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David Pěnička, starosta

Vážení spoluobčané,
patrně se vás všech dotkla
ruská invaze na Ukrajinu.
Nehodlám vůbec nic
hodnotit, i když samozřejmě
názor na celou věc mám
poměrně jasný, a jsem
zděšen, že je něco takového
v civilizovaném světě
v 21. století možné.

Chci jen všem poděkovat za
obrovskou vlnu solidarity.

Buďme rádi, že máme
domov, který nám nikdo
nebombarduje a můžeme
ho zvelebovat ke svému
obrazu.

Vím, jak velmi nepříjemné
byly výpadky vody
a elektřiny na přelomu roku.
Bohužel došlo k nešťastné
souhře několika okolností,
se kterými nikdo nepočítal.
Aby se výpadky
neopakovaly, rádi bychom
do země zakopali kabel
vedoucí lesem k čerpací
stanici. Zatím ale narážíme
ale na velké administrativní
překážky, které vše
neuvěřitelně komplikují.
I přes nárůst počtu obyvatel
naší obce je ale kapacita
vodojemů dostatečná.
Pouze nevíme, co se tam
kdy přesně děje. A s tím by
nám měla pomoci
automatizace vodovodu.

Začíná se rýsovat dodavatel
a rádi bychom vše stihli
udělat ještě na jaře.

Už brzy by měla být
dokončena kanalizace. Stoky
jsou hotové, budují se
přípojky a přepojuje se
vodovod tak, aby mohlo být
zrušeno staré litinové
potrubí.

Konečně se do vsi pomalu
vrací i veřejný život, takže
letos se můžeme těšit na
čarodějnice.

Přeji všem krásné, slunné
a teplé jaro.

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

Oprava silnice
na Starobucku
je nejistá

Novinky
ze školy
a školky

Velikonoční
stezka pro děti

Finišujeme
s kanalizací

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v pátek 20. května od 15 do 18 hodin
na parkovišti před restaurací.
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David Pěnička, starosta

Po opakovaných výpadcích
dodávky elektřiny do
čerpací stanice pro vodovod
bychom rádi předešli situaci
zakopáním přívodního
kabelu do země a získáním
včasné zprávy o havárii.

Zakopání přívodního
kabelu do země

akci rozběhnout. Bohužel
budeme muset
pravděpodobně pokračovat
pouze oficiální cestou.

Automatizace vodovodu
Dalším opatřením bude
včasné upozornění na
existující závadu. Poptali
jsme dodavatele na
automatizaci vodovodu.
Obdrželi jsme nabídky dvou
firem ve výši kolem 470 tisíc
korun bez DPH. Poptávali

V první řadě jsme
kontaktovali všechny
dotčené instituce se
záměrem zakopat přívodní
kabel do země, abychom při
případné další bouři
předešli jeho poškození.
Zatímco Lesy ČR byly
kontruktivní, jednání s ČEZ
se zadrhlo. Jedná se o jejich
majetek a neuspěli jsme ani

jsme hlídání hladin ve všech
vodojemech, vodoměry na
nátoku, ale i výtoku
z vodojemů. Dále pak
bychom rádi měli vizualizaci
a historii stavů přístupných
jak z webového prohlížeče,
tak v mobilní aplikaci.

Díky tomu budeme ihned
vědět o případných
výpadcích elektrické
energie, budeme vědět
o poruše a výpadku

s nabídkou, že bychom
hradili všechny náklady.
Bohužel výpadky elektřiny
trpí pouze obec a ne ČEZ.
Náklady na opravy šplhají
do desetitisíců korun,
kdykoli může přijít další
bouře a opět přerušit
dodávky. Chci pouze uvést,
že se až do konce volebního
období budu snažit tuto

zásobovacího čerpadla,
a budeme znát i další
poruchové stavy. Víc asi
nemá cenu rozepisovat,
protože se jedná
o odbornou záležitost,
kterou si netroufám více
popisovat.

Je velká politická vůle
prosadit tuto nákladnou
(ale pro potřeby 21. století
naprosto nezbytnou)
investici ještě do voleb.

Jak předejít výpadkům vodovodu?

