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ÚVODEM 
Vážení čtenáři Nepomyšlovin, 

dnes Vám přináším příběh, který – vezmeme-li si z něj ponaučení – z nás může udělat neobyčejně bohaté lidi: 

Chudý muž se zeptal Buddhy: "Proč jsem tak chudý?" 

Buddha odpověděl: "Protože neumíš dávat."  

Chudák: "Nemám co dávat." 

Buddha: "Máš co dávat, přinejmenším pět věcí: 

1) TVÁŘ - můžeš se usmívat, dávat radost, veselí a štěstí, 

2) ÚSTA - můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat lidi, zlepšovat jim náladu,  

3) SRDCE - můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé, 

4) OČI - můžeš se na druhé dívat s láskou a soucitem, 

5) TĚLO - můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl … 

Tak vidíš - vůbec nejsi chudý. Skutečně chudí jsou lidé chudí v srdci." 

Zdenka Lněníčková 
(šéfredaktorka) 

 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Dubnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo poslední pátek v měsíci 29. 4. 2016 od 19.00 hodin v zasedací 
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluvena byla Mgr. Zdenka Lněníčková.  

Zastupitelé rozhodovali o finanční podpoře neziskovým organizacím – 12 000 Kč dostali rybáři na uspořádání 
rybářských závodů a 35 000 Kč TJ Nepomyšl na činnost v roce 2016.  

Květnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo 27. 5. 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 
Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl Miloš August. 

Zastupitelé opět rozhodovali především o podpoře neziskovým organizacím – 5 000 Kč poskytli Svazu tělesně 
postižených z Podbořan a 8 000 Kč dostala nepomyšlská mládež k uspořádání Staročeských májů 2016. 

V diskusi se pak v souvislosti se žhavě probíraným tématem vodného a stočného rozvinula debata o problému 
zpoplatnění vody ze studny u Taušů, která zásobuje vodou starý vodovodní řád. Zastupitelé se prozatím spíše kloní 
k variantě tuto studnu neodstavovat a nezpoplatňovat, a to z těchto důvodů: 

a) Není známo, kdo je na starý vodovod připojen a kdo ne. Neexistují přesné plány přípojek. Není tedy jasné, 
komu by měl být poplatek vyměřen. 
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b) Studna má dva veřejné vývody – u zámku a na křižovatce u Dornů. Vodu z něj tak může odebírat kdokoliv a 
v jakémkoliv množství. Jak definovat, kdo by měl za vodu platit a jakým způsobem a jak uhlídat, aby 
z těchto veřejných vývodů nebral vodu nikdo, kdo za ni nezaplatil? 

c) Studna není udržována v kvalitě pro pitnou vodu. Lidé, kteří jsou na ni napojeni, jí tak nemohou užívat 
pro pitné účely. Není možné vybírat poplatek za pitnou vodu u zdroje, který nesplňuje požadavek na 
pitnou vodu. 

d) S provozem studny nemá obec žádné náklady, voda teče samospádem. Jaké náklady by tedy poplatek za 
tuto vodu pokrýval, jak by byl poplatek zdůvodnitelný? 

e) Budou-li lidé užívat vodu z této studny na zalévání, je to jen dobře pro vrt, který obec užívá jako zdroj 
pitné vody. Ten tak nebude čerpán k zálivce a zůstane dostatečně kapacitní pro zásobení obce pitnou 
vodou. Zachování druhého, veřejně každému dostupného zdroje užitkové vody za účelem zalévání tak 
pomůže ochránit zdroj pitné vody pro celou obec. 

f) V době sucha, kdy bude vyhlášen zákaz zalévání, se tento zákaz vztahuje jak na vodu z pitného vrtu, tak 
na vodu z nepitné studny. Nikdo tedy nebude zvýhodněn přístupem k jinému zdroji vody, než je oficiální 
obecní vodovod. 

g) V případě dlouhodobějšího uzavření vývodu ze studny se nenávratně znehodnotí rozvody vody z této 
studny 

h) Pokud nemá studna pravidelný odběr vody, tak se tento zdroj vody také znehodnotí zanesením pramene 
i) Další důležitý argument, proč zanechat starý řad, je ten, že v případě nefunkčnosti nového řadu, lze vodu 

ze starého řadu použít jako vodu užitkovou na zalévání apod. 

