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David Pěnička, starosta

Vážení spoluobčané,
opět se rok s rokem sešel
a máme tady dobu
předvánoční. Letos velice
divnou a smutnou.

Nemyslím z důvodu
výstavby a rozkopané obce.
Nýbrž doba kovidová
a omezení svírající nejen
naši republiku, ale i celý
svět, jsou již značně
nepříjemné a troufnu si říci
až nesmyslné.

Vím, že nyní budu mít
hodně nepřátel, ale právo
na názor má každý v této

zemi a prosím o respekt
v případě, že se mnou
nesouhlasíte.

Omlouvám se všem, kterých
se dotkla míra investic
a možná i výsledek, ale jinak
věci nešly udělat. Jediná
možnost byla nechat
stávající stav. V tom případě
mělo dojít k sestavení ještě
3. kandidátní listiny. Já
sliboval investice, kterým se
snažím dostát.

Uvnitř listu se dozvíte něco
o průběhu výstaveb v obci
a komplikacích při jejich
plnění.

Bohužel o společenské
akce, jako mikulášská,
rozsvícení vánočního
stromu na Starobucku atd.
jsme přišli. Snad budou
obnoveny zase za rok.

Vážení spoluobčané, přeji
vám všem, co nejpevnější
zdraví, hodně štěstí, lásky
a spokojenosti. Vše ostatní
přijde.

Buďte spolu s rodinou,
podívejte se na pohádky,
jezte cukroví a další
pochutiny a uvidíte, že
zákazy nebudete ani vnímat.

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

Fotogalerie
ze stavby

11. zasedání
zastupitelstva

Svozy odpadu
v příštím roce

Po 6 letech jsou
kabely v zemi



LED svítidla. Přiznám se, že
mě dokončení akce těší.
Jsem rád, že se vše povedlo.

Přepojení kabelů do země
a následné zhasnutí části
obce byla velká komplikace,
za kterou se ještě jednou
omlouvám. Nemělo k tomu
dojít, ale bohužel kdo nic
nedělá, nic nezkazí.
Nedomyslel jsem to. Nejsem
elektrikář, ale napravení
nebylo naštěstí tak obtížné.
Rovněž mě mrzí situace, kdy
přes léto nesvítil Nový

Nemojov. Zde jsem už
musel být velmi nepříjemný
na všechny dodavatele, aby
došlo k nápravě. Bohužel
byl překopnutý kabel při
zemních pracích a při
zvýšené vlhkosti docházelo
ke zkratu. Po přepojení na
nové vedení došlo
k nápravě a nyní je již
nějakou dobu veřejné
osvětlení funkční.

Co se bude dít dál, se
dozvíte v jiném článku.
Děkuji všem za trpělivost

a věřím, že další investiční
akce do veřejného osvětlení
budou klidnější a rozhodně
v daleko menším rozsahu.

Nakonec si dovolím jednu
poznámku. Provoz na hlavní
komunikaci je čím dál
silnější. Proto jsem tlačil na
instalaci radarů. Nicméně
veřejné osvětlení a intenzita
plně odpovídají normám.
Není možné tlumit osvětlení
nebo dělat investice nějak
polovičatě.
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David Pěnička, starosta

V těchto dnech skončila
šestiletá akce kabely do

země včetně výměny
veřejného osvětlení.
Investor kabelů do země
byla společnost ČEZ
distribuce a. s., u veřejného
osvětlení byla investorem
obec Nemojov. Díky, že
realizace byla výrazně
rychlejší než projektová

příprava. Je velmi smutné
vidět, jak složitá je příprava,
a realizace je pak za půl
roku hotová. Samozřejmě,
že na vině byl i bývalý
projektant z projekční
kanceláře.

Velké poděkování patří
Královéhradeckému kraji
(dotační titul POV)
a Ministerstvu průmyslu

a obchodu (dotační titul
EFEKT) za možnost
posunutí termínu. Kdyby
nedošlo k posunutí, museli
bychom vracet více jak 2,5
milionu korun.