David Pěnička, starosta

Již z úvodního slova jste se
dozvěděli, že jsou nyní
položené všechny páteřní
stoky a dochází
k postupnému napojování
jednotlivých nemovitostí. Jak
víte, zatím se nikdo z nově
napojených neplatil žádné
stočné.

Brzy však přijde faktura
z obecního úřadu za
přípojku veřejné části. Obcí
je hrazen pouze T kus, délka
2 m a revizní šachta.
Neřešíme asfalty a zpevněné
plochy. Bude dán fix za 1 m
přípojky a podle délky bude

David Pěnička, starosta

Horší chvíli na investici
podobného typu jsme si už
asi vybrat nemohli. Doba je
tak strašně nejistá, že si
vůbec netroufám
odhadnout výsledek. Krajský
úřad kvůli velkým nárůstům
cen počítá s tím, že investice
se o 3 miliony prodraží.
Bohužel obec není schopna
obdobně přidat 1 milion
oproti původně
předpokládané ceně na
vybudování chodníků.
Neumím si ale představit, že
by se komunikace letos
neopravila. Bohužel se tak
dostáváme do velmi složité

částka vyfakturovaná. Takto
to fungovalo v minulosti
a bude i nadále.

Touto akcí došlo k výměně
i starého litinového potrubí.
Měly by se snížit ztráty na
vodovodu atp. Do celé sítě
byly investované obrovské
částky v minulých 10 letech.
Před 20 lety bylo naprosto
nemyslitelné, že by se něco
takového mohlo povést
a vyměnit téměř celou
vodovodní síť.

Nyní se vše již téměř
uzavírá. Tato investiční akce
bude minulostí a věřme, že

situace, kterou jsme
nezavinili, kdy v podstatě nic
nevíme a pouze doufáme
v dobrý konec. Mám před
sebou několik jednání se
zástupci Královéhradeckého
kraje a Správy a údržby
silnic. Vím, že i oni si
uvědomují problém, který
naší obci vzniká. Pokud
nedojde k opravě, budeme
muset pravděpodobně
pouze dostat komunikaci do
původního stavu. Tohle
nikdo nechce, protože již
nikdy nikdo komunikaci do
uspokojivého stavu nevrátí.
Tomu zkrátka nevěřím.
Jediné, co mohu slíbit je, že

nadlouho bude od
vodovodu a kopání
podobného rozsahu pokoj.
Záleží pouze na novém
zastupitelstvu, jaký směr dá
investicím po volbách.

Obecní kasa však bude mít
dluh, který bude nutné
splatit. V dnešních dnech je
neuvěřitelné, že úrok máme
0,93%! Výše úvěru bude
činit 16,5 milionu. Již nikdy
nebude pravděpodobně
možné půjčit si peníze za tak
výhodných podmínek.

se pokusím udělat
maximum, co budu umět,
aby se akce letos
zrealizovala. Bodů na SFDI
na chodník mám výrazně
více, než při etapě
v Nemojově. Nikdo však
nemůže říci, jak se změní
situace během roku. Již teď
je velmi složitá až napjatá.
Vím, že výše uvedenými
informacemi jsem
minimálně mezi
Starobučáky vnesl
pravděpodobně nervozitu
a nejistotu. Mrzí mě to, ale
nemohu slibovat ráj, když je
daleko.

Finišujeme s kanalizací Oprava silnice na Starobucku
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Josef Nypl, místostarosta

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva proběhne
14. 4. 2022

Projednání roční účetní
závěrky hospodaření
příspěvkové organizace za
rok 2021.

Projednání závěrečného
účtu obce za rok 2021
a projednání zprávy
o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Nemojov
za rok 2021.

Projednání návrhu na
zrušení Směrnice 12/2017
o zadávání zakázek malého
rozsahu.

Projednání dodatku č. 3
smlouvy o dílo „Kanalizace
a ČOV Nemojov“ změna

termínu dokončení díla –
souběh uvedení silnice III/
29931 do původního stavu
a její plánované
rekonstrukce.

Projednání návrhu darovací
smlouvy pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Verdek, finanční dar.

Projednání žádosti Sdružení
hasičů Čech, Moravy
a Slezka – Okresní sdružení
hasičů Trutnov o poskytnutí
finančního daru ve výši 5
000 Kč.

