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ÚVODEM
Milí čtenáři Nepomyšlovin,

dnes jsem si do úvodníku vypůjčila modlitbu sv. 
Františka z Assisi. Mám pocit, že je v ní řečeno 
vše, co by měl člověk konat, jak by měl 
jednat, jak by se měl chovat, aby byl jeho 
život plný, spokojený, radostný a aby rozdával 
lásku všem okolo. Zní to tak jednoduše, ale jak 
nejednoduché je to vše dokázat.

Ó Pane,

učiň mne nástrojem svého pokoje,

abych prokazoval lásku, kde se lidé nenávidí,

abych odpouštěl, kde se urážejí,

abych spojoval, kde je hádka,

abych probouzel naději, kde trýzní zoufalství,

abych rozsvěcel světlo, kde vládne temnota,

abych přinášel radost, kde přebývá starost.

Ach Pane, 

dej mi usilovat o to,ne abych byl potěšen,

ale abych potěšoval,

ne aby mi bylo rozuměno, ale abych rozuměl,

ne abych byl milován, ale abych miloval.

Neboť ten, kdo sebe dává, přijímá,

kdo na sebe zapomíná, nalézá,

kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,

a kdo umírá, procitá k novému životu.

Zkusme si ta slova každé ráno přečíst a během 
dne se pokusme k nim alespoň přiblížit. Hned 
nám všem bude lépe, bez ohledu na vše 
ostatní.

Zdenka Lněníčková

šéfredaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zářijové jednání zastupitelstva se konalo v pátek 27. 9. 
2013 a zúčastnilo se jej 8 zastupitelů, omluvil se pan Josef 
Kříž.

Na programu bylo pouhých 5 bodů, z nichž bod o schválení 
dodavatele na opravu kostela sv. Mikuláše byl přesunut na 
další jednání zastupitelstva z důvodu opakování výběrového 
řízení.

Z dalších bodů zastupitelé schválili finanční podporu ve výši 
6.000 Kč pro Dětský zájmový přírodovědný kroužek Pandíci 
o. s. na pořádání akce Strašidelné dovádění.

Projednávána a s drobnými úpravami schválena také byla 
smlouva s ČEZ o smlouvě budoucí týkající se připojení 8 
odběrných míst na stavebních parcelách v bývalém sadu
u kaolínky.

Do termínu vydání Nepomyšlovin proběhlo i říjnové jednání 
zastupitelstva, které se kvůli předčasným volbám do 
Poslanecké sněmovny PČR muselo přesunout z tradičního 
posledního pátku v měsíci na 11. 10. 2013. Z jednání se 
omluvili zastupitelé Antonín Lněníček a Ing. Jaroslav Vávra, 
ostatní byli přítomni.

Na programu bylo vzhledem ke krátké době od posledního 
jednání zastupitelstva opět jen několik bodů.

Nejdůležitějším bodem bylo schválení dodavatele na opravu 
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. V prvním kole výběrového 
řízení se přihlásili dva zájemci: společnost TOGET s. r. o. 
Praha s cenou 3 752 843,71 Kč vč. DPH a zárukou na dílo 60 
měsíců a společnost TESLICE CZ, s. r. o. Vsetín s cenou 
4.989.426,28 Kč včetně DPH a zárukou na dílo 60 měsíců. 
Rozhodujícími kritérii byla cena a délka záruční doby. 
Protože společnost TOGET nesplnila jednu z podmínek 
zadávacího řízení (předepsaný položkový rozpočet 
obsahoval nulové položky), musela být z výběrového řízení 
vyřazena a celé výběrové řízení muselo být zrušeno, neboť 
zákon neumožňuje vybírat z jednoho uchazeče. 

Proto bylo vyhlášeno nové zadávací řízení pro podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce dle zákona …
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
(pokračování ze str. 1)

… č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle pokynů pro zadávání zakázek v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Druhé kolo výběrového řízení proběhlo dne 2. 10. 2013 za účasti 
Lucie Hyrákové (projektové manažerky firmy ALNIO Group s. r. o. Brno, která zpracovávala žádost o dotaci i 
podklady k výběrovému řízení), Josefa Lněníčka, Mgr. Zdenky Lněníčkové, Viléma Dorna, Martina Kašeho a 
Antonína Lněníčka.