Nyní se však můžeme smát.
Kabely jsou pryč, sloupy
nízkého napětí také. Místo
nich jsou jen žárově
zinkované sloupy a na nich

Kabely do země a 1. etapa
veřejného osvětlení

David Pěnička, starosta

Chodník buduje stavební
společnost Bořek ze Dvora
Králové. Ani této stavbě se
komplikace nevyhýbají, ale
daří se je postupně
odstraňovat. Bohužel kvůli
zhoršující se situaci
s onemocněním covid-19
odcházeli pracovníci
z Ukrajiny zpět domů, ale
jejich návrat nebyl možný.
Z toho důvodu nedošlo
k úplnému dokončení díla.
Nastalá situace mě mrzí.
Zejména to, že nedošlo
k dokončení v centru obce
(autobusové zastávky

a přechody pro chodce),
kde je provoz
nejintenzivnější. Nicméně,
postup prací jsem takto
vymyslel já a možná to
nebylo nejlepší řešení. Ale
sladit zemní práce
Elektrocompu, výstavbu
chodníku a ještě kanalizace
nebyl lehký úkol. Stále si
myslím, že jsem zvolil
nejlepší možný způsob jak
udělat co nejvíc.
Nejdůležitější bylo dokončit
kabeláže. Nechtěl jsem
nechat přes zimu rozkopané
naše úzké komunikace.
Proto jsem trval na tom, aby

se Elektrocomp věnoval
chodníku až na závěr. Sice
hotovo není, ale postup
bych jiný nevolil. Vím, že
člověk vydrží všechno.
I rozkopaných 100 metrů
v centru obce přes zimu.
Jsem připraven na lynč,
bude-li zapotřebí. Já to
vymyslel, já ponesu
následky. Vím, že za rok si
nikdo nevzpomene, ale teď
to bude nepříjemné. Opět
velké poděkování SFDI
a IROP, bez jejich souhlasu
by hrozilo vrácení již
přidělených finančních
prostředků.

Chodník podél silnice
David Pěnička, starosta

Dochází k postupné
výstavbě kanalizačních stok.
Na Starobuckém Debrném
všichni můžete vidět postup
prací. Je hotovo téměř až
k točně autobusu.

Není hotový překop
v pravotočivé zatáčce ve
směru na Vítěznou, kde
dochází na hlavní
komunikaci k přesunu stoky
z jednoho do druhého
jízdního pruhu. Zde bude
nutná odstávka na několik
dní na jaře.

Ostatní stoky probíhají
v Dolním Nemojově. Kdo
jezdí od Hostinného, může
vidět jednu partu u lesíka
blížící se hlavní silnici. Pod
hlavní silnicí se bude vrtat
v pískovcovém masivu. Další
parta je pod novostavbou
č. p. 315. V křižovatce
zastaví a práce budou
pokračovat nejspíš až
v novém roce. Zde dojde
k omezení průjezdnosti po
komunikaci. Objízdné trasy
řešíme s dotčenými majiteli
nemovitostí. Podle počasí se
bude jednat o omezení
v délce 2 až 3 týdnů.

K dnešnímu dni je
prostavěno zhruba osm
milionů korun.

Součástí kanalizačních stok
je i výměna vodovodních
řadů, které jsou za hranicí
životnosti.

Na základě výběrového
řízení byla vybrána
společnost Stavoka Kosice
s nabídkovou částkou
necelých 6 milionů.

Kanalizace a vodovod
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Josef Nypl, místostarosta

24. září

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

– Projednání záměru
výběrového 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 pro rok 2020.

–Projednání žádosti Farní
charity Dvůr Králové nad
Labem o poskytnutí
finančního daru pro rok
2020.

– Projednání žádosti
o uzavření věcného
břemene přístupu
a průjezdu pro p. p. č.
104/3 v k. ú. Starobucké
Debrné, kterým má být
zatížena p. p. č. 104/5 v k. ú.
Starobucké Debrné

18. prosince

– Projednání rozpočtu obce
na rok 2020.

– Projednání
střednědobého výhledu
obce 2022–2023.

– Projednání plánu odpisů
na rok 2020 (obce, ZŠ
a MŠ).

– Schválení příspěvku na
provoz příspěvkové
organizace (MŠ a ZŠ
Nemojov) na rok 2021.

– Stanovení vodného
a stočného pro rok 2021.

– Projednání dodatku č. 1 ke
smlouvě o odstraňování,
využívání a přepravě
odpadů uzavřené dne
21. 12. 2015 uzavřené mezi
obcí Nemojov
a Technickými službami
města Dvora Králové n. L.

– Schválení dodatku ke
smlouvě č. 952484 ze dne
25. 07. 2008 o zajištění
sběru a svozu využitelných
složek směsného

ve vlastnictví obce.