Projednání možnosti
uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného
břemene a dohoda
o umístění stavby
„IV-12-2023547“ s ČEZ
Distribuce, a. s. IČ

24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, Děčín
k p. p. č. 281 v k. ú. St.
Debrné. Připojení p. p. č.
153/16 k. ú. Starobucké
Debrné.

Projednání žádosti
Pečovatelské služby Dvůr
Králové o podporu na rok
2022 a zhodnocení péče.

Projednání žádosti Linka
bezpečí, z.s. o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši
5 000 Kč na krytí provozních
výdajů.

Projednání žádosti
Královédvorská Arnika, z. s.
o poskytnutí finanční
příspěvku na
dobrovolnickou činnost
v sociálních službách pro
rok 2022.

Zastupitelstvo probere...

Nemojovin pro představení
vaší vize. Celé to může být
bezplatná “inzerce“
a možnost prezentovat vaše
záměry.

Pokud byste chtěli být členy
stávajícího týmu, obraťte se
prosím na obecní úřad.
Pamatujte však, že není
vůbec jasné, jak bude nové

zastupitelstvo vypadat.
Chcete to změnit?

Máte možnost.

Josef Nypl, místostarosta

Na posledních veřejných
zasedáních zastupitelstvo
projednalo:

Rozpočet obce Nemojov na
rok 2022.

Střednědobý výhled obce
2023 – 2024.

Výsledek kontroly
hospodaření ZŠ a MŠ
Nemojov a obce Nemojov
v roce 2021

Schválení Příspěvku na
provoz příspěvkové
organizace (MŠ a ZŠ
Nemojov) na rok 2022.

Stanovení vodného
a stočného pro rok 2022.

Blíží se volby do obecních
zastupitelstev. Již na
podzim letošního roku
dojde opět k výměně
v zastupitelstvu na několika

Chcete do zastupitelstva? Chcete se stát starostou?

Projednání dodatku č. 5 ke
smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
tříděných komunálních
odpadů ze dne 31. 03. 2016
uzavřené mezi obcí
Nemojov a firmou
Granplast s. r. o.

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 Anežky

České a Mobilního hospice
Anežky České na rok 2022.

Projednání pokračování
pracovně právního vztahu,
dohody o provedení práce
zastupitele Josefa Liperta
v roce 2022 – odečty
vodoměrů.

Projednání dodatku smlouvy
o úvěru uzavřenou mezi
Obcí Nemojov a Komerční
bankou, a. s.

Projednání obsahu zadávací
dokumentace pro výběrové
řízení na zhotovitele
stavební akce „III/29931
Nemojov – Starobucké
Debrné“.

Zastupitelstvo projednalo...

pozicích. Ze členů
zastupitelstva se pak volí
starosta a místostarosta.
Někteří již nechtějí v práci
zastupitele pokračovat.

Máte elán, chuť a touhu
něco změnit? Nelíbí se vám
stávající vedení obce?
Nabízíme vám dvě volné
strany v dalším čísle
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Martin Fejk

Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili našeho
nohejbalového plesu
a doufáme, že jste si ho užili.
Zároveň chceme poděkovat
všem, kteří nám přispěli

dary do tomboly, nebo si
koupili lístky do tomboly,
díky níž jsme nakonec
skončili v plusu a za utržené
peníze jsme koupili dvě nové
originální nohejbalové sítě
s příslušenstvím a dva
balóny. Přes ty stávající
tenisové už to není ono
a musíme se posunout zase
o něco výš.

No a teď je před námi akce
roku, a to turnaj s dětským
dnem, který se bude konat

25. 6. 2022. Vše je již skoro
na 90 % dohodnuté a pod
smlouvami, objednávkami,
takže se máte na co těšit.