Vzhledem k tomu, že v této otázce doposud není zcela jasno, bude se jí zabývat zastupitelstvo městyse Nepomyšl 
na svém červnovém zasedání v pátek 24.6.2016 od 19.00 hodin.  

Josef Lněníček 
starosta 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Sběr tříděného odpadu 
Přestože tříděný odpad již od 1. 5. 2016 sváží v Nepomyšli Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany, oddělené třídění 
plastových lahví do žlutých kontejnerů a ostatních plastů do žlutých pytlů svážených pracovníky obce zůstane i 
nadále zachováno. Nadále tak platí: 

 PET lahve vhazujte do žlutých kontejnerů 

 ostatní plasty třiďte do žlutých pytlů 

 nápojové kartony třiďte do červených pytlů. 
Žluté i červené pytle budou nadále bezplatně k dispozici na Úřadu městyse Nepomyšl. 

Josef Lněníček 

Osazení vodoměrů 
Blíží se termín pro osazení a zaplombování vodoměrů, který je do konce června 2016. Potřebujete-li s osazením 
vodoměru poradit, obracejte se na starostu městyse Nepomyšl Josefa Lněníčka (tel.775 213 108) nebo na Ing. 
Jaroslava Vávru (tel. 777 667 152). Upozorňuji, kdo nebude mít do této doby uzavřenou smlouvu, namontován a 
zaplombován vodoměr, budeme nuceni mu uzavřít přívod vody. Ve dnech 2. a 3. července 2016 (sobota a neděle) 
bude Jana Glončáková zapisovat u každého majitele vodoměru aktuální stav vodoměru. Další odečet se bude 
provádět ke konci roku 2016. 
 

Josef Lněníček 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Neziskovky informují … 

Školení JSDH Nepomyšl 

Dne 22. 4.2016 JSDH Nepomyšl pod vedením HZS na PS Podbořany absolvovala školení spojení RDST. 

Vladimír Vázler 
velitel JSDH 

Proběhlo … 

Sousedské sázení – Ekozahrada Nepomyšl 

Na pátek 15. 4. 2016 a na sobotu 16. 4. 2016 svolalo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle všechny nepomyšlské 
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sousedy ke společnému sázení tzv. jedlého lesa v budoucí ekozahradě za budovou současného multifunkčního 
centra městyse Nepomyšl.  
Ekozahrada v nevyužitých prostorách bývalé školní zahrady vzniká v rámci projektu „Ekozahrada – zahrada pro 
ekologickou výchovu v Nepomyšli“, který MC Jablíčko z Nepomyšle realizuje díky podpoře z Fondu Logit ve výši 
20 000 Kč. V první etapě má v severovýchodní části stávající zahrady nejprve vzniknout tzv. jedlý les – zákoutí 
s převážně domácími druhy dřevin a křovin, které budou po celý rok poskytovat zdravé mlsání nejen dětem a 
dalším návštěvníkům ekozahrady, ale i ptactvu a dalšímu zvířectvu, které v prostorách ekozahrady najde své 
útočiště. Než jedlý les získá svou konečnou podobu, bude to chvilku trvat, a tak je třeba začít nejprve právě 
s ním. V první etapě pak k jedlému lesu přibude ještě tzv. stopoviště – prostor, kde se návštěvníci ekozahrady 
budou moci seznámit se stopami u nás běžně žijící divoké zvěře a ptactva a s etologií těchto živočichů. Stopoviště 
by své místo mělo nalézt v jihozápadní části zahrady v prostoru mezi borovicemi. 

 
Výše zmíněný víkend byl věnován sázení jedlého lesa. V pátek jsme se sešli v mateřském centru, řekli si, co kde 
bude, a vyměřili si místa pro vysazení jednotlivých druhů budoucího jedlého lesa. Pečlivě jsme přitom dbali na to, 
abychom dodrželi zákonné vzdálenosti dřevin a křovin od sousedních nemovitostí, abychom svojí aktivitou 
neomezili práva vlastníků sousedních pozemků. 