– Projednání možnosti
uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného
břemene a dohoda
o umístění stavby „IV-12-
2020693/SOBS VB/2“
s ČEZ Distribuce, a. s. IČ
24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, Děčín
k p. p. č. 511/2 v k. ú. Dolní
Nemojov a 151 v k. ú. Horní
Nemojov. Připojení p. p. č.
37/12 a 37/13 v k. ú. Horní
Nemojov.

– Projednání možnosti
uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného
břemene a dohody
o umístění stavby „IV-12-
2020980/SOBS VB/2“
s ČEZ Distribuce, a. s. IČ
24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, Děčín
k p. p. č. 511/1 a 509 v k. ú.
Dolní Nemojov. Připojení
p. p. č. 84/1 v k. ú. Dolní
Nemojov.

– Projednání záměru –
koupě domu č. p. 169
Starobucké Debrné na st.
p. č. 86 v k. ú. Starobucké

komunálního odpadu
uzavřené mezi obcí
Nemojov a firmou Marius
Pedersen a. s.

– Projednání žádosti
o uzavření věcného
břemene přístupu
a průjezdu pro p. p. č.
104/3 v k. ú. Starobucké
Debrné, kterým má být
zatížena p. p. č. 104/5 v k. ú.
Starobucké Debrné ve
vlastnictví obce Nemojov.

– Projednání žádosti
o příspěvek, poskytnutí
dotace na nákup knih do
výměnných fondů pro
Městská knihovna
s regionálními funkcemi
Trutnov (3 000 Kč).

– Projednání žádosti
Oblastní charity Červený
Kostelec o poskytnutí
finančního příspěvku na
krytí provozních nákladů
a rozvoje hospice
a Mobilního hospice Anežky
České na rok 2021.

– Projednání žádosti
Pečovatelské služby města
Dvůr Králové nad Labem

Debrné. Koupě zahrnuje
budovu samotnou, stavební
pozemek, na kterém je
umístěna a p. p. č. 215/7
v k. ú. Starobucké Debrné.

– Vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele stavby
„rozšíření kapacity
vodovodu Nemojov“.

13. října

– Projednání kupní smlouvy
o koupi domu č. p. 169
Starobucké Debrné
na st. p. č. 86 v k. ú.
Starobucké Debrné. Koupě
zahrnuje budovu samotnou,
stavební pozemek,
na kterém je umístěna
a p. p. č. 215/7 v k. ú.
Starobucké Debrné
(zahrada) vč. porostů.

o poskytnutí finančního
daru pro rok 2020.

– Projednání dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání a
dohody o spolupráci při
provozu prostor sloužících
pro podnikání. Prodejna
potravin v domě č. p. 173
Starobucké Debrné.

– Projednání možnosti
uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene stavby
„IV-12-2020133/VB/3“ s ČEZ
Distribuce, a. s. IČ
24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, Děčín
k p. p. č. 280/1 v k. ú. Dolní
Nemojov. Připojení p. p. č.
81/2 a 36/1 v k. ú. Dolní
Nemojov.

– Projednání pokračování
pracovně právního vztahu,
dohody o provedení práce
zastupitele Josefa Liperta
v roce 2021 – odečty
vodoměrů.

Zasedání zastupitelstva
nemojov.com
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Pavla Všetečková

Pondělí 30. listopadu bylo
pro všechny nemojovské
prvňáčky výjimečným dnem.
Ráno přišli do školy v dobré
náladě a plni očekávání, jak
tento den vše zvládnou.
Čekal je totiž velký úkol.
Měli vysvobodit princeznu,
kterou uvěznil zlý král na
hradě. Aby děti mohly

princeznu vysvobodit,
musely prokázat svoje
čtenářské dovednosti, splnit
sedm úkolů a získat tak
sedm klíčů potřebných
k odemknutí brány hradu.
Při plnění jednotlivých úkolů
hledaly stejná písmena,
určovaly první slabiky slov,
sestavovaly slova ze slabik
a také četly své první věty.

Tento velký test všichni
prvňáčci zvládli, princeznu
vysvobodili, avšak místo její
ruky a půlky království
dostali Slabikář, diplom
a sladkou odměnu.

Přejeme všem žáčkům první
třídy úspěšné pokračování
na cestě „malého čtenáře“.

Den slabikáře v nemojovské škole

Veronika Dulínková, ředitelka školy

Vánoce se pomaloučku blíží
a vkrádají do našich
každodenních myšlenek,
plánování a těšení na
nezapomenutelné zážitky.
Rozzářené oči dětí a radost
jsou pro rodiče
nejcennějším dárkem,
kterým mohou být
obdarováni. I pro nás
učitele je velmi důležité
vidět děti, jak se radují nejen
z dárků, ale z každého
pokroku, kterého dosáhnou.

