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David Pěnička, starosta

Vážení spoluobčané
a přátelé obce Nemojov,
opět se po nějaké době
ozýváme prostřednictvím
našich Nemojovin. Čeká nás
tolik zmiňovaný podzim.

Až budete číst tyto řádky,
bude za obecním úřadem
osazena stavební buňka
firmy Stavoka Kosice. Vedle
bude sídlit buňka stavební
společnosti Bořek. Obě
firmy se budou potkávat
i nadále s Elektrocompem,
který dává kabely do země.

Musím se přiznat, že jsem
přístupem chlapů a celou
firmou příjemně překvapen.
Práce, kterou odvádí, je
velice hezká, a skoro o nich
nevíme. Samozřejmě se

vyskytují problémy, ale
troufnu si říci, že jsou
marginální.

Věřím, že i obě další
stavební firmy budou
podobného smýšlení
a odvedou kvalitní a rychlou
práci. U kanalizace to bude
složitější. Věřím však, že se
všechny akce, vyjma
kanalizace, povedou do
konce roku dokončit.

Držte palce, prosím, dbejte
opatrnosti a mějte
pochopení pro čilý stavební
ruch.

Děláme to pro nás všechny,
aby se zase lépe žilo v obci
Nemojov.

Slovo starosty

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

Kanalizace
bude hotová
příští léto

Pozvánka
na zastupitelstvo

Zprávy z 1. FC
Nemojov

Lampy rozsvítíme
v listopadu

Jednání
o napojení
na kanalizaci
Všechny, kterých se týká
připojení na kanalizaci,
bude obcházet pan Petr
Foltman, stavbyvedoucí
společnosti Stavoka
Kosice, divize Jičín
(mobil: 733 676 574).
Prosím všechny
o konstruktivní přístup
při společných
jednáních.

16. října:
velkoobjemový
a nebezpečný
odpad
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu proběhne
16. října 2020 v době od
15 do 18 hodin na
parkovišti před
restaurací.
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David Pěnička, starosta

Jak jsem naznačil úvodním
slovem, výstavba kanalizace
začne v září.
Předpokládáme, že za jeden
den se stihne vybudovat
úsek v délce kolem
pětadvaceti metrů. Pokud
bude ale v podloží skála,
práce se výrazně zpomalí.

A že na skálu narazíme, to
víme určitě. Ale rozpočet
akce na tyto komplikace
myslí, protože jsme se
poučili z minulosti. Věřím
proto, že nás budou čekat
pouze taková překvapení,

která budeme schopni
zvládnout bez větších potíží.

Víte, že nejsem každý den
na úřadě. Přítomen tam ale
bude pan místostarosta
Josef Nypl. Pokud budete
mít jakékoli dotazy či obavy,
prosím obraťte se přímo na
něho. Pokud však máte větší
důvěru v moji osobu, ani já
se kontaktu s vámi nebudu
bránit. Stavbyvedoucím je
pan Petr Foltman
a v případě nutnosti vám na
něj můžeme poskytnout
telefon. On bude řešit
problémy týkající se nejen

vodovodních
a kanalizačních přípojek, ale
i hlavních řadů.

Prosím vás všechny, občany
a chataře, kterých se akce
týká, abyste nám byli
maximálně nápomocni a
pomohli konstruktivně
hledat řešení problémů.
Naší snahou bude v jednom
výkopu k nemovitosti vést
kanalizační, ale i vodovodní
přípojku. Téměř všechny
přípojky chceme přepojit na
nový vodovodní řad.
Přáním stavební firmy je
ukončit práce v létě příštího

Kanalizace poroste 25 metrů za
den. Hotovo bude příští léto

David Pěnička, starosta

I tato stavba začne v září.
Začátek by měl být pod
školou, aby byl co nejdříve
funkční přechod pro
chodce. Tento dluh bude
konečně odstraněn. Další
přechody budou u Wolfů
a u obecního úřadu. Celý
chodník bude mít veřejné

osvětlení LED svítidly.
Přechody budou nasvícené.
Od školy se bude
pokračovat směrem
k obecnímu úřadu a dále
směrem k poslednímu
přechodu u Wolfů.