 

V sobotu už pak došlo na samotné sázení. Příjemné sousedské spolupráci nakonec příliš nepřálo počasí, které nás 
„obšťastnilo“ studeným větrem a občasnými přeháňkami, ale i tak jsme se nakonec sešli v pěkné sestavě, díky 
které jsme práci nakonec zvládli za půl dne. 
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Jiřina Šťastná se starší dcerou Anetkou Kašovou a kamarádem Pavlíkem Bartuškou se vrhli na výsadbu lísek. 
 

 
 

 
 

Petruška Strunzů se svými dcerami Deniskou a Aničkou se vrhly na výsadbu rakytníků a zimolezů. 
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Monika Zlá se syny Pavlíkem a Péťou Bartuškovými sází maliníky. Na pomoc jim přišel i tatínek Pavel Bartuška. 

 

 
Já s Matějem, Martinem a Mikulášem Lněníčkovými jsme sázeli černé rybízy, jahodníky a muchovníky. 

 
Čas zbyl i na svačinku v podobě koláčů od maminek a pořádný oběd – buřtguláš, který navařila Monika Zlá. 
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Kromě práce jsme si užívali i legrace – řádili jsme s autíčky či na provizorních prolézačkách z betonových rour. 

 

 
A nakonec foto s výsledky naší práce – každý pěkně u svého stromečku či keříku, Eliška Glončáků u jahůdek, se 
kterými pomáhala. A pak ještě foto celého týmu, už bez holek Strunzových, které se zmáčely při zalévání. 

 



Nepomyšloviny č. 04-05/2016 1. 6. 2016 

7 

Hned v pondělí jsme dosadili další maliníky a vše vysázené pořádně zalili. Přidaly se i Hedvika a Šarlotka Brožovi. 

 

 
Foto: Monika Zlá 

Přímo na sadbě se nepodíleli, ale svou troškou do mlýna přispěli i další sousedé z Nepomyšle: pan Jaroslav Trochta 
nám poskytl sadbu lísek, pan Zdeněk Bauer nám daroval dva pytle mulčovací kůry a manželé Makajovi nám 
poskytli sazbu lísek a zelenoplodých broskvoní. Všem moc děkujeme za vstřícnou pomoc poskytnutou alespoň 
touto cestou. A jak se nám onu sobotu dařilo? Vysázeli jsme 3 lísky, 5 maliníků, 10 jahodníků, 3 černé rybízy, 4 
rakytníky, 3 zelenoplodé broskvoně, 2 zimolezy a 2 muchovníky. Další druhy ještě postupně dosadíme – sadbu 
s kořenovým balem ještě teď, bez kořenového balu na podzim. V zahradě se tak ještě objeví dříny, myrobalán, 
áronie, moruše, klokoč, mišpule a sladkoplodý jeřáb. 
O vysazené rostlinky pečlivě pečujeme v rámci našich dílniček a herniček vždy v pondělí, středu a v pátek.  
A co nás dál čeká? Doufáme, že svůj slib dodrží Martin Charvát a jeho přátelé, kterým se hrubě nelíbily 
pneumatiky, které jsme dočasně použili k ochraně drobných keříčků před poškozením při kosení trávy, a kteří nám 
proto slíbili pomoci s výstavbou ochranných plůtků kolem rostlinek. Pletivo už máme v centru, od městyse jsme 
dostali darem staré ohrádky od sochy Jana Nepomuckého ve Dvércích, takže materiál je, jen se vrhnout do práce. 
V průběhu června a července nás pak čeká dosázení dalších stromků a keřů, osazení a zavezení stopoviště, 
instalace stop. 
Držte nám palce, ať jde práce od ruky a sledujte nás na FB, ať se můžete dalšího sousedského sázení zúčastnit 
spolu s námi. 

Zdenka Lněníčková 
1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

Jarní burza dětského oblečení 

V sobotu 23. 4. 2016 proběhla v Kulturním domě v Nepomyšli tradiční Jarní burza oblečení. Na jarní burzu přišlo 
nakoupit několik desítek nakupujících, kteří utratili za oblečení, boty, hračky, drogerii aj. v přepočtu 6 543 Kč. 
Prodali jsme krásných 128 ks a z těchto prodaných věcí získalo MC Jablíčko pěkných 640 Kč. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří se burzy zúčastnili a jakýkoliv způsobem pomáhali. Další burza oblečení proběhne na podzim 2016. 
Děkujeme. 
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Monika Zlá 
MC Jablíčko z Nepomyšle 

Čarodějnice s Pandíky o. s. 