Z naší nohejbalové strany
půjde o nový formát turnaje

s 16 týmy (stále držíme
v každém týmu
nemojovskou stopu) z nichž
jeden bude VIP mimo
Nemojov, ale to je zatím
překvapení. Jisté je, že celý
den bude hrát DJ Dan
a občerstvovat nás Gastro
Fiedor. Pro děti máme díky
obci a sponzorům (Městské
lesy DK a Jakub Jeřábek)
pod smlouvou dvě
tématické atrakce, které
budou v rámci dětského dne
probíhat na fotbalovém

hřišti, a to skákací hrad
Kravička pro děti od 0 do
16 let a fotbalové šipky pro
ostatní od 0 do 99 let.
U obou atrakcí je zajištěna
obsluha pronajímatele, která
bude dohlížet na provozní

řád a bezpečnost atrakce,
tak se nemusíte bát o děti,
stačí tu zvěř vypustit ;)

O zbytek dětského dne se
postará Nemojovská parta
v čele s Editou Štěchovou,
bližší informace budou
postupně zveřejňovány
u nás na FB – Nemojov –
Sportovní a společenské
akce.

Zatím se mějte, budeme se
těšit, Martin a Pepa.

Nohejbal
Sabina Charvátová

...čarodějnice letí s kočkou

na koštěti. Najednou

zafouká vítr a sebere jí

klobouk a mašli z copu...

Co čarodejnice zažila a jak
to s ní dopadlo, se
dozvěděly děti v pohádce,
která byla pro ně
nachystána na prvním
veřejném Čtení do ouška.
Tento veršovaný příběh si
pro ně připravila paní Ilona
Frýzlová podle knihy Všichni
letí na koštěti od autorky
Julie Donaldson. Čtení pak
bylo doplněno aktivitami,

které děti vtáhlo do
samotného příběhu.

Tato akce proběhla dne 29.
března 2022 v prostorách
herničky v Debrníku.
Navázali jsme na
celorepublikový projekt Noc
s Andersonem a podpořili
důležitost čtení knih dětem.
Rodiče dětí mezitím mohli
navštívit místní knihovnu
a pohovořit si u dobré kávy
a čaje.

Věříme, že se akce u nás
stane tradicí a budeme
motivovat ještě více dětí

a rodičů, aby pravidelně
četli. A proč je tedy důležité
číst knihy? Děti v tom mají
jasno:

Miky (5 let): „Abychom se

naučili dobře číst.“

Julinka (5 let): „Protože
chceme znát příběhy, které

jsou v knížce napsané.“

Karlička (4 roky): „Protože
mě to baví a jsou tam

krásné obrázky.“

Vítek (3 roky): „Protože se
jde spinkat.”

Debrník čte dětem



8 9

nemojov.com duben 2022

Veronika Dulínková, ředitelka školy
Pavla Všetečková, učitelka ZŠ

Krásné jarní počasí nás
nabíjí pozitivní energií
a motivuje k aktivitám, které
nám zimní období
neumožňovalo. Covidová
omezení jsou, doufejme,
minulostí a věřím, že žáci
budou moci opět
navštěvovat různé kulturní
a sportovní akce.

Přijali jsme pozvání od
Krasobruslařského klubu
Dvůr Králové na Lední
revue, ve které vystupoval
náš žák Jiří Hudok se svou
sestrou Kateřinou
Hudokovou. Po velmi
vydařeném vystoupení žáci
1., 2. a 3. ročníku navštívili
Expozici textilního tisku, kde
nahlédli do tiskařského
umění a vyzkoušeli si
techniku tisku na svá trička.
Žáci 4. a 5. ročníku se
navštívili ZŠ Schulzovy sady,
seznámili se s prostředím
školy a vyzkoušeli
programování robotů.

Na co se naši žáci mohou
těšit do konce školního
roku? Opět navazujeme na
spolupráci s lesním

pedagogem panem
Lokvencem, který si
pokaždé připraví program
plný zajímavostí.

Protože se letos nekonala
každoroční soutěž ve šplhu,
připravili jsme pro žáky
školní olympiádu. Přestože
jsme si sportovní dopoledne
užili, starším žákům chyběla
konkurence z jiných škol.
Proto jsme se přihlásili do
soutěže ve vybíjené, kde
bude školu reprezentovat
smíšené družstvo chlapců
a dívek. Věříme, že
nemojovské děti ukáží, jak
jsou sportovně nadané.

Nebudou chybět tradiční
aktivity naší školy –
cyklistické a školní výlety,
jízda zručnosti, či spaní ve
škole se stezkou odvahy.

