Nebudeme se snažit
budovu odkoupit,
protože částka, kterou
Úřad pro zastupování
státu ve věcech
majetkových za prodej
nemovitosti požaduje, je
pro nás nepřiměřeně
vysoká.
Knihovna
Po vyklizení budovy č. p.
124 chceme pro knihovnu
nalézt nové místo.
Jednáme se zástupci
COOP o využití
prázdných prostor
v přízemí budovy. Vstup
do knihovny by byl přes
zahrádku restaurace.
Bezpečnost
V roce 2018 bude
vybudován nový přechod
pro chodce přes hlavní
silnici za zatáčkou u Volfů.
Do Nového Nemojova už
nebude nutné chodit po
nebezpečné krajnici.
Rozšíření základní školy
Nebylo to v plánu…
O projektu jsem psal

nemojov.com

minule a snažím se co
nejvíce urychlit přípravu
žádosti o dotaci
z evropských fondů,
konkrétně
z Integrovaného
regionálního operačního
programu.
Co mě mrzí
Stav v obecní restauraci
dospěl bohužel až
k situaci, kdy skončil
dosavadní nájemce.
Nezbude nám asi nic
jiného, než zkusit
provozovat restauraci
vlastními silami. Uvidíme,
jestli se nám podaří
zlepšit prostředí. Nechci
být ten, za jehož
starostování skončí
společenský život v obci.
O co se snažím
Snažím se osobně
komunikovat
s ministerstvy a úřady. Na
ministerstvu zemědělství
obec Nemojov znají,
stejně tak na ministerstvu
pro místní rozvoj.

Takových obcí je spousta,
ale vyjma středních Čech
nejsou všechny tak
rozvíjející se. Má snaha je
zdejšího trendu využít.
Představuji projekty
a nehovořím o nich jen já,
ale i další spřátelené
subjekty, aby o nich bylo
na příslušných institucích
dostatečné povědomí.
Nemůžu čekat, že k nám
peníze přijdou samy.
Starosta musí vyjíždět
a prezentovat obec, její
záměry a potřeby tam,
kde se přidělují peníze.
Je příliš brzy na
hodnocení, jak se mi to
daří. Snažím se, co to jde.
Myslím, že uvedenými
informacemi jsem
vyčerpal vše, co mi přišlo
důležité sdělit, a doufám,
že jsem vás moc nenudil
a že mi i ostatním
zastupitelům zachováte
přízeň.

Prezentuji obec jako
zajímavou a neustále se
rozvíjející, vše podpořené
statistickými údaji,
bohužel s nedostatkem
financí na potřebné
investice.
str. 6
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Esemesky
z úřadu

zaregistrovaná čísla
vašich mobilních telefonů
v krátkých textových
zprávách (SMS).

Lenka Kněžourová,
místostarostka
Nabízíme vám
jednoduchý a pohodlný
způsob získávání
důležitých informací
o dění v obci. Ve snaze
zajistit dostatečnou
informovanost jsme
zahájili provoz SMS
InfoKanálu, který
umožňuje zasílání
důležitých informací na

Díky InfoKanálu můžete
dostávat včasné
informace nejen
v krizových situacích, ale
i o plánovaných
odstávkách vody,
vzniklých haváriích
a stavu jejich řešení,
plánovaných přerušeních
dodávek elektrické
energie, uzavírkách
místních komunikací,
termínech mimořádných
svozů odpadu,

Jak se registrovat
pomocí SMS

registruj jmeno prijmeni
novy nemojov
cislopopisne

Jak se registrovat
online

Pošlete SMS v níže
uvedeném tvaru na číslo
499 397 534. To je celé.
Malá či velká písmena
nehrají roli, důležité je
dodržet mezery mezi
slovy.

registruj jmeno prijmeni
starobucke debrne
cislopopisne

Registrovat se můžete
pomocí formuláře na
stránkách obce
nemojov.com, nebo na
webu provozovatele
služby na adrese
www.infokanal.cz/cweb/
reg/nemojov

registruj jmeno prijmeni
dolni nemojov
cislopopisne
registruj jmeno prijmeni
horni nemojov
cislopopisne

Máte v obci pouze chatu
a přesto chcete dostávat
zprávy z radnice? Za
registrační SMS připište
“evid” a odešlete. Vaše
SMS bude vypadat třeba
takto:
registruj jmeno prijmeni
starobucke debrne
cislopopisne evid

konání kulturních
a společenských akcí,
mimořádných změnách
v provozní době
obecního úřadu a další
užitečné informace
spojené se životem
v Nemojově.
Pro občany, kteří nemají,
nebo nevyužívají mobilní
telefon, umožníme
doručení SMS na pevnou
linku v hlasové podobě.
Zavedením SMS
InfoKanálu se snažíme
zkvalitnit život v naší obci.

Pomocí registračního
online formuláře můžete
svou registraci později
upravit, nebo registraci
zrušit.
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Věříme, že budete se
službou spokojeni, proto
prosím neváhejte
a registrujte se. Jak?
Můžete se registrovat
online, pomocí SMS nebo
osobně na obecním
úřadě.
A jak budou SMS zprávy
z obce vypadat? Třeba
takto:
“IK NEMOJOV Z důvodu
poruchy na vodovodním
řadu nepoteče dnes voda
v celé místní části Nový
Nemojov.”

nemojov.com

Budete dostávat
i výstražné zprávy
Českého hydrometeorologického ústavu:
“IK NEMOJOV CHMU
PVI_2011/38 VYSOKY
Silne snezeni pro kraj
Kralovehradecký od 3. 1.
2017 13:00 do 4. 1. 2017
3:00.“
Na zaslané zprávy prosím
neodepisujte. Odpovědi
se k nám nedostanou.
Věříme, že vám budeme
posílat jen dobré zprávy.

Jak se registrovat
pomocí pevné
linky

SMS podatelna:
napište nám na
radnici

Informační SMS mohou
být doručeny i na pevnou
linku v podobě hlasové
zprávy. Pro registraci
pevné linky prosím volejte
499 397 534, nebo zašlete
e-mail s žádostí na
info@infokanal.cz.
V žádosti uveďte stejné
údaje, které jsou
vyžadovány v registrační
SMS (viz informace na
předchozí straně).

Komunikovat s námi
můžete i pomocí tzv. SMS
podatelny. Pošlete zprávu
ve tvaru: P textvasizpravy
a odešlete na číslo
499 397 534.
A nebo nám prostě
zavolejte. Naše čísla máte
jistě uložená v mobilu.
Také je najdete na zadní
straně Nemojovin.

Svoz odpadu
v roce 2017
Frekvence svozů
i poplatek zůstanou
stejné jako letos.
Děkujeme, že třídíte
odpad do pytlů.
popelnice / pytle:
leden
11., 25. / 2., 16., 30.
únor
8., 22. / 13., 27.
březen
8., 22. / 13., 27.
duben
5., 19. / 10., 24.
květen
3., 17., 31. / 8., 22.
červen
14., 28. / 5., 19.
červenec
12., 26. / 3., 17., 31.
srpen
9., 23. / 14., 28.
září
6., 20. / 11., 25.
říjen
4., 18. / 9., 23.
listopad
1., 15., 19. / 6., 20.
prosinec
13., 27. / 4., 8.
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Kalendář akcí
Vánoční
koncert

Vánoční
mše

13. prosince od 18 hodin
v Kapli Nejsvětějšího
Srdce Páně
Zveme vás na tradiční
vánoční koncert žáků
královédvorské ZUŠ do
kaple ve Starobuckém
Debrném.

25. prosince od 14 hodin
v Kapli Nejsvětějšího
Srdce Páně
Přijďte do kaple ve
Starobuckém Debrném
na vánoční mši a oslavte
s námi Boží hod vánoční.

Ples
fotbalistů
11. února od 20 hodin
v restauraci Nemojov
K tanci zahraje Jari Kurri
Band. Vstupné 150 Kč.

Školní
karneval
18. února
v restauraci Nemojov
Karneval pořádá místní
mateřská škola.

Živý
Sousedské betlém
Masopust
Vánoce
28. prosince od 10 hodin 25. února od 9 hodin
17. prosince od 14.30
Krmení zvířátek v lese,
zdobení vánočního
stromečku před obecním
úřadem, poté turnaj pro
děti i dospělé v “čáře”
v restauraci.

v kostele Navštívení
Panny Marie v Kocléřově
Čeká vás setkání s přáteli,
koledy, živý betlém,
poděkování Ježíškovi
koledou či básničkou,
setkání pěveckých
souborů a opékání
špekáčků.

Silvestr v
Nemojově Školní ples
31. prosince od 20 hodin
v restauraci Nemojov
K tanci a poslechu zahrají
Melodys. Vstupné 300 Kč
včetně občerstvení.

14. ledna od 20 hodin
v restauraci Nemojov
K tanci zahraje Fantasy
music. Vstupné 150 Kč.

Vesnicí projde
masopustní průvod
maškar. Přijďte si s námi
zazpívat a zatančit.

Karneval
Debrníku
18. března
v restauraci Nemojov
Karneval – tentokrát
pořádaný spolkem
Debrník.
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Mikulášská besídka
naplnila hospodu
Lenka Kněžourová
místostarostka
V sobotu 3. prosince se
pod taktovkou spolku
Debrník konala dětská
akce Mikulášská besídka.

Vše bylo úžasně
připraveno, vyzdobeno,
hlady a žízní taky nikdo
neumíral, neboť členové
a přátelé Debrníku nás
ujistili, že role hostitelů
jim jde skvěle.

Děti a dospělí si užívali
čertovské soutěže, tanec
i občerstvení. Poté, co
vtrhli do sálu opravdu
hrůzostrašní čerti, nastala
trochu panika a nejedny
dětské oči se zalily
slzami….ale za malou
chvíli již děti svorně
zazpívaly andělu
a svatému Mikuláši své
vánoční písně.
Ti je odměnili dárkovým
balíčkem, a protože byly
všechny děti celý uplynulý
rok hodné, čerti si ani
tentokrát do pekla nikoho
neodnesli.
Myslím, že akce byla moc
povedená, a za to velmi
děkujeme, nejen všem
nadšeným a neúnavným
organizátorům, obecním
pracovníkům, ale
i „občerstvovací sekci“,
která se na úkor vlastního
prožitku neúnavně starala
o naše plná bříška.
Jsem moc ráda, že v naší
obci máme takové
sousedy.
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Jak jsme přivítali
podzim
Martina Zemková
V sobotu 24. 9. jsme
společně přivítali podzim.
Sluníčko, které hřálo celý
den, přilákalo na louku

spoustu lidí. Příjemné
dojmy ze společného
setkání byly umocněny
radostí soutěžících dětí
i celých rodin.

Spolek Debrník upřímně
děkuje všem přátelům,
kteří nám pomohli akci
zorganizovat, obzvlášť
pak manželům
Fiedorovým za zapůjčení
velkého skákacího hradu
Nafukovací žirafa byla
dětmi neustále v obležení
až do nočních hodin.
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Obecní úřad
Dolní Nemojov 13
544 61 Nemojov
IČ 00278165
Bankovní spojení:
9620601/0100
Úřední hodiny
Po 14–19.00
St 8–12.00 / 14–17.00

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

Starosta
David Pěnička
penicka@nemojov.com
+420 737 444 247
Místostarostka
Lenka Kněžourová
knezourova@
nemojov.com
+420 724 283 988
Obecní hospodář
Ladislav Malý
+420 737 030 705

zdroj: fotohistorie.cz

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

Dobová pohlednice Dolního Nemojova z r. 1900.

Nemojoviny
Vydává obec Nemojov. Náklad 280 ks. Vychází jako čtvrtletník.
Kontakt: Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov,
tel.: +420 499 397 534, e-mail: info@nemojov.com.
Grafická úprava a sazba: Filip Košťál. Redakční rada: David Pěnička,
Lenka Kněžourová, Filip Košťál. Články neprošly jazykovou korekturou.
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