Dětský přírodovědný zájmový kroužek Pandíci ve spolupráci s Městysem Nepomyšl dne 30. dubna od 17.00 hodin 
uspořádal tradiční Slet čarodějnic a to na dětském hřišti. Pro děti bylo připraveno pět stanovišť se soutěžemi o 
drobné ceny. Například skok v pytli, chůze s míčkem na lžíci, pohádkové domino a další. Po skončení soutěží byla 
tradičně upálena velká čarodějnice z dílny Pandíků a došlo na opékání buřtů. 

 
Foto: Nina Smolková, Eva Miliňovská 

Když jsme všichni zahnali největší hlad, svolali jsme všechny čarodějnice a čaroděje k vyhlášení těch nejhezčích 
masek. Rozhodnout o třech nejhezčích, nebyl vůbec jednoduchý úkol, jelikož všichni byli moc krásně vyparádění a 
byli za to náležitě odměněni. 

Nejhezčí čarodějnicí se pro rok 2016 stala (jméno mi bohužel uniklo, pokud někdo víte, prosím napište jej do 
komentáře, ať můžu zjednat nápravu), druhou nejhezčí čarodějnicí se stala Sabina Nedvědová a třetí nejhezčí 
čarodějnicí byla Kačenka Červená. 
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Potom už jsme si všichni užívali jen volné zábavy, ohně a buřtíků. Počasí se nám krásně vydařilo a tak si myslím, 
že jsme si všichni užili fajn odpoledne. 

Nina Smolková 
vedoucí „Pandíků“, o. s. 

Wellness v Jablíčku 
V sobotu 14. 5. 2016 proběhla od 9.00 do 21.30 hodin Wellness sobota. Mateřské centrum Jablíčko nabídlo 
nejenom ženám tyto služby: 

 kosmetika, 

 pedikúra, 

 manikúra, 

 prodlužování, doplňování a barvení řas, 

 úpravu obočí, 

 4 druhy masáží, 

 kineziotaping 

 a kadeřnické služby. 

Zájem o námi nabídnuté procedury byl obrovský, a tak jsme v Jablíčku „wellnessovali“ do pozdních večerních 
hodin. O pedikúru, manikúru, řasy, obočí se nám postarala sl. Markéta Čermáková z Kadaně. Masérské služby a 
kineziotaping nám nabídl pan Petr Brabec ze Žatce. Kosmetiku všem dámám nabídla paní Hedvika Brožová z 
Nepomyšle. O naše vlasy se nám věrně stará sl. Darina Jankovská ze Žatce. 

Pro děti, které přišly s maminkami, jsme zajistili sportovní program v tělocvičně v budově úřadu městyse 
Nepomyšl. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným. Velký dík dále patří Městysu Nepomyšl, který nám zapůjčil 
sprchy a tělocvičnu v budově úřadu a zajistil kadeřnické umyvadlo. 

Děkuji také za záchranu panu Vladanovi Strunzovi, který byl velmi ochoten a narychlo nám zapůjčil přímotop, 
abychom mohli zajistit teplo ve sprchách a dámy tak mohly relaxovat při masáži v teple :-). Děkuji také Janě 
Glončákové za napečení výborného zákusku ke kávě a zapůjčení druhého přímotopu :-). 

V případě zájmu proběhne další Wellness sobota v Jablíčku v červnu nebo v září 2016. Pokud máte zájem, 
předběžně se hlaste v Jablíčku na email MonikaZla@seznam.cz nebo posláním sms na tel. 777917467 anebo 
kdykoliv kdy mne potkáte :-). 