Dětský úsměv a dobrá
nálada je odměnou jak pro
nás pedagogy, tak i pro
rodiče. Děkujeme našim
dětem za každý úsměv.

Pasování na čtenáře
knihovny
V pátek 25. února navštívili
naši prvňáčci a druháčci
Městskou knihovnu ve
Dvoře Králové, kde byl pro
ně připraven nelehký úkol.
Museli uhodnout hádanku,
správně doplnit chybějící
písmena ve slovech, a tím
zachránit knížky z knihovny
před škodolibým skřítkem
Písmenkožroutem, který
vyjídal z knížek písmenka.
A protože naši šikulové
tento úkol hravě zvládli,
pasovala je královna
Abecedka I. za asistence
hodného skřítka Slavouše na
rytíře Řádu čtenářů. Každý
žák za odměnu obdržel
čtenářský průkaz a někteří si
dokonce vypůjčili první

knihu, která je mezi
ostatními nejvíce zaujala.

Plavecký výcvik
Žáci všech ročníků školy se
po dvou letech konečně
dočkali plaveckého kurzu
v Hořicích. I letos je velice
pestrý na zážitky, a to od
ranní jízdy autobusem, přes
hledání svých věcí v šatně,
nácviku různých plaveckých
stylů ve vodě až po
zaslouženou relaxaci mezi
bublinkami. V bazénu se ti
menší teprve sžívají s vodou
a učí se základní tempa,
větší si zdokonalují své
plavecké dovednosti. Už
nyní je vidět, že dělají velké
pokroky a malými i velkými
tempy se blíží k závěru
celého kurzu.

Přejeme všem našim žákům,
aby nyní s blížícím se
koncem školního roku
v ničem „neplavali“!

Novinky ze školy Z mateřské školičky
Jiřina Pušová, zástupkyně ředitelky

Zveme všechny rodiče
k zápisu do mateřské školy.
Ten proběhne 12. května od
9.30 do 12 hodin. Děti
budou přijímány podle
kritérií, které zveřejníme na
webu a na plakátech.

Díky dotaci ministerstva
školství připravujeme pro
děti zdarma zajímavé akce
týkající se polytechnické
výchovy, seznamování
s různými povoláními
a získávání poznatků z živé
a neživé přírody za
přítomnosti odborníků.

A co jsme prožili od začátku
nového roku? V lednu jsme
se staršími dětmi navštívili
vzdělávací pořad Putování
vesmírem v DDM Jednička
ve Dvoře Králové. V únoru

jsme seznamovali děti
s různými povoláními,
některá jsme si i vyzkoušeli:
pekař, švadlena, hasiči,
truhlář, farmář aj. Od
března jezdíme na plavecký
kurz se staršími dětmi, který
bude trvat až do poloviny
května 2022. Mladší děti
mají v té době pohádková
dopoledne. Navštívily nás
v MŠ dvě divadelní
společnosti se svými
vystoupeními. V březnu
jsme se také vypravili se
staršími dětmi na polodenní
pěší výlet k přehradě Les
Království, kde jsme se
snažili vysvětlit dětem
význam a využití přehrad.
Se všemi dětmi jsme jeli do
Safariparku, kam jsme se
velmi těšili.

Na závěr bych chtěla
poděkovat firmě KRPA
PAPER, a.s. Hostinné, od níž
jsme dostali pro MŠ a ZŠ
100 kg papíru k výtvarnému
využití.

Přejeme všem příjemné
prožití velikonočních svátků.
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Alena, Honza a Tonda Portychovi

Vážení rodiče, milé děti,
I letos jsme si pro vás
připravili Velikonoční
stezku s příběhem.

Příběh je o smutném
černobílém vajíčku, které se
chystá s kamarády na
velikonoční oslavu a chce na
ní být krásně barevné. Děti
dostanou dopis od vajíčka
s žádostí o pomoc a vydají
se na dobrodružnou cestu.
Postupně splní 10 náročných
úkolů a pomůžou zvířátkům
dostat se spolu s vajíčkem
na velikonoční oslavu. Za
každý splněný úkol vybarví
děti vajíčku jeden pruh.