Nabídku podaly celkem 4 firmy:
1. Step Plzeň, s. r. o., se sídlem Sady Pětatřicátníků 23, Plzeň a nabídkou v ceně 4 436 524,- Kč vč. DPH, 

záruka 36 měsíců 
2. RE, s. r. o., se sídlem Rabínovo nábřeží 46, Praha 2 a nabídkou v ceně 4 595 499,98 Kč vč. DPH, záruka 

60 měsíců
3. TESLICE CZ s. r. o., se sídlem Jiráskova 701, Vsetín a nabídkou v ceně 4 989 426,28 Kč s DPH, záruka 

60 měsíců a
4. H a B delta, s. r. o., se sídlem Bobrky 382, Vsetín a nabídkou v ceně 5.056.138,56 Kč s DPH, záruka 

60 měsíců.

Z účasti zadávacího řízení byla vyloučena firma Step Plzeň, s. r. o., která nesplňovala požadavky výzvy k podání 
nabídek a zadávací dokumentace.

Na základě výsledku hodnocení a stanoveného pořadí nabídek rozhodl výběrová komise a zadavatel (městys 
Nepomyšl) o přidělení zakázky uchazeči, který hodnocenému kritériu vyhověl nejlépe, tj. firmě RE, s.r.o., 
Rabínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, IČ: 485 914 41 za cenu 4.595.499,98 Kč s DPH a zárukou na dílo 60 měsíců. 

Ta byla ještě vyzvána k doplnění chybějících údajů v seznamu subdodavatelů. Zastupitelstvo po dodání 
požadovaných podkladů společnost s konečnou platností schválilo jako dodavatele zakázky „Oprava kostela 
sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“. 

V rámci I. etapy bude kompletně opravena střecha kostela sv. Mikuláše, bude sejmut a opraven strop, budou 
provedeny restaurátorské práce stropního štukování, bude realizována elektroinstalace a zabezpečení kostela.

Zdenka Lněníčková, Josef Lněníček

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v Nepomyšli
Obec (volební okrsek): Nepomyšl Odevzdané obálky: 173
Voliči v seznamu: 314 Platné hlasy: 173
Vydané obálky: 173 Volební účast: 55,10 %

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Česká strana sociálně demokratická 35 20,23

2 Strana svobodných občanů 2 1,15

3 Česká pirátská strana 2 1,15

4 TOP 09 10 5,78

6 Občanská demokratická strana 11 6,35

10 Strana soukromníků České republiky 1 0,57 

11 Křesťanská a demokratická unie-Čs.strana lidová 2 1,15

13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 2 1,15

15 Strana práv Občanů ZEMANOVCI 5 2,89

17 Úsvit přímé demokracie  Tomia Okamury 21 12,13

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 5 2,89

20 ANO 2011 26 15,02

21 Komunistická strana Čech a Moravy 48 27,74 

23 Strana zelených 3 1,73

Převzato z http://www.volby.cz, upraveno – uvedeny pouze strany, které v Nepomyšli získaly alespoň 1 hlas.
Zpracovala: Renata Morávková
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Nová služba pro občany
Městys Nepomyšl připravil pro občany novou službu ohledně dovozu léků. Pacient, který obdrží v Nepomyšli od 
MUDr. Petra Víta recept na léky, nemusí absolvovat složitou cestu do některé z lékáren v okolí, ale může 
zanechat tento recept v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl. Léky mu budou druhý den (ve čtvrtek) doručeny až 
do Nepomyšle, kde budou připraveny k vyzvednutí opět v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl.

Josef Lněníček

Sběr nebezpečného odpadu
Úřad městyse Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a. s. pořádají bezplatný sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu (NSKO). Tato akce se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2013 od 10.15 
do 10.45 hodin na návsi před budovou úřadu městyse Nepomyšl. Na uvedené místo budou přistaveny vozy 
společnosti Marius Pedersen, a. s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Přijímány 
budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové
filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, televizory, lednice, pneumatiky 
z osobních vozů. Jmenované předměty je zakázáno ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu v naší obci, 
neboť ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí a ztěžují využití odpadu jako suroviny. Sběr nebezpečného 
odpadu je pro občany ZDARMA. 