Budeme také rádi, za Vaše připomínky, návrhy aj., abychom mohli pro příště vše vylepšit :-). 
Monika Zlá 

předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 
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Foto: Monika Zlá 
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Chystá se … 
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OBRAZEM 

Stavění májky 
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Foto: Karin Humpoláková 

Zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové (7. – 8. 5. 2016) 
Očima paní Rosemarie Rožnovské 

Bylo krásné májové ráno, 
sluníčko se na nás smálo 
po celou dobu tam i zpět, 
proto měli účastníci zájezdu 
stále veselou mysl a dobrou náladu.  
Všichni byli v pohodě jako ryby ve vodě.  
Zkrátka krásný vzhled byl na ten Boží svět.  
V Telči bylo také krásně, jídlo, pití 

a hlavně všude hodně lidí. 
Ve Višňové nás přivítali vřele, spokojenost byla znát, 
ubytování prima, jen v noci trochu chlad.  
Večer ve sklípku při cimbálovce bylo veselo, 
nikdo se nemračil, občerstvení bylo, 
taneček, vínko a zpěv, 
zkrátka bylo veselo, že se nikomu ani spát nechtělo! 

Účastníci zájezdu děkují tímto panu starostovi Josefu Lněníčkovi a paní Daně Lněníčkové, člence kulturní komise, 
za zprostředkování výletu a zase někdy příště opakování.  Chtěla bych tímto zakončit své pojednání o průběhu 
zájezdu, který se opravdu velmi vydařil!! 

PS: Lidičky, buďme na sebe hodní, vždyť jsme na světě jenom vypůjčení!!! 

Za účastníky zájezdu 
Rosemarie Rožnovská (Nepomyšl 154, 439 71 Nepomyšl) 
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Foto: Monika Zlá 

KULTURA A SPORT 
 

Kalendárium 
1. 6. 2016 Indiánský dětský den v MC Jablíčko z Nepomyšle od 16.00 hodin  
4 .6. 2016 Pirátský dětský den na fotbalovém hřišti v Nepomyšli od 15.00 hodin, živá hudba od 17.00 

hodin  
25. 6. 2016 Rybářské závody na rybníku v Nepomyšli, prezentace 5.30 – 6.00 hodin 
25. 6. 2016 Fotbal pro rozvoj aneb Kopeme za lepší svět od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli, 
                               od 18.00 taneční zábava pod širým nebem   
15. 7. 2016 Soutěžení a zábava s hasiči (podrobnosti v dalším čísle Nepomyšlovin) 
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30. 7. 2016  Turnaj O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale od 10.00 hodin u fotbalového 
hřiště v Nepomyšli, od 18.00 hodin taneční zábava pod širým nebem  

Sport 

Fotbal 
V neděli 17. 4. 2016 jeli naši fotbalisti hrát utkání do městyse Slavětín. Obec leží v nádherné krajině Českého 
středohoří s protékající řekou Ohře. Slavětín B : TJ Nepomyšl 3:5 (poločas 3:1). 
V sobotu 23. 4. 2016 jsme hostili TJ Zeměchy. Celkový stav 3:4 (poločas 1:3). Bohužel R. Baborák téměř v závěru 
utkání umístil míč do vlastní branky. Jak by v tomto případě byl nerozhodný výsledek krásný! Utkání sledovalo 
30 diváků. 
První májový den, neděle 1. 5. 2016, byl určen fotbalu. Jeli jsme v odpoledních hodinách sehrát utkání až do 
Koštic nad Ohří, obec leží uprostřed krásné přírody v dolním Poohří na kraji Českého středohoří. Výsledek Koštice – 
Nepomyšl 4:2 (poločas 2:0). 
V sobotu 7. 5. 2016 jsme hráli na svém hřišti. Hostujícím družstvem bylo lenešické déčko. V prvním poločase 
nepadl žádný gól. Druhá polovina zápasu byla pro nás úspěšná. Míč do soupeřovy branky umístil J. Krupička. 
Celkový stav utkání  Nepomyšl - Lenešice D 1:0. 
Stovka diváků,  z poloviny fandové hostujícího mužstva z Hluban, shlédla 21. 5. 2016 kvalitní zápas. Sice výsledek 
nebyl příznivý pro naše mužstvo, ale bylo na co koukat. Nepomyšl – Hlubany 0:4. Prohrát s lepším soupeřem není 
zas taková ostuda. 

 

 
Foto: Josef Kříž 

Poslední zápas před uzávěrkou Nepomyšlovin jsme sehráli v sobotu 28. 5. 2016. Výsledek Kryry B – Nepomyšl 6:1 
(poločas 1:1). 