Edita Štěchová

V sobotu 19. března
uspořádal spolek Debrník
v restauraci dětský maškarní
ples. Všech 136 lístků se
prodalo během pouhých tří
dní a restaurace byla plná
k prasknutí.

Velké díky patří především
panu Šmídovi z Hostinného
(na doporučení Martiny
Zemkové a Markéty
Vodičkové), který se
postaral o hudbu a zábavu
a celé odpoledne bavil děti
jednou soutěží za druhou
a nás dospělé svými
vtipnými průpovídkami.

Tým restaurace Nemojov
připravil speciální dětské
menu a zaslouží si taktéž
velké díky za to, jak po celou
dobu akce ladně proplouval
mezi roztančenými dětmi
a my dospělí jsme tak nebyli
žízniví a hladoví a mohli
jsme si divokou atmosféru
užívat spolu s našimi dětmi.

Jitka Klustová zdobila děti
i odvážné dospělé
bezbolestným tetováním.
Petr Klust a já jsme se

Když se jim podaří vyřešit
všechny úkoly, bude vajíčko
na velikonoční oslavě celé
barevné.

Na děti čekají například
ovečky parádnice, hladová
slepička s kuřátky, nešikovný
zajíček, zamilovaný motýl
a popletený hmyz.
V průběhu budou plnit
teoretické i pohybové úkoly
a starší děti můžou vyluštit
i šifru. Teoretické úkoly jsou
velmi různorodé, pohybové
úkoly souvisí s příběhem.

Pravidla stezky, mapka
stanovišt, šablonka vajíčka –
bude vyvěšena 12. dubna na

chopili role klaunů a tančili
jsme s dětmi a rozdávali jim
drobné odměny za účast
v soutěžích a ke konci i jen
tak, jelikož naše košíky byly
snad bezedné.

V půl čtvrté bylo zahájeno
losování tomboly. Ceny do
tomboly poskytli manželé
Zástavovi z rodinného
papírnictví. To bylo radosti
v očích dětí, na které se
usmálo štěstí, a právě ta
jejich vstupenka byla
vylosována a odměněna. Na
děti, které nevyhrály, čekala
spousta dalších pěkných
odměn v košících klaunů –
a to také díky Ilče Frýzlové,
která darovala několik archů
samolepek a také díky
neznámému dárci diářů,
který je nechal odložené na
parapetu budovy obecního
úřadu a nejevil o ně žádný
zájem. Tímto veřejně
děkujeme i jemu a paní
Podracké, která je objevila.
Petra Hažvová připravila pro
děti na památku diplom,
který si mohly doma
dozdobit a vystavit jako
vzpomínku na tuto
společenskou akci. Jedné

plotě před mateřskou
školou a základní školou.
Zároveň bude vše včas
zveřejněno na facebooku.
Děti dostanou motivační
dopis i šablonku vajíčka ve
školce a ve škole.

Námět na letošní stezku byl
použit od paní Mgr. Martiny
Burešové Zvídavý človíček.

Máme radost, že se loňská
stezka všem líbila, a že ji
letos můžeme zopakovat.

Na viděnou na cestách po
naší obci, třeba zrovna při
oslavách svátků jara.

z důležitých funkcí se ujala
i Iva Marková, která
usazovala návštěvníky při
vstupu na svá místa a také
vyrobila lístky do tomboly.
Velké díky všem, kdo se do
organizace plesu zapojili
a také všem, kdo dorazili
a rozhodli se strávit
odpoledne společně se
svými sousedy.

Zábava byla od začátku do
konce. Některé děti ještě
řádili v restauraci víc než
hodinu po skončení
oficiálního programu.

Děkujeme všem
princeznám, princům,
trpaslíkům, beruškám, vílám,
kostlivcům a krokodýlům
a dalším dětem, které přišly
pobavit nejen samy sebe,
ale i nás dospělé.

PS: Začali jsme
zaznamenávat společenské
akce u nás v obci do kroniky.
Tato akce byla první
zaznamenanou a moc
děkujeme všem, kdo do
kroniky napsali vzkaz. Moc
nás to potěšilo!

Velikonoční stezka v Nemojově

Dětský karneval se vydařil
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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