Následně se stavba přesune
na druhou stranu do části

od křižovatky ze
Starobuckého Debrného až
ke hřbitovu. Přípravená
místa v chodníku pro
veřejné osvětlení budou
osazena lampami
a osvětlení tak bude nově až
ke hřbitovu. Vyplatily se mé
urgence u projektantů a vše
končí k mé, a věřím, že i vaší
úplné spokojenosti. Čeká
nás opravdu velmi tvrdý
podzim.

Chodník podél silnice



roku. Osobně jsem jejich
optimismus brzdil. Uvidíme,
jak to nakonec dopadne.
V každém případě poté
budeme mít ve většině obce
opravenou kanalizaci
i vodovodní síť.

Jaký bude harmonogram
stavby kanalizace?
Začne se na komunikaci III.
třídy č. 29931 ve
Starobuckém Debrném. Od
trafostanice směrem do
Vítězné. Tento 934 m
dlouhý úsek nestihne
dodavatel patrně kvůli zimě
dodělat. Optimistická verze
počítá se 40 pracovními
dny. Pokud bude příznivé
počasí, a bude-li dohoda se
správou silnic kvůli zimní
údržbě, budou moci dělníci

pokračovat v práci i přes
zimu. Druhý bagr se do
práce pravděpodobně pustí
na přelomu měsíce září
a října a začne
v nepřehledné zatáčce
u č. p. 351 v Horním
Nemojově. Tento úsek je
dlouhý 327 m. Pokud se vše
povede, mohla by být páteř
hotová ještě letos.
Rozhodně ale bez přípojek.

Po dokončení těchto
širokých silnic přijdou na
řadu naše úzké specifické
komunikace. Mým přáním,
ale i zadáním je, aby se
v zimních měsících
nezačínalo se stavbou na
Novém Nemojově. Obávám
se, že jinak by byla zimní
údržba velmi složitá. Proto

se stavba přesune do
Dolního Nemojova a bude
pokračovat po rovinkách,
kde je možné snáze
manipulovat se stroji.
Předem prosím obyvatele
malé části Dolního
Nemojova o trpělivost
a shovívavost. Udělat se to
musí.

Další plány sdělím v příštím
čísle Nemojovin. Nic však
není starší než dnešní
noviny, a proto prosím,
v případě, že shledáte
odchylky od mnou právě
napsaného scénáře, berte
to jako pracovní změny,
které vychází z aktuální
situace. Snad pro tyto
změny je stavebnictví tak
zajímavě napínavé :)
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David Pěnička, starosta

Firma Elektrocomp dělá co
může, aby dokončila stavbu
do konce listopadu. Pak
všude osadíme stožáry
a svítidla. Tím by i tato akce
úspěšně skončila.

Omlouvám se všem
občanům, kde teď veřejné

osvětlení pořádně
nefunguje. Bohužel je někde
závada a realizační firma se
ji snaží vyřešit. Možností je
několik a rozepisovat si je
tady netroufám. Za častými
poruchami na Království
patrně mohou hraboši,
porušení kabeláže, nebo
chyba v konstrukci lamp.

Nicméně, po dokončení
celé stavby bude vše
fungovat a v obci se krásně
rozáří nová úsporná LED
svítidla. Tedy vyjma lokalit,
kde dosud veřejné osvětlení
není. O těchto místech víme
a patrně budeme řešit
projektové dokumentace,
abychom dluh napravili a
rozsvítila se skutečně celá
obec.

Rozsvítíme v listopadu
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Josef Nypl, místostarosta

– Projednání roční účetní
závěrky obce za rok 2019.

– Projednání roční účetní
závěrky hospodaření
příspěvkové organizace za
rok 2019.