Zprávu podává Václav Svoboda 

Zástupci obcí Podbořanska svedli boj na chůdách 

Další parádní bitvu svedli v sobotu 21. 5. 2016 zástupci Svazku obcí Podbořansko. Na louce u školy v Černčicích si 
dali závod v chůzi na chůdách. Pětičlenná družstva sedmi obcí se střetla v chůdovém souboji vždy ve dvojicích, 
každý účastník tak musel zdolat běh na chůdách sedmkrát za odpoledne. A jak to celé dopadlo? Vyhrál to Očihov. 
Druhé místo poctivě vyběhalo červené Blatno, třetí místo měli žluté Kryry, čtvrté místo tmavomodré Podbořany, 
páté místo obsadil domácí jasně modrý Petrohrad, šestý byl černý tým Nepomyšle (Jana Glončáková, Danuška 
Lněníčková, Renata Morávková, Petra Strunzová, Monika Zlá a Josef Lněníček) a sedmý skončil okšandovaný 
Lubenec. Více snímků najdete na www.ohremedia.cz. 

http://www.ohremedia.cz/
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Částečně použito z Regionu Podbořanska  

 
Foto: Martina Bláhová 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více) 
2. 5. Marie Štruncová z Nepomyšle  
5. 5. Josef Škorjak z Nepomyšle  
11. 5. Josef Hromádka z Nepomyšle  
16. 5. Jaroslav Jelínek z Nepomyšle  
25. 5. Marie Nováková z Dvérů 

25. 5. Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle  
28. 5. Bohumil Touš z Nepomyšle  
30. 5. Božena Lněníčková z Nepomyšle  
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Oslaví významné výročí … (nad 60 let) 
2. 6. Imrich Petrok z Nepomyšle  
11. 6. Anna Kirchnerová z Nepomyšle  
14. 6. Michal Zada z Nepomyšle 

16. 6. Jan Zajíc z Nepomyšle 
27. 6. Hana Krausová z Nepomyšle 

Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku 
jejich blízkých. 

Narodili se …  

 

Jiřímu Holubovi a Šárce 
Michalčíkové z Nepomyšle 
se v neděli 1. 5. 2016 ve 
13.05 hodin v Žatci narodil 
syn Jiří Holub. Vážil 2 710 
g a měřil 48 cm. Šťastným 
rodičům blahopřejeme a 
Jiříka vítáme do života i 
do obce. 

 

 

Mamince Nele Valachové 
z Nepomyšle a jejímu 
příteli se 14. 5. 2016 
narodila dceruška 
Štěpánka. Nele a tatínkovi 
moc gratulujeme a 
Štěpánce přejeme v životě 
jen to dobré. 

 

POTĚŠILO NÁS … 
… že díky místní mládeži v čele s Danuškou Lněníčkovou byly i letos uspořádány v Nepomyšli Staročeské máje 

  

… i přesto, že nám byla druhým dnem od stavění pokácena májka, na jejíž přípravě a výzdobě se podílelo spoust 
lidí včetně dětiček, které májku nazdobily, se podařilo uspořádat netradiční kácení máje, které se dle mého 
názoru i přes vrtkavé počasí povedly 

Josef Lněníček  

Chystá se …  

Taneční zábava pod širým nebem 

Městys Nepomyšl pořádá v rámci akce Fotbal pro rozvoj v sobotu 25.6.2016 od 18.00 hodin taneční zábavu pod 
širým nebem na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. K tanci a poslechu hraje skupina TRIGET Žlutice. Vstup zdarma, 
občerstvení zajištěno 

Josef Lněníček 

Kniha o historii Nepomyšle má nakročeno k vydání 
Zasedání redakční rady pro vznik knihy o historii naší obce mělo důležitý úkol. Vybrat nakladatele, který zajistí 
vydání knihy.  
Na základě doporučení historiků ze Státního archivu v Lounech a Muzea Žatec bylo osloveno pět firem. Jednalo se 
o nakladatelství, s nimiž měli v minulosti dobrou spolupráci. Nabídku doručily tři firmy. Z nich byla redakční radou 
vybrána ta s nejnižší cenou za určitý počet výtisků. Dalším kritériem výběru nakladatele byla schopnost úpravy 
textů a grafické práce.  Vybraná firma byla doporučena zastupitelům ke schválení. 
Zastupitelstvem městyse schválenou firmu Nakladatelství Koniáš z Plzně její majitel Ing. Miroslav Morávek 
představuje následovně: 
 