Distanční výuka, která
začíná být součástí
vzdělávání, nám bere

osobní kontakt s dětmi.
Znovuotevření školy
pedagogům umožnilo nejen
vést děti ke spolupráci, ale
opět vidět, jak zdánlivé
maličkosti nám mění život.

Andělé, čerti, Mikuláš,
Ježíšek jsou v tomto
předvánočním čase velmi
oblíbeným tématem.
Vklouzli nejen na školní
nástěnky, do učebnic ale
i do dětských srdíček. Věta
„Paní učitelko, moc si přeji
být andělem“ vyřčena malou
slečnou, která nemá
možnost usínat v bezpečí
domova, na okamžik

zastavila můj svět.
Pokračovala: „Přeji si
pomáhat a plnit přání, ale
nemám křídla“. Sklopila oči.
Vzala jsem ji za ruce a řekla:
„Nepotřebujeme křídla
k tomu, aby se z nás stali
andělé. Rozdávat úsměv,
projevit pochopení
a pomoci, to je to, co z nás
dělá anděla“. V ten okamžik
jsem měla možnost vidět
malého andílka s úsměvem
a rozzářenýma očima.
Zkusme být alespoň na
chvíli ANDĚLEM.
Přeji vám všem pohodové
Vánoce prožité v kruhu
svých nejbližších. Do
nového roku hlavně hodně
zdraví. Mějte svého anděla
stále nablízku.

Přeji si být andělem
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projektové dny: Zaječí
pelíšky, Medvědí tlapky, Můj
dům, Barevné dopoledne
a soutěže na téma Moje
smysly.

Pomalu se blíží vánoce,
a tak chystáme akce
zaměřené na pohodové
prožívání předvánočního
času. Vyzdobili jsme si
školku a ozdobili stromeček
na zahradě u branky. Učíme
se koledy a vyprávíme si
o vánočních zvycích.
V pátek před Mikulášem
jsme připravili „Čertovskou

diskotéku“ se soutěžemi,
hrami a tancem. Vyrobili
jsme vánoční kuličku na
stromeček a přáníčko pro
rodiče.

Teď už se těšíme na vánoční
nadílku ve školce i doma.

Všem přejeme pohodové
Vánoce a hodně zdraví
v novém roce.

Kolektiv mateřské školy

Jiřina Pušová, zást. ředitelky školy

Jak prožíváme „covidové
období“ v mateřské škole?

Sice jsme museli zrušit
hudební představení
a veškeré předvánoční akce
mimo mateřskou školu, na
které jsme se všichni těšili,
ale snažili jsme je nahradit
vlastními aktivitami.

Zahráli jsme dětem
maňáskové představení,
vyrobili jsme si podzimní
lucerničky a jablíčkové
polštářky. Připravili jsme

Zprávičky z mateřské školičky

Pokud nám to vláda dovolí,
pokračujeme od nového
roku ve cvičení
i setkávání v herničce.

Cvičení dětí
každý čtvrtek od 16 hodin
v tělocvičně základní školy.
S sebou pití, boty do
tělocvičny a 10 Kč.

Hernička
každou středu
od 9 do 11 hodin v budově
Debrníku (obecní knihovna)
č. p. 124 (v minulých
Nemojovinách chybně
uvedeno úterý)

Cvičení žen
každé úterý od 20 hodin
a každý pátek od 18 hodin
v tělocvičně základní školy.
S sebou pití, podložku na

cvičení, vhodné oblečení
i obuv a 20 Kč.

Přijďte se seznámit,
protáhnout si tělo a vyčistit
hlavu. Rádi vás uvidíme.

Hernička a cvičení

Tříděný odpad
leden: 11., 25.
únor: 8., 22.
březen: 8., 22.
duben: 5., 19.
květen: 3., 17., 31.
červen: 14., 28.

Svoz odpadu v roce 2021

červenec: 12., 26.
srpen: 9., 23.
září: 6., 20.
říjen: 4., 18.
listopad: 1., 15., 29.
prosinec: 13., 27.

Směsný odpad
leden: 13., 27.
únor: 10., 24.
březen: 10., 24.
duben: 7., 21.
květen: 5., 19.
červen: 2., 16.,30.

červenec: 14., 28.
srpen: 11., 25.
září: 8., 22.
říjen: 6., 20.
listopad: 3., 17.
prosinec: 1., 15., 29.
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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
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