– Projednání závěrečného
účtu obce za rok 2019 a
projednání zprávy o
výsledku přezkoumání
hospodaření obce Nemojov
za rok 2019.

– Projednání smlouvy
o spolupráci mezi obcí
Nemojov zástupcem
Královéhradeckého kraje
pověřeným organizací
veřejné zakázky: ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého
kraje a. s.

– Projednání smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene –
služebnosti, výtlačný řad
a záložní zdroj P26
v Lokalitě „Černý potok“.

– Projednání Dohody
o narovnání kupní smlouvy
na p. p. č. 448/8 v k. ú.
Dolní Nemojov ze dne
27. 12. 2019.

– Projednání žádosti
o poskytnutí příspěvku na
dobročinnou a kulturní akci
Den všech pořádanou
29. 08. 2020 v zámeckém
parku Domova sv. Josefa,
Žireč.

Z červnového jednání
zastupitelstva

Josef Nypl, místostarosta

Srdečně vás zveme na
zasedání zastupitelstva
obce, které proběhne
ve čtvrtek 24. září
od 19 hodin, a to
mimořádně na louce
u obecního úřadu
(kvůli epidemiologické
situaci).

– Projednání směnné
smlouvy mezi vlastníkem
p. p. č. 2/1 v k. ú. Horní
Nemojov a Obcí Nemojov.

– Projednání záměru na
výběrové řízení na
provedení výkopových prací
pro realizaci veřejného
osvětlení, etapa č. 1 a 2.

– Projednání žádosti
Diakonie ČCE – středisko
Dvůr Králové n. L.
o poskytnutí finančního
daru.

– Projednání žádosti Farní
charita Dvůr Králové nad
Labem o poskytnutí
finančního daru.

Pozvánka na zastupitelstvo
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Veronika Dulínková, ředitelka školy

V úterý 1. září proběhlo
slavnostní zahájení nového
školního roku. S panem
starostou Ing. D. Pěničkou
a Mgr. P. Všetečkovou jsme
přivítali čtyři prvňáčky. Přes
práh školy prošlo celkem 48
žáků. Mateřskou školu
navštěvuje 31 dětí.

V letošním roce jsme
zapojeni do projektů Ovoce

a zelenina do škol, Mléko

do škol a Sportuj ve škole.

Pro děti připravujeme
mnoho netradičních aktivit,
jako jsou např. cyklistické
výlety, turistické vycházky,
stanování v tělocvičně,
stezka odvahy. Na podzim
se můžeme těšit na
spolupráci s lesním
pedagogem p. Lokvencem,
který realizuje s žáky
zajímavé projekty zaměřené
na naše okolí, lesní zvěř a
přírodu.

V předešlém školním roce
jsme byli nuceni mnoho
těchto aktivit zrušit. Věříme,
že tento školní rok, budeme
mít možnost naše děti

Zahájení školního roku 2020/21
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plnohodnotně vzdělávat,
věnovat se sportu, přírodě
a dalším činnostem.

Všem příznivcům školy
přejeme klidné podzimní
dny a pevné zdraví.

Foto na předchozí straně:

Přivítání prvňáčků.

Foto na této straně:

Turistická vycházka na

přehradu se soutěží

Nejzajímavější pohlednice.

Adaptační sportovní výlet

na Hájemství s opékáním.
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Ilona Frýzlová, Katka Šimková

Každé úterý od 20 do 21
hodin a v pátek od 18 do 19
hodin probíhá v tělocvičně
základní školy cvičení pro
ženy.

Cvičení je vhodné pro
všechny věkové kategorie,
cvičí se v rychlejším tempu
a součástí je i posilování.
Tato aktivita vznikla na
popud několika maminek,
které chtěly udělat něco pro
formování svých postav
a zlepšení fyzičky. Vznikla
přátelská parta nadšenkyň,

které mezi sebe přijmou
další, které mají chuť se
přidat.

S sebou vhodné oblečení,
obuv, pití, podložku
a především dobrou náladu.
Poplatek za cvičení je 20 Kč.

Závěrem chceme moc
poděkovat sponzorům, kteří
svými finančními dary
přispěli základní škole na
pořízení cvičebních
pomůcek nejen pro děti –
celkem deseti kusů Bosu
balónů. Jmenovitě děkujeme

firmě Talpa Pilníkov, Rath
žárotechnika, Martin Frýzl
a Copytech Miroslav
Zástava.

P. S.:

Poděkování od maminek

a žen nejen z Nemojova

patří i autorkám tohoto

článku, Ilově Frýzlové

a Kačce Šimkové, za jejich

osobní nasazení, organizaci

akcí a za jejich čas

a energii.

Kondiční cvičení
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s výchovou, nějaké ty
recepty a třeba i dětské
oblečení. Inspirujeme se,
kam na výlet nebo akce
s dětmi.

Naše děti si pohrají v jiném
prostředí než domácím
a v kolektivu vrstevníků, což
je pro ně báječná příprava
před nástupem do školky.

Těšíme se na nové
kamarády.

Přijďte mezi nás.

Každý čtvrtek se od
16 hodin koná v místní
tělocvičně základní školy
cvičení pro nejmenší děti
do šesti let.

Děti trénují rozvoj,
koordinaci, vytrvalost a
nebojácnost. Zábavnou
formou se seznámí
s cvičebním nářadím, naučí
se základní pravidla her,
disciplíně a ohleduplnému
chování ke kamarádům.
Oblíbená je hlavně opičí
dráha.

Rádi přivítáme nové
nadšence se sportovním
duchem.

Hernička pro nejmenší
je dětské odpočinkové
dopoledne. Koná se každé
úterý od 9 do 11 hodin, a to
v prvním patře budovy č. p.
124 (knihovna, Debrník).
Vítané jsou všechny děti od
narození do pěti let i se
svými rodiči a prarodiči.

My dospěláci si navzájem
vyměníme zkušenosti

Cvičení pro děti do 6 let
a Hernička pro nejmenší
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Martin Fejk

Turnaj v malé
kopané Libotov Cup
2020

Znáte to, v hospodě je
každý nejlepší sportovec a
vše umí nejlépe, a tak jsme
se jednoho pozdního
únorového večera rozhodli,
že půjdeme oživit zašlou
slávu nemojovské malé
kopané a vyhrajeme třeba
Libotov Cup. V tu chvíli nás
bylo hodně a všichni
stateční. Pak bylo dlouho
ticho, až nadešel den zaslání
přihlášek, tvrdých tréninků
a ladění formy. Přihlášku
jsme odeslali, startovné
zaplatili, ale tréninky
a forma se nějak
nedostavily. Lidi a hlavně

brankáře jsme klasicky
skládali hodinu před
turnajem v sobotu ráno. No,
ale nakonec na tu bídu to
dopadlo docela dobře,
skončili jsme ve skupině na
prvním nepostupovém
místě a celkově patnáctí
z dvaceti. Hlavně jsme
dostali lekci, že už nejsme
mladíci a s bilancí deseti
stehů na hlavě Jindry
Horáčka a přetrženou
achilovkou Michala Langera
jsme odjížděli s tím, že to
opravdu přenecháme
mladším.

Turnaj v nohejbalu
ve Staňkově 2020

Jelikož s malým fotbalem
jsme dopadli neslavně,

rozhodli jsme se šířit slávu
nemojovského nohejbalu
i za hranice katastru
Nemojov, protože jsme si
mysleli, že nám jde lépe.
A tak, když nás pozvali
organizátoři turnaje z obce
Staňkov, neváhali jsme.
Zde jsme dopadli podstatně
lépe a obec Nemojov jsme
reprezentovali snad
obstojně, neboť jsme celý
turnaj vyhráli bez ztráty
bodů a setu vcelku
jednoznačně. Byla to
příjemná příprava na náš
velký turnaj. Zase jsme se
něco přiučili, jak herně, tak
organizačně. Nutno
podotknout, že kvalitu
nemojovských hřišť nám
můžou závidět široko
daleko.

Zprávy z 1. FC Nemojov
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1 místo: Nemojovští Pepíci

3. místo: Drtikohlové

5. PTP

2. místo: Nebeské klády

4. restaurace Laušmanovi

6. …kolik višní tolik třešní…
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7. Alexandrovci

9. Švagři

11. Horňáci

8. P. P. Č.

10. …dopiju a jdu!

12. Nemojovská rezerva
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Druhý nohejbalový
turnaj trojic
O pohár starosty
Nemojova 2020

Musíme s Pepou
konstatovat, že se nám
z turnaje stala pěkná
tradice, a jsem rád, že
máme velkou podporu
obce, lidí, a stále se nám
hlásí noví hráči a týmy.
Začíná to trochu nabývat na
velikosti. To se ve dvou už
těžko organizuje a řídí,
zvláště, když se vám týmy
odhlašují v den losování a
v den turnaje přijde čtvrtina
týmů, že jsou jen ve dvou.
Ale snažíme se to stále
zlepšovat a zkvalitňovat,
i když teď na podzim jsme
se asi dotkli pomyslného
stropu. Vylepšili jsme akci
o dva mobilní záchody,
změnili nabídku
občerstvení, aby to bylo
pestřejší, a konečně našel
svoje místo i DJ Dan.
A to i v nejednom týmu.

Již klasicky jsme v místní
restauraci za tónů znělky
Ligy mistrů provedli
rozlosování přihlášených
týmů do dvou skupin za
přítomnosti notářky (vážně)

Celkově si to opět musíme
všichni Nemojováci
pochválit, turnaj se opět
vydařil, i ostatní
doprovodné akce, snad se
zabavily i děti, a hlavně
večerní – noční party, bych
řekl, jela ve slušném
bahenním tempu, prostě
jako malé děti :o)

A závěr? Doufám, že se na
jaře opět všichni ve zdraví
sejdeme na dalším turnaji
v nohejbale, my vymyslíme
zase nějaká vylepšení a snad
se někdo přihlásí.

Ping-pong si nejsem jistý,
zda nám situace dovolí,
pokud ano, bude!

Pak ještě jedna prosba, na
facebookový profil Nemojov
– Sportovní a společenské
akce dáme anketu,
hlasování,
o občerstvení, jaké se vám
za ty dva roky nevíce
zamlouvalo a chtěli byste ho
znovu, máme tu tři subjekty,
tak my je pak podle pořadí
budeme oslovovat, pokud
budou chtít.

a hostesek. Pak to vypuklo
a bylo to velký. Velký zápasy,
velká vítězství, velké
výpadky, velké finále, velká
bouřka a velká Woodstock
afterparty.

Turnaj a zápasy probíhaly již
v klasickém pořadí, to bych
se tu již opakoval, a koho to
zajímalo, ten se přišel
podívat a užít si atmosféru
obecní akce.

Zde musím spíše
vyzvednout a poděkovat za
zapůjčení elektrocentrály,
díky čemuž jsme byli bez
piva jen hodinu, a nyní již
musím jmenovat sponzora,
protože byl stejný jako na
jaře, a byl to Vladimír
Hampl.
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Nikol Pavelková

Den všech, to je
společensko–kulturně–
hudebně–sportovně–
zábavně–odpočinkově
dobročinná akce pro malé
i velké.

Na začátku, v roce 2015,
bylo cílem uspořádat den,
kde klasicky nevítězí rychlost
a síla, ale smysl. Den, kde si
s radostí zasoutěží a vše
vyzkouší všichni, bez ohledu
na věk. Zkrátka vytvořit
smysluplnou zábavu pro
malé i velké.

Nakonec z toho vzešel den,
kdy si děti i dospělí každého
věku mohou vyzkoušet
spoustu nových věcí, něco si
vytvořit, trochu si
zamuzicírovat, nebo si
dobrou muziku
poslechnout, zasportovat si
nebo třeba jen zjistit, co
zajímavého se v našem kraji
děje, dobře se najíst
a pobavit.

Letos máme za sebou šestý
ročník, kterému předcházely
velké obavy, zda se vůbec
uspořádá. A přestože

spousta tradičních akcí se
letos nekonala, nechtěli
jsme to vzdát. A vy jste nás
v tom nenechali, přišlo vás
bez mála 650, což
překonalo naše představy
a přání.

I letos se u nás představily
šikovné místní kapely či
sportovní kroužky a jejich
učitelé, kteří můžou být
ostatním inspirací i vzorem.
Ale to nebylo všechno. Jak
už je u nás zvykem,
doprovodný program je
tvořen převážně z tvořivých
dílniček, které letos opět
doplnil skvělý žonglovací
workshop, který si užili jak
velcí, tak malí. Tradiční u nás
už je kuličková dráha,
ukázky dravců a projížďky
na koních. Novinkou byl
fotokoutek, odkud jste si
mohli na památku odnést
krásnou barevnou fotografii,
u členů hasičského sboru
Verdek jste si mohli
vyzkoušet hasičské
uniformy, vyzkoušet si
napojování hadic nebo
obdivovat hasičský člun.
Pozorovat při práci jste
mohli řezbářku Magdu

Malou, která je jediná žena
v České republice, která se
věnuje „speed carvingu“
nebo-li vyřezání dřevěné
sochy na čas. U nás za
pouhou hodinu vytvořila
nádhernou sovu. Po
několika letech k nám opět
zavítal Tyfloservis, který
přiblížil problematiku
zrakově postižených lidí.
Mohli jste si vyzkoušet
Braillovo písmo, nebo si
pomocí speciálních brýlí
zkusit různé poruchy zraku.
Snad už tradiční můžeme
nazvat i „Bosoviště“ – stezku
tvořenou z několika druhů
přírodních materiálů, po
které se chodí naboso.
Vrcholem je chůze po skle.
Navíc jste si mohli vytvořit
vlastní šperk na nohu.
Vyzkoušet jste také mohli
moderní společenské hry
pro děti i dospělé.

Na podiu se letos představil
Královédvorský rodák
Václav Vaňura, už tradiční
Paya May & David Jakubec,
zatančila nám Khattya a její
svěřenkyně, Taneční skupina
Attitude, která navíc po celý
den organizovala

Den všech
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i workshop, kde jste se
mohli naučit nové kroky
a dovednosti k oslnění na
tanečním parketu,
a dokonce přišli i pejsci,
kteří u nás byli poprvé,
společně se svou paničkou
a trenérkou Veronikou
Lesiukovou. Divadélko pro
děti uvedl Filip Pýcha a celý
hlavní program vyvrcholil
velkou bubenickou dílnou,
kde jste hudebníky byli vy
sami. Celým dnem provázel
skvělý moderátor Dušan,
který v mezičase připravoval
soutěže pro děti.

V průběhu akce podáváme
pouze zdraví neškodné
občerstvení. Tedy nadváhu
a zkažené zuby si od nás
nikdo neodnese. Podávají se
zeleninové tortilly,
vegetariánské burgery
a i masožrouti si přijdou na
své. Ovocné limonády
děláme sami bez přidaného
cukru, stejně jako domácí
ledový čaj. Odpočinout si
můžete u dobré kávy
a sladké tečky v podobě
lívanečků, banánu
v čokoládě a domácích
koláčů.

Úplnou novinkou letos bylo
rozhodnutí podpořit naší

akcí šikovné lidi z našeho
regionu, kteří sami něco
vyrábějí a ke své prezentaci
v letošním roce mnoho
příležitostí neměli, a tak jste
si tentokrát u nás mohli
i něco praktického,
zajímavého či krásného
koupit.

Nákupem jste také mohli
podpořit spolek
Královédvorská Arnika, což
je dobrovolnické centrum,
které sdružuje, zastřešuje a
organizuje práci
dobrovolníků.

Už teď vám můžeme říct, že
i letos, díky vám, budeme
předávat výtěžek z akce na
konkrétní projekt, který se
právě domlouvá.

Děkujeme za vaši podporu
a doufáme, že i příští rok si
přijdete užít den jinak.
Protože i sebelepší program
neznamená sám o sobě nic.
Atmosféru celého dne
utváříte vy. A my vám za to
už pošesté děkujeme.
Nakonec se sluší poděkovat
všem, kdo se na přípravách
jakkoliv podílel: hlavním
partnerem je město Dvůr
Králové nad Labem,
čokoládovna Carla,

mediálním partnerem portál
Kralovedvorsko.cz,
technickým partnerem
Sound Service a České
mobilní toalety. Speciální
poděkování patří obcím
Nemojov, Kohoutov,
Hřibojedy a Choustníkovo
Hradiště – za jejichž
významné podpory se
uskutečňuje hlavní
i doprovodný program.
Mezi další partnery patří
Valáškova milá pila, Optika
Hrubá, Stavební společnost
Žižka, OSKA z. s., Reketi
Janečková - reklamní potisk,
Obec Hajnice, Plynoservis
Brslínek, Katka a spol.
pekařství, Klouček
a Kloučková pekárna
Mostek, Kavárna Biograf,
Legion Veterans MC CZ -
Chapter H, Spolek Debrník
a Safaripark Dvůr Králové.

Zvláštní poděkování patří
našim kamarádům, kteří
nám pomáhají s přípravami
nebo vás obsluhují
v kavárně, občerstvení,
u vstupu a v dílničkách.
Soukromě si dovolím ještě
poděkování našim rodinám
a blízkým, kteří to s námi
pár týdnů před akcí
opravdu nemají
jednoduché.
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Nemojoviny
p r o t o ž e c h c e m e , a b y s t e v ě d ě l i

Obecní úřad
Dolní Nemojov 13
544 61 Nemojov

IČ 00278165

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

Bankovní spojení
9620601/0100

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

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

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

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

Obecní hospodář
Ladislav Malý
+420 737 030 705

Naše ves se vždy
nejmenovala Nemojov.
Třeba v roce 1850 se úředně
používal název Nemaňov
(Dolní Nemaňov a Horní
Nemaňov). A o tři sta let
dříve, v 16. století, byste
uprostřed hlubokého
pomezního hvozdu na
levém břehu Labe narazili
na Nemojovice :)

V první polovině 18. století
měl podle Tereziánského
katastru Horní Nemojov
pouhých 7 domů. Bydlel
zde 1 zahradník, 1 chalupník,
1 krejčí a 1 tkadlec. Ostatní
obyvatelé se živili předením
a obchodem. U Dolního
Nemojova Tereziánský
katastr počet domů
neuvádí. Dozvíme se ale, že
osedlých tu bylo celkem
5 osob, z toho 2 zahradníci
a 3 chalupníci.

Věděli jste, že...
Nový Nemojov vyrostl až
v letech 1835–1836 na
pozemcích statku Debrné.
Nejstarším domem
v Novém Nemojově byla
samozřejmě hospoda. Měla
číslo popisné 1. Každý
osídlenec obdržel 3 míry
půdy (necelých 6 tis. m2),
stavební právo a 120 zlatých.
Za to byl povinen 14denní
robotou v roce na statku
Debrné.

Přestože do kostela se
chodilo do Bílé Třemešné,
kam byla celá obec
přifařena, do školy se
chodilo do Kocléřova
a Huntířova. V roce 1873
bylo zahájeno vyučování
v německé obecné
dvoutřídní škole. Na českou
školu si děti musely ještě
další 4 roky počkat. Nynější
školní budova je až z roku
1877.