Renata Morávková

České kuře přímo od farmáře
Každé sudé úterý v době od 10.50 hodin do 11.10 hodin přijíždí před budovu úřadu městyse Nepomyšl společnost 
Vaigl a syn z Údlic, která nabízí občanům drůbeží maso:

Kuře celé   56,- Kč/kg Polévkové díly 22,- Kč/kg
Řízek prsní 115,- Kč/kg Krky 21,- Kč/kg
Mini řízek prsní 112,- Kč/kg Játra 47,- Kč/kg
Stehenní řízek 100,- Kč/kg Žaludky 36,- Kč/kg
Ořez   90,- Kč/kg Srdce 66,- Kč/kg
Stehna   67,- Kč/kg Prsa s kostí 96,- Kč/kg
Mini stehna   56,- Kč/kg Kosti 2,- Kč/kg
Čtvrtě   61,- Kč/kg Kůže 10,- Kč/kg
Křídla   49,- Kč/kg Platy na roládu 99,- Kč/kg

Chlazené maso lze objednat den předem dle ceníku na www.drubez-vaigl.cz na mob.č. 725 099 878 
(p. Holečková).

INFORMAČNÍ PELMEL

Droběhlo …

Jablečný den v Krásném Dvoře
Stejně jako v předchozích letech i letos měla Nepomyšl své zastoupení na Jablečném dni v Krásném Dvoře, který 
se uskutečnil v sobotu 5. 10. 2013. 

Svůj stánek na akci prezentovali Pandíci o. s., kteří pro malé účastníky připravili tvořivou dílničku, ve které si 
děti malovaly sádrové odlitky dle vlastní fantazie. Dílnička Pandíků byla permanentně obležena malými malíři. 
U stánku Pandíků bylo také jedno ze soutěžních stanovišť Jablíčkohraní – děti házely míčky do ježka. Ve stánku 
si lidé mohli zakoupit výrobky dětí z kroužku Pandíci a spoustu dobrot od ochotných maminek, které napekly. 
Výtěžek z akce Pandíci využili na činnost kroužku. Pandíky na akci prezentovali Nina Smolková a Irena Čížková.

Také Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle nemohlo na Jablečném dni chybět. Děti se u stánku již tradičně 
vyřádily se svíčkárnou, nakoupit si mohly výrobky maminek z MC. Nejúspěšnější byly trávníčky a koláčky se 
zapečeným tajemstvím. U stánku MC Jablíčko se vystřídali Monika Zlá, Danuška Lněníčková, Martin Lněníček a 
Zdenka Lněníčková. Výtěžek MC využije na pořízení vybavení do nových prostor.

A do třetice Nepomyšl reprezentovaly nepomyšlské děti, které vystoupily spolu se svými spolužáky ze Základní 
školy v Krásném Dvoře s pásmem písniček o jablíčkách. Z nepomyšlských dětí vystupovali Milošek a Míša 
Augustovi, Martínek a Matýsek Lněníčkovi, Sabinka, Karolínka a Zbyněk Nedvědovi, Karolína Nováková, Sára 
Sedláková, Gábinka Schrötterová. Evička Chobotová a Sára Tučimová hrály na flétnu. I přes potíže s technikou 
děti své vystoupení zvládly naprosto jedinečně.

Text: Zdenka Lněníčková, Irena Čížková
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U stánku Pandíků o. s. …

U stánku MC Jablíčko z Nepomyšle …

Foto: Irena Čížková, Jan Vnouček, archiv ZŠ Krásný Dvůr

Drakiáda s ČČK Nepomyšl

Ač jsem od ČČK i přes různé urgence přímo nedostala žádnou zprávu a ač jsem se dušovala, že nebudu 
informovat o akcích, o nichž od příslušných organizátorů nedostanu žádné info, nedá mi a je tu i něco málo
o Drakiádě s Českým červeným křížem Nepomyšl. Fotky mi poslala Karinka Humpoláková a pár informací 
o průběhu jsem vymámila z několika zúčastnivších se maminek. Pokud uvedu nějakou nepřesnost, předem se 
omlouvám.

Drakiáda pořádaná ČČK se uskutečnila v sobotu 5. 10. 2013 od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. 
Počasí bylo příjemné, leč pro létání draků alespoň z počátku ne úplně ideální – jak mi řekla jedna z maminek, 
„drakiáda byla na začátku mírně rozpačitá jen kvůli tomu, že po týdnu přestalo foukat…“. Jinak si akci rodiče 
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moc chválili – dětiček bylo podle fotografií dost, tak kolem dvaceti, odhaduji. Bavili se zjevně i rodiče. Každé 
dítko dostalo darem draka, za což ČČK patří chvála. Pro děti byla zadarmo i limonáda a za namalovaný obrázek, 
který mohly děti ztvárnit v připravené minidílničce, dostaly děti pytlíček s odměnami – bublifukem, autíčkem a 
dalšími drobnostmi. Pro dětičky i dospělé se podával buřtguláš, který navařila sama „šéfka“ MS ČČK Nepomyšl 
paní Wüstová, a který byl dle vyjádření konzumentů výborný. Odpoledne se tak zajisté velmi vydařilo.

Celá akce měla z mého pohledu jen jeden jediný malý mráček – Drakiáda se konala již třetím rokem a již třetím 
rokem ji ČČK pořádá ve stejný den, jako se v Krásném Dvoře koná Jablečný den. Moc bych se pro příště 
přimlouvala, aby se termín Drakiády alespoň o jeden den posunul anebo aby se alespoň změnila hodina, kdy 
Drakiáda začíná. V čem je problém? Nepomyšlské děti, které navštěvují ZŠ v Krásném Dvoře, na Jablečném dni 
vždy mají pěvecké a taneční vystoupení. To se obvykle koná mezi 14,30 až 15,30 hod.  Drakiáda vždy začínala od 
15.00 hodin. Vystupující děti tak ještě nikdy neměly šanci si nepomyšlovskou Drakiádu užít. A to je vůči nim, 
myslím, nefér. Jablečný den se pravidelně koná první sobotu v měsíci říjnu. Jako jedna ze zastupitelů, kteří 
Drakiádu ČČK (stejně jako další akce této organizace) každoročně finančně podpořili, moc prosím organizátorky 
akce – udělejte ji příští rok první neděli v měsíci říjnu, anebo trváte-li na sobotě, pak alespoň od 15,30 či 16,00, 
aby se děti stihly přesunout z Krásného Dvora do Nepomyšle. Učiníte tak šťastnými o dost víc dětí, a to by i přes 
všechny osobní averze a žabomyší války mělo jít především.

Zdenka Lněníčková
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Foto: Karin Humpoláková

Strašidelné dovádění s Pandíky

Rok se s rokem sešel a nastal opět čas strašení, v sobotu 26. října 2013 se stalo z místního kulturního domu 
doupě, čarodějnic, upírů, strašáků zombie a jiných pochybných bytostí. Pro děti byly připraveny 3 „stanoviště“, 
kde si mohly vyrobit papírový zápich, či nějaký obrázek, na dalším se dlabaly dýně a na posledním si je mohli 
účastníci dozdobit různými přírodninami. Pro děti byly připravené soutěže v podání Volnočasového rodinného 
centra Duhový svět z Podbořan, které obohatilo program i o ukázku strolleringu (cvičení s kočárky). Děti si mohly 
zatrsat na diskotéce v podání DJ Nezbise. Byla vyhlášena nejhezčí dlabaná dýně, nejhezčí strašák vyráběný doma 
(1. místo Adélka a Evička Chobotovi, 2. místo Gábinka Schrötterová, 3. místo Tereza Zápotocká) nejhezčí maska
(1. místo – dvojčata Milošek a Michalka Augustovi, 2. místo maska  lísteček – dítko Jitky Zápotocké, 3. místo 
maska vřískot – dítko Hanky Tempelové). Závěrem akce se šlo průvodem s lampiony a na dětském hřišti se 
vypouštěly balony štěstí. Velké díky patří všem, co se jakýmkoliv dílem podílely na přípravě či akci samotné.

Irena Čížková
1. místopředsedkyně Pandíků

(text zkrácen)

Organizátoři

Tvoření
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Diskotéka

Vystoupení

Soutěže
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Lampionový průvod

Balónky štěstí

Foto: Jan Vnouček, Irena Čížková

Neziskovky informují …

Pouštění draků Pandíky o. s.

Děti využily krásného větrného počasí, aby využily jednu z podzimních činnosti . V rámci pátečního kroužku 
jsme vyrazily pouštět draky za vesnici. Chvílemi nám vítr přál, chvílemi s námi nespolupracoval, ale to nevadí, 
pouštění jsme si všichni užili a zajisté to zopakujeme .

Irena Čížková
1, místopředsedkyně Pandíků
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Foto: Archiv Pandíci o. s.

JSDH Nepomyšl informuje

V říjnu 2013 bylo pořízeno JSDH Nepomyšl motorové kalové čerpadlo 
Heron – robustní čerpadlo se zesílenou konstrukcí a velkým výkonem, 
určené pro těžké nasazení při odčerpávání silně znečištěné vody z výkopů, 
jímek, prostor zatopených při záplavách apod. Umožňuje čerpat čistou i 
kalnou vodu s obsahem pevných částic do průměru 25 mm. Základní 
specifikace: max. sací výška: 8m. výtlak: 26 m, max. výkon: 1300 l/min.
Na webových stránkách www.sdh-nepomysl.websnadno.cz najdete 
informace i o jiném vybavení jednotky, které je připraveno  ku pomoci 
našim spoluobčanům v nouzi.        Vladimír Vázler

www.sdh-nepomysl.websnadno.cz, mobil 775098797

Pomoc JSDH Nepomyšl při čištění kanalizace
Dne 13. 10. 2013 byli požádáni hasiči Nepomyšl o technickou pomoc při čištění ucpané splaškové kanalizace 
u č.p.93 a 94. Ucpané vedení se podařilo protlačit a vyčistit pomocí kanálového krtka. Za hasiče se akce 
zúčastnili Vladimír Vázler a Vítězslav Jiřík. Jako jediný ze zástupců majitelů bytového domu čp. 93 a 94 se 
čištění kanalizace zúčastnil Vladan Strunz. 

Vladimír Vázler
www.sdh-nepomysl.websnadno.cz, mobil 775098797

Chystá se …

Čekání na Vánoce s MC Jablíčko z Nepomyšle
Milé děti, milí rodiče,

líbila se Vám jarně-letní cesta do Afriky? Jste zvědaví, jak jsou zrekonstruované prostory našeho mateřského 
centra? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně a nepatříte už mezi velké školáky, pak neváhejte a přijďte 
ve čtvrtek 14. 11. 2013 v 16.30 hodin do nových prostor MC Jablíčko v multifunkčním centru obce. Čeká nás další 
z našich interaktivních vzdělávacích programů pro nejmenší – Čekání na Vánoce. Stejně jako při cestě do Afriky 
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si zase budeme hrát, zpívat, tancovat a tvořit, bude poznávat staré i nové, známé i neznámé, tentokrát 
adventně a vánočně. Vydáme se společně na putování časem od svátku sv. Martina až ke svátku Tří králů, 
zabrousíme do tradic dob dávno minulých, ale časů nedávných.

Centrum ještě pořád není vybavené (teď probíhají výběrová řízení a výroba nábytku a herních prvků), a tak si, 
prosím, s sebou vezměte nějaké polštářky na sezení a pro děti i pro rodiče přezůvky na přezutí. Občerstvení a 
materiál na tvoření pro Vás budeme mít připravený. Do centra se dostanete zadním vchodem přes dvůr, přední 
dveře z hlavní budovy jsou jen „služební“ (ukrývá se za nimi sklad hraček) a budou zamčené.

Podrobnosti o prvním programu získáte z letáčků, které budeme distribuovat před zahájením cyklu do schránek. 
A jak už to tak bývá, neb máme malé děti, vše se může malinko změnit, protože nemoci na podzim (a nejen na 
podzim) bohužel nechodí po horách, ale po lidech. Sledujte tedy maily, Facebook, naše webovky 
www.mcjablicko.webnode.cz i lístečky ve schránkách.

Moc se na Vás těšíme

Maminky a tatínkové z MC Jablíčko z Nepomyšle

Mikulášský jarmark
Městys Nepomyšl zve všechny místní i přespolní na již tradiční 6. Mikulášský jarmark. Pestrý program plný písní, 
divadla a show ve znamení světla v sobotu 7. 12. 2013 od 13,00 hodin tentokrát překvapivě doplní velké 
zabijačkové hody! Nenechte si je ujít. Pro rodiny s dětmi je připravena soutěžní pouť českými adventními a 
vánočními tradicemi. K tomu plno stánků, dobrot, dárečků a jiných věcí, které potěší oko, srdce i žaludek. 
Přijďte i letos pobýt!

Zdenka Lněníčková
předsedkyně Kulturní komise

OBRAZEM

Vítání občánků 2013

V sobotu 19. 10. 2013 Nepomyšl opět vítala do života a do obce své malé občánky. Společenskou událost 
připravily v úzké spolupráci se starostou Josefem Lněníčkem a referentkou městyse Nepomyšl Renatou 
Morávkovou členky Kulturní komise Zdenka Lněníčková, Irena Čížková a Nina Smolková. Letos jsme do obce vítali 
4 děvčátka a 2 kluky narozené v období od druhé poloviny října 2012 do první poloviny září 2013:

 Marušku Aničku Smolkovou narozenou 29. 10. 2012
 Ládíka Demeho narozeného 25. 12. 2012
 Šarlotku Brožovou narozenou 1. 2. 2013
 Lukáška Mimoviče narozeného 21. 3. 2013
 Irenku Kalhotkovou narozenou 6. 9. 2013 a
 Aničku Strunzovou narozenou 15. 9. 2013.

Vítání občánků veršovaně zahájila Zdenka Lněníčková s Irenou Čížkovou, které plynule předaly slovo dětem 
z Dětského zájmové přírodovědného kroužku Pandíci. Jak vše to mezi maminkou a tatínkem začalo, řekli dětem 
sestry Evička a Adélka Chobotovi, jak to pak pokračovalo až do narození děťátka přednesly přítomným rodičům a 
jejich hostům Gábinka Schrötterová a Sabinka Nedvědová.
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Příběh pak pokračoval pohádkou O kouzelném čápovi (Sabina Konrádová), který tatínkovi a mamince (Gabča 
Schrötterová a Zbyněk Nedvěd) pomohl k vytouženému děťátku. Čápovi zdatně asistovali zajíček (Kája 
Nedvědů), myška (Adélka Chobotů), žabka a veverka (dvojčata Kristýnka a Karolínka Konrádů). Miminku pak vše 
dobré popřáli tři sudičky Evička Chobotová, Kačenka Gálová a Sabinka Nedvědová.

Aby se nově narozenému děťátku dobře spinkalo, zazpívali mu všechny děti ukolébavku o mravenečkovi. 
Nakonec Evička Chobotů a Sabinka Konrádů přečetly dojemný příběh o mamince, která má tolik rukou pro své 
blízké, že se téměř ani spočítat nedají.

Po velmi pěkném a dojemném vystoupení „Pandíků“ o. s., které s dětmi nacvičily jejich vedoucí Irena Čížková, 
Nina Smolková a jako nezbytná pomocnice Gábina Schrötterová, začalo samotné vítání občánků. Pan starosta 
Josef Lněníček promluvil k rodičům a pak se každý z rodičů postupně zapsal do pamětní knihy, od starosty rodiče 
obdrželi památníček pro dítě a certifikát na 1000 Kč na spořicí účet Poštovní spořitelny a děti dostaly drobný 
dáreček v podobě plyšáčka. Pro maminky byla přichystána nádherná kytice.
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Děti jsme vítali abecedně, nikoliv podle data narození, a tak první přivítanou slečnou byla Šarlotka Brožová 
z Nepomyšle s rodiči Davidem a Hedvikou Brožovými a brášky Ondrou a Štěpánem, prvním klukem byl Ládík 
Deme z Dvérců, který přišel s maminkou Monikou Demeovou a bráškou Liborem.

Další slečnou byla Irenka Kalhotková z Dětaně, se kterou dorazila babička Vítězslava Holubová a malá tetička 
Slávinka Kalhotková. Dalším klukem, kterého jsme přivítali do obce, byl Lukášek Mimovič z Nepomyšle
s maminkou Martinou a tatínkem Jakubem Mimovičovými. