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Slovo úvodem
David Pěnička, starosta

Koronavirus
Nová infolinka 1212
Důležité informace,
kontakty a rady na
koronavirus.mzcr.cz
Nevolejte na tísňové
linky, pokud vám
nejde bezprostředně
o život!
Zůstávajte doma.

Rouška není
trapná!

Už dávno nejde jen
o nás samotné.
Nosme roušky, i ty
doma vyrobené.
Každá snaha se
počítá.
chranimnejslabsi.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás
opět seznámil se stavem
všech projektů a akcí
obce, které nás letos
čekají. Podrobnosti
naleznete uvnitř
Nemojovin, proto zde
uvedu hlavní věci jen
stručně.
Vysoutěžili jsme
zhotovitele kanalizace.
Smlouvu jsme podepsali
se společností Stavoka
Kosice a. s., která vyhrála
s cenou 38,5 milionů bez
DPH. To je o 6,5 milionu
méně, než jsme
očekávali.
Společně s budováním
kanalizace dojde
i k výměně vodovodního

potrubí v hlavní silnici na
Starobuckém Debrném,
v Novém Nemojově
a části Dolního
Nemojova. Stavba
pravděpodobně začne
buď o letních
prázdninách, nebo v září.
Hotovo by mělo být na
konci roku 2021.
Probíhají výběrová řízení
s bankovními domy na
úvěr ve výši 16,5 milionu.
Výsledek se dozvíte
v dalším čísle Nemojovin.
Letos bychom měli
dokončit výměnu
veřejného osvětlení.
Bohužel zatím nemůžeme
s pracemi začít, čekáme
na lepší počasí a hlavně
na výsledky jednání
se společností ČEZ.
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Dalším projektem je
oprava a prodloužení
chodníku podél hlavní
silnice a instalace
osvětlení. Státní fond
dopravní infrastruktury
nyní vyhodnocuje naši
žádost o dotaci. Pokud
nám ji nepřidělí, budeme
muset opravit pouze
stávající chodník od
obecního úřadu po

nemojov.com

křižovatku u Wolfů.
Dále se dočtete i o kácení
lesa u škody a důvodech,
které k tomu vedly.
Závěrem bych chtěl
poděkovat spolku
Debrník za udržování
společenského života
v obci, našim sportovcům
v čele s Martinem Fejkem

a Josefem Červenkou za
to, že připravili už několik
sportovních akcí,
a učitelskému sboru školy
a školky za nasazení při
přípravách akcí typu
čarodějnice a dětský den,
které nás teprve čekají.
Přeji všem krásné slunné
jarní dny, klid, pohodu
a hlavně pevné zdraví!

Prosincové jednání zastupitelstva
– schválení záměru
rekonstrukce a dobudování chodníku,
přechodů pro chodce
a veřejného osvětlení
podél silnice II/299
– schvalení záměru
zprovoznit záložní zdroj
pitné vody u Černého
potoka
– prodloužení smlouvy s
Úřadem pro zastupování
státu ve věcech
majetkových o výpůjčce
domu č. p. 124 na dalších
8 let. Budovu využíváme
jako dětskou hernu,
knihovnu, archiv a sklad.
V budoucnosti bychom
sem mohli přestěhovat
obecní úřad. Požádáme

o bezúplatný převod
nemovitosti
– schválení záměru
výběrového řízení na
dodavatele lesnických
prací. Les u školy bude po
projednání s orgány státní
správy změněn na les
zvláštního určení
– schválení zadání
projektové dokumentace
na posílení vodovodního
řadu v Dolním Nemojově
– schvalení zadávací
dokumentace pro výběr
zhotovitele na kanalizaci
a ČOV v Nemojově – III.
etapa. Obec proplatí
majitelům nemovitostí
2 m přípojky

– schválení schodkového
rozpočtu obce pro rok
2020. Celkové příjmy
9,4 mil. Kč., celkové
výdaje 10,6 mil. Kč
– schválení rozpočtového
výhledu na roky 2021–22,
– schválení plánu odpisů
obce (1,9 mil. Kč)
a ZŠ a MŠ (7 tis. Kč)
– kontroly hospodaření
obce a ZŠ a MŠ za rok
2019
– schválení provozního
příspěvku škole ve výši
850 tis. Kč
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– stanovení vodného
a stočného pro rok 2020
takto:
vodné
33,35 Kč/m3 vč. DPH
(mínus 23 Kč/m3 pro
plátce stočného)
stočné
70,96 Kč vč. DPH
– schválení podání
žádosti o poskytnutí
dotace na 2. etapu
výstavby a obnovy
veřejného osvětlení
z Programu obnovy
venkova 2020 vypsaného
Královéhradeckým
krajem. Odhad investice
činí 2,8 mil Kč vč. DPH
– schválení a vydání
obecně závazné vyhlášky
č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
– schválení a vydání
obecně závazné vyhlášky
č. 3/2019 o místním
poplatku ze psů
– schválení a vydání
obecně závazné vyhlášky
č. 4/2019, kterou se ruší
vyhláška o místním
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poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt

charitě Červený
Kostelec

– schválení prodloužení
smlouvy o odstraňování,
využívání a přepravě
odpadů uzavřené
s Technickými službami
města Dvora Králové

– poskytnutí finančního
příspěvku 7 tis. Kč na
provoz pečovatelské
služby Diakonie ČCE
Dvůr Králové

– schválení dodatků ke
smlouvám o svozu
tříděného odpadu se
spol. Marius Pedersen
a Gnarplast, které
navyšují ceny za svozy
– schválení dodatku
smlouvy s firmou Libor
Černohlávek zajišťující
svoz kontejnerů
s použitým rostlinným
olejem. Cena se navyšuje
kvůli neukázněným
občanům, kteří do
kontejnerů vhazují
směsný odpad
– prodloužení pronájmu
obecních prostor
k provozu prodejny na
Starobuckém Debrném
– poskytnutí dotace na
nákup knih do výměnných
fondů pro městskou
knihovnu v Trutnově ve
výši 3 tis. Kč.
– poskytnutí finančního
daru 4 tis. Kč Oblastní

– schválení pracovně
právního vztahu,
dohody o provedení
práce, zastupitele Josefa
Nypla jako
zastupujícího úředníka
pošty a pro odečty
vodoměrů v obci
– poskytnutí finančního
příspěvku 4 tis. Kč
Pečovatelské službě
Dvůr Králové
– schválení směnné
smlouvy, kdy obec získá
pozemky, na kterých
bude vybudován
chodník a přechod pro
chodce
– poskytnutí bezúročné
půjčky 300 tis. Kč pro
provozovatele
restaurace
– schválení
rozpočtového opatření
č. 10/2019 - převod 490
tis. do fondu obnovy
majetku a převod
dotace 0,9 mil. Kč škole
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Program příštího jednání
zastupitelstva
Plánované veřejné
jednání zastupitelstva ve
čtvrtek 19. března od
19 hodin bylo zrušeno.
– schválení roční účetní
závěrky obce
a příspěvkové organizace
(škola) za rok 2019
– schválení obecně
závazné vyhlášky
č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
– schválení obecně
závazné vyhlášky
č. 2/2020 o místním
poplatku ze psů
– schválení kupní smlouvy
mezi obcí Nemojov
a manželi Menclovými,
prodej p. p. č. 448/8
v k. ú. Dolní Nemojov
– schválení dodatku č. 4
ke smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
tříděných komunálních
odpadů s firmou
Granplast s. r. o.

– schválení dohody
o samostatném poplatku
za nakládání s tříděným
papírem s firmou Marius
Pedersen, a. s.

stavby s ČEZ Distribuce,
a. s. k p. p. č. 505/1 v k. ú.
Dolní Nemojov. Připojení
p. p. č. 41/3 v k. ú. Dolní
Nemojov.

– žádost o příspěvek do
veřejné sbírky na pomoc
obci Bublava

– schválení darovací
smlouvy a poskytnutí
finančního daru ve výši
5 000 Kč pro Základní
uměleckou školu
Hostinné

– uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí
o zřízení věcného
břemene a dohoda
o umístění stavby s ČEZ
Distribuce, a. s.
k p. p. č. 280/1 v k. ú.
Starobucké Debrné.
Připojení p. p. č. 92/2
v k. ú. Starobucké Debrné
– schválení uzavření
smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení
věcného břemene
a dohoda o umístění
stavby s ČEZ Distribuce,
a. s. k p. p. č. 505/1 v k. ú.
Dolní Nemojov. Připojení
p. p. č. 36/1 v k. ú. Dolní
Nemojov

– schválení darovací
smlouvy, poskytnutí
finanční podpory pro klub
„MOTO Hora“
– schválení finančního
příspěvku na letní kulturní
program „Kulturní Léto
2020“, Štěrbova vila,
přehrada Les Království
– diskuse

– schválení uzavření
smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení
věcného břemene
a dohoda o umístění
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Výstavba kanalizace
David Pěnička, starosta

Jak jsem uvedl již na
úvodní stránce,
vysoutěžená cena na
výstavbu kanalizace činí
38 448 795,38 Kč bez
DPH.
Kromě ceny jsme
posuzovali i prodlouženou záruku na dílo
a harmonogram výstavby.
Po zohlednění všech
koeficientů byla z hlediska
zákona o veřejných
zakázkách nejvýhodnější
nabídka společnosti
STAVOKA Kosice a.s.
V ceně jsou zahrnuty
i přípojky k jednotlivým
stavbou dotčeným
nemovistostem, které
musíme udělat. Obec
každému zaplatí výstavbu
napojovacího kusu
kanalizace v délce
2 metrů včetně příslušné
projektové dokumentace.
Více už pro jednotlivé
vlastníky obec zajistit
nedokáže.
Zhotovitel bude
pravděpodobně každému
nabízet zhotovení celé
kanalizační přípojky k

nemovitosti. Záleží jen na
vás, zda tuto nabídku
přijmete, nebo zda si
výstavbu zajistíte jiným
způsobem. Počítejte ale
s tím, že v patřičném
termínu budeme chtít,
aby byla vaše kanalizační
přípojka hotová.
Začátek akce by měl být
až o prázdninách.
Důvodem, proč se akce
tak oddaluje, jsou
procesní pravidla, na
kterých ministerstvo trvá.
Tedy uzavřené výběrové
řízení, podepsaná
smlouva
o dílo a vybraný stavební
dozor. Teprve poté
ministerstvo rozhodne
o přidělení dotace.
Jsme v pořadníku
a možná, až budete číst
tyto řádky, bude proces
dokonán. Bez kladného
rozhodnutí a přidělení
dotace nemůžeme akci
zahájit.

přesto řešen i v návaznosti na případné
uložení kabeláže nízkého
napětí do země
společností ČEZ.
Zkombinovat všechny
akce je poměrně složité
a omlouvám se, že
neuvedu přesnější
informace. Vzhledem
k neustále se měnícím
skutečnostem je však
téměř nemožné zde
zmínit přesné informace
a zároveň trvat na
termínech, které bych zde
uvedl. Věřím, že chápete
moje vysvětlení.
Nepřeji si nic jiného, než
aby byla akce provedena
co nejrychleji a došlo
k minimálním omezením.
Buďme však realisté, bez
jistého stupně omezení
provozu obce dílo není
možné provést.

Příloha smlouvy o dílo
přesně stanovila
harmonogram prací, i kde
se začne kopat nejdříve.
Nicméně, přesný
harmonogram bude
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Chodník
David Pěnička, starosta

V posledních
Nemojovinách jsem
uváděl, že čekáme na
rozhodnutí Státního
fondu dopravní
infrastruktury (SFDI)
o přidělení, nebo
nepřidělení dotace na
část chodníku od
obecního úřadu směrem
ke hřbitovu. V případě, že
bude přidělena dotace,
budeme soutěžit celý
starý nevyhovující
chodník včetně veřejného

osvětlení (2. etapa VO).
V opačném případě
budeme muset soutěžit
pouze část chodníku
v délce 322 m. Je to úsek
od Wolfů po obecní úřad.
V tomto úseku by byly
vybudované dva
přechody pro chodce.
Již před pěti lety jsme
slibovali, že uděláme
přechod pro chodce pod
školou. Doufám, že do
konce volebního období

budeme moci uvést:
„Splněno“.
Bez uvedeného přechodu
budu brát vše jako
prohru. Osobně si
nepřidělení dotace vůbec
nepřipouštím. Myslím si
ale, že si zasloužíte
pravdivé a úplné
informace.
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Veřejné osvětlení
David Pěnička, starosta

O osvětlení už bylo
řečeno a napsáno
spousty informací. První
etapou je výměna všech
sodíkových výbojek za
LED a částečná obnova
podél komunikací
v Dolním Nemojově, kde
bude kabeláž nízkého
napětí uložena do země.
Bohužel nedošlo ke
spuštění části nového
osvětlení od restaurace
směrem ke křižovatce od

Janečků a následně
nahoru ke školce. Počasí
nám nedovolilo vše
dodělat. Nastalá situace
mě mrzí a rozčiluje. Měli
jsme to stihnout. Bohužel
nikdo neočekával takto
špatnou zimu. V podstatě
jsme si od bahna
neodpočinuli ani měsíc.
Za nastalou situaci cítím
osobní odpovědnost,
protože jsem hodně tlačil,
aby se vše stihlo. Vím, že
při troše jiné konstelace

by se uvedená část stihla
dodělat včas. Nevím, jak
situaci nyní napravit,
proto se pouze
omlouvám. Na druhou
stranu musím
konstatovat, že to byl
předvoj letošního roku.
Šel jsem do toho znova,
aby se stavělo, tak se
stavět bude.

Zprávy z Debrníku
Pavla Vondroušová

Mikulášská
Organizace a návštěvnost
na jedničku. Děti i dospělí
si celé odpoledne
a podvečer užili. DJ hrál
výborně i rodiče se
pobavili. Děti opět
soutěžily o sto šest, neboť
na každém stanovišti byla
odměna. Mikulášské
balíčky byly připraveny
jako vždy dokonale.
Všichni si užili společně
s trávený čas, tak zase za
rok.

Sousedské
Vánoce
Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě celé
akce i těm, kteří dorazili.
Pan Lokvenc nás jako
každoročně doprovázel
ke krmelci, nevynechal ani
zajímavé vyprávění o lesu
a jeho zvířátkách. Po
návratu z vycházky jsme
se mohli občerstvit
„nemojovským vánočním
bramborákem“, svařákem
nebo čajem. Krásnou
vánoční hudební

atmosféru naladil Dan
Bartoš, který nenechal nic
náhodě a byl
profesionálně připraven.
Děkujeme Matějovi
a Víťovi za vystoupení na
saxofon a trubku, Olince
za kytaru a všem
ostatním, kteří se dali do
zpěvu vánočních koled.
Po páté hodině jsme se
pustili do tradičního
turnaje v čáře. Děvčata
zajistila organizaci
soutěže a odměny.
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Shora dolů: masopustní průvod, divadlo, bruslení, Mikulášská, plavání a Sousedské Vánoce.
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Doufejme, že tuto tradici
budeme i nadále
udržovat, přestože se
vždy koná v hektickém
předvánočním čase.
I proto si toho vážíme
a věříme v pokračování.

Plavání
a bruslení

nemojov.com

jsme naplánovali
v restauraci Nemojov,
abychom ochutnali
zabíjačkové lahůdky.
Děkujeme vám za účast
a všem přátelům za
připravené pohoštění pro
masopustní průvod.