„Nakladatelství KONIÁŠ, Ing. Miroslav Morávek, bylo založeno již v prvních měsících roku 1990 na základě svolení 
tehdejšího ministra kultury Milana Lukeše. Od té doby jsme vydali mnoho knih, z nichž bych rád vyzdvihl ty, 
které již řadu let vydáváme pro Knihovnu v Lounech. Jde například o v kraji slavný titul „Lounské pověsti“, knihu 
„Abychom nezapomínali…“ a historicky cennou výpravnou publikaci „Citolibští mistři…“. Rád bych obrátil vaši 
pozornost i na spolupráci Nakladatelství KONIÁŠ s Karlovou a několika dalšími univerzitami, pro které jsme 
založili i vědeckou edici KONIAS Textus. V ní vyšla např. práce prof. Petra Vopěnky The Great Illusion of 20th 
Century Mathematics and Its New Foundations. Pro širokou veřejnost bude jistě nejlepším doporučením náš 
bestseller Dravec Mattoni aneb Živá voda, podle něhož jsem nechal napsat scénáře 13dílného historického 
televizního seriálu. Ten byl Českou televizí natočen a letos na podzim je naplánováno jeho odvysílání. V té 
souvislosti nakladatelství vydá další vydání knihy i s fotografiemi z natáčení“. 
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Aby nedocházelo k nedorozumění, je třeba uvést, že cena za počet výtisků není cenou konečnou za kompletní 
vydání knihy. K této položce je třeba připočítat odměnu autorům hlavních kapitol za texty, které již dodali. Další 
položku budou tvořit finální práce na textech. Jsou to nezbytné korektury textů a zejména grafické práce, které 
knize dodají její „tvář“. 
 
Postup chystaných prací na knize bude ještě zhruba následující: 
 
Nakladatelství Koniáš převezme hotové texty a připravené fotografie. Texty projdou několika stupni kontroly a 
popřípadě i úpravou. Fotografie, často velmi nekvalitní, bude třeba upravit do tiskové verze.  Grafik dále vytvoří 
výtvarný návrh knihy. Takto připravený materiál projde několika fázemi kontroly. Konečná verze půjde do tisku. 
Prozatím je stále možné přispět do knihy informacemi a fotografiemi. 
Redakční rada dále uložila, nakladatelství Koniáš ve spolupráci s Martinem Kašem korigovat práce na knize tak, 
aby kniha byla fyzicky hotová do pevného termínu. Tím byl určen červen 2017. Budeme dělat vše pro zdárné 
splnění termínu.  

Martin Kaše 

 

Křest knihy 2017 
 
Městys Nepomyšl se zamýšlí nad uskutečněním obecních oslav v roce 2017. V tomto roce má městys Nepomyšl 
velký důvod k oslavě. Před třemi sty lety bylo obci uděleno císařem Karlem VI. právo dvou jarmarků do roka. 
Listinou z roku 1717, která se naštěstí dochovala a je uložena v archivu v Lounech, císař Karel VI. Nepomyšli 
zároveň potvrzuje titul městyse.  
Oslovujeme tímto místní složky s nabídkou svých aktivních i pasivních prezentací. Na základě nabídek by došlo 
k sestavení programu oslav. Kromě křtu knihy by součástí oslav mohla být výstava historických předmětů z historie 
městyse Nepomyšl, které se nacházejí v muzeích. Kromě již zmiňované listiny Karla VI. by to například mohla být 
taková rarita, kterou je prapor místních cechů. V jednání jsou další místní historické předměty uložené v okolních 
muzeích. 
 

Martin Kaše 

 

Cestování s dětmi  
Věděli jste, že: 

- také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, 
ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a 
Švýcarska  

- pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního 
pasu 100 Kč, 

- doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 
- dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Praha 1 až 22), 
- lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů, cestovní pas lze vydat ve zkrácené 

lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let, 
- i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo 

cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem. 
Tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1.1.2016. 

 
Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady  
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