Divadlo

Masopustní
průvod

Další akci, kterou jsme
společně zajišťovali, bylo
divadelní představení
Dedivadla z Doubravice –
hra „Vánočnice“. Komedie
se vydařila a v celé
restauraci panovala
veselá nálada. Děkujeme
ochotnicím, že si našly ve
svém nabitém programu
místo a navštívily naši
obec. Divadlo se k nám
vrátilo po dlouhých
letech. Budeme moc rádi,
pokud bychom mohli na
podzim ve spolupráci
pokračovat.

Spolek Debrník se sice
nerozrůstá, ale některé
tradice zůstávají. Průvod
není nikdy moc veliký, ale
za to obklopen lidmi
a dětmi, kteří stojí
o společně strávený čas
se svými sousedy.

Poděkování patří
restauraci Nemojov, která
bezplatně poskytla
pohoštění pro vystupující.
Dámy byly nadšené
a děkují za skvělé služby
i obecenstvo.

Letos byl průvod
22. února zaplněn
i nejmenšími občánky
v kočárku. Zakončení

Patnáctého března mělo
vystoupit kouzelnické duo
KASPAT. Rodinný
program pro děti

Spolek Debrník a obecní
úřad pro občany zajistili
v zimních měsících
plavání a bruslení.
Děkujeme za hojnou
účast. Je milé opětovné
společné setkání - někdo
stál na bruslích po dlouhé
době, někdo zase byl po
dlouhé době v plaveckém
bazénu. Děti i dospělí si
užili sportu do sytosti.

i dospělé byl bohužel
kvůli karanténním
opatřením státu zrušen.
Od akcí si dáme chvíli
pauzu. Na konci dubna
snad proběhne
čarodějnická vatra,
v červnu pak nohejbalový
turnaj.
Na podzim, pokud nám
budou stačit síly, se
budeme opět snažit
připravit další
společensko-kulturní
program.
Pomalu se blíží jarní dny,
a tak vám přeji hodně
sluníčka a pohody.

f
Novinky z Debrníku
a další fotografie z akcí:
facebook.com >
Spolek Debrník
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Co se děje ve škole a školičce
Jiřina Pušová,
zástupkyně ředitelky

Začali jsme jezdit na
plavecký kurz do bazénu
do Hořic. Předškolní děti
se učí nebát se vody,
položit se na vodu,
někteří i plavat a potápět
se. Vše probíhá hravou
formou s různými
pomůckami, a tak to děti
velmi baví. Děti ze
základní školy navazují na
to, co si osvojily v předcházejícím roce a teď se
učí základy různých
plaveckých stylů.
Čeká nás 10 lekcí jednou

týdně. Za tu dobu
udělají děti velké
pokroky.
Dětský karneval
plánovaný na sobotu
21. března je bohužel
zrušen.
A jelikož čas velmi rychle
ubíhá, zveme už teď
děti, rodiče i ostatní
zájemce na oslavu Dne
dětí, kterou budeme
připravovat na sobotu
30. května 2020.
Podrobnější informace
si přečtete na plakátech.

Těšíme se na vás na
některé naší akci.
Jarní trhy ve škole
2. dubna od 14.00
Zápis do 1. třídy
7. dubna
Čarodějnický den
ve škole, soutěž
o strašidelnou dobrotu
28. dubna
____________
Termíny akcí se mohou měnit
s ohledem na probíhající
karanténu.

Napouštění bazénů v roce 2020
Dovoluji si opět po roce
požádat všechny majitele
bazénů, aby nám sdělili
jejich objem či rozměry
a termín, od kterého
bazén chtějí používat.
A také chci znovu
poděkovat všem, kteří tak
vloni učinili.
Nejpozději do 25. dubna
vyhotovíme plán
napouštění, abyste
všichni měli bazény

připravené na léto,
a přitom nedošlo
k výpadkům dodávek
vody pro celou obec.

Všem předem děkuji za
vstřícnost a ukázněnost.
Pamatujte, že jinak
budeme bez vody všichni.

Ti, kteří nám údaje sdělí
a budou postupovat
podle našich pokynů,
budou při napouštění
bazénu oproštěni od
placení stočného.
O údaje žádám i ostatní,
kteří nejsou napojeni na
kanalizaci.

Sdělte nám údaje
pomocí sms, telefonicky,
nebo e-mailem
734 476 334 (podatelna)
737 444 247 (starosta)
podatelna@nemojov.com
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Kácení v háječku
Josef Nypl, místostarosta

Jistě nikomu z vás
neuniklo, že ve spolupráci
s firmou GREEN BOOS
z Vrchlabí obec
odstartovala práce na
řešení kůrovcové kalamity
v lese u základní školy,
kterému se neřekne jinak
než háječek.
Ve dnech 25.–27. února
bylo vytěženo 320 m3
dřeva, z toho minimálně
40 m3 dřeva vhodného
jen jako palivo. Až na
výjimky byly poraženy
souše, smrky oslabené
a napadené kůrovcem.
Následovat bude
přiblížení a odvezení
dřeva. Les bude vyčištěn
od větví a zbytků po
těžbě.

nahodilé, a to podle
stanoveného plánu, který
řeší skladbu porostu
a jeho hustotu.
Vzhledem k tomu, že
tento háj je obklopen
zastavěným územím
s rodinnými domy, má
obec v plánu změnit
stávající les hospodářský
na les zvláštního určení.
Lesem zvláštního určení
je takový les, kde funkce
krajinotvorná a rekreační
převažuje nad funkcí
hospodářskou. Tato
změna nám umožní
odchýlit se od předepsaných pravidel a realizovat

zamýšlenou změnu místa
na lesopark. Za tím
účelem jednáme
s krajinářskou firmou,
která nám pomůže nejen
s háječkem, ale i s plánem
rozvoje zeleně na
veřejných prostranstvích
pro celé území obce.
S krajinářským plánem
začneme v háječku sázet
nové stromy už na
podzim tohoto roku.
Ujišťuji vás, přátelé, že si
uvědomujeme význam
této lokality. Našim cílem
je vytvořit pěkný kout, kde
se vám bude líbit.

V současné době je toto
území vedeno jako les
hospodářský. Z toho pro
obec plynou zákonné
povinnosti vycházející ze
zákona o lesích, ke kterým
patří mimo jiné i opatření
proti šíření škůdců,
v tomto případě proti
kůrovci. Dále pak
povinnost sázet po těžbě,
ať už plánované nebo
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Vánoční turnaj v ping-pongu
Vloni, 28. prosince, jsme
zkusili zahájit tradici
pingpongových turnajů
v Nemojově a čekali jsme,
jaký bude o tuto akci
zájem. Docela nás
překvapilo, že se
přihlásilo čtyřicet
účastníků. Tak jsme
museli přihlašování
zastavit z důvodu, že jsme
nevěděli, jak kapacitně
a časově celou akci
zvládneme. A řekl bych,
že se to povedlo nad
všechna očekávání
a příště zvládneme i více
účastníků.
Než se rozepíšu
o samotném průběhu
turnaje, chtěl bych
poděkovat Michalu
Koukolovi, Honzovi
Motalovi a Michalu
Huškovi za zapůjčení
hracích stolů a Danu
Fiedorovi (Gastro Fiedor)
za sponzorský dar
v podobě zabezpečení
pitného režimu všech
účastníků živou vodou
z Plzně. Restauraci se
sendviče také povedly.
V neposlední řadě bych
chtěl poděkovat všem
zúčastněným, že i přes

nevoli vstávat o dovolené
brzy ráno, se na osmou
všichni dostavili a celý
turnaj měl plynulý spád.
Rozlosování samotného
turnaje proběhlo v místní
restauraci a odpadlo tak
zdržování s losem na
místě. Každý přesně věděl
kdy, kde a s kým bude
hrát. Kategorie byly dvě,
a to ženy a muži.
Ženy vytvořily skupinu po
devíti, ve které
se zúčastnily stylem každá
s každou. S největším
počtem vítězství se
umístila na prvním místě
Jana Zdražilová. Na
druhém místě skončila
Jiřina Hušková a třetí
Veronika Zemková.
V mužích jsme měli čtyři
skupiny po sedmi
a z každé skupiny
postoupili čtyři nejlepší. Ti
pokračovali vyřazovacím
způsobem přes
osmifinále, čtvrtfinále až
po finále a boj o třetí
místo. Nejlépe se podle
papírových předpokladů
vedlo Pepovi Červenkovi,
za ním skončil druhý

Martin Kohl a třetí na
domácím stole Honza
Motal.
Díky perfektní přípravě
a organizaci jsme skončili
dříve, než jsme počítali,
tak jsme ještě připravili
turnajového pavouka ve
čtyřhře bez omezení
pohlaví. Sestavili se páry
smíšené, manželské,
i čistě ženské a mužské.
Po lítých bojích ve finále
zvítězili Červenkovi proti
dvojici Přemek Bartoš
a Honza Motal.
Na závěr bych chtěl
znovu všem poděkovat za
to, že celý turnaj proběhl
v klidné a pohodové
sváteční atmosféře.
Myslím, že letos zase něco
vymyslíme, tak sledujte
Nemojoviny nebo
facebookový profil
Nemojov – Sportovní
a společenské akce.
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Nohejbalový turnaj
trojic o pohár starosty
2020

Vyvážení
větví obecními
pracovníky

Na jaře, 6. června 2020,
se na místním hřišti
uskuteční druhý ročník
nohejbalového turnaje
trojic.

Vyvážení větví bude
prováděno pouze
v následujících
termínech:

Všechna přihlášená
mužstva, jejichž registraci
přijímáme do 3. května,
budou po vzoru Ligy
mistrů rozlosována do
dvou skupin v místní
restauraci v rámci
slavnostního programu.
Stačí, když se zúčastní
jeden člen týmu, zaplatí
startovné a vylosuje si
pozici ve skupině. Počet
týmů nyní není díky
tomuto systému omezen.
Zrychlení celého
programu se nám
osvědčilo při
pingpongovém turnaji.
Rozlosování proběhne ve
čtvrtek 7. května 2020 od
20 hodin v salónku místní
restaurace. Kdyby vás
napadla nějaká osobnost
Nemojova, která by
mohla provádět losování,
dejte vědět, určitě by to
bylo zpestření. Zatím je

jediným kandidátem pan
starosta :)
Občerstvení tohoto
ročníku pro startující
zajistí restaurace se svým
grilem, tak doufáme, že
vás změna potěší. Všichni,
kdo se přijdou na nás
podívat a dají si jídlo,
budou mít nápoj zdarma
(pivo nebo limo). Opět
děkujeme za štědrost obci
Nemojov. Na fotbalové
branky dáme sítě
a vypůjčíme míče, aby si
vaše děti mohly zahrát
fotbal nebo si jen tak
zakopat.
Je zajištěno i celkové
ozvučení akce, takže při
přízni počasí a hojné
účasti kolemjdoucích
bude po skončení turnaje
moci pokračovat večerní
zábava.

Jarní svozy
od 15. 3. do 15. 4.
dle počasí
Podzimní svozy
od 15. 9. do 15. 11.
Odvoz větví je pro
každé číslo popisné
2 x zdarma. Každý
další odvoz 500 Kč.
Pro jistotu bude
v každém jarním
a podzimním čísle
Nemojovin termín
uveden, aby nedošlo
k nějakým
nedopatřením jako
vloni.

Věříme, že nás přijdete
podpořit a užít si klidné
a (doufejme) slunné
odpoledne na místním
hřišti.
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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 / 14–17.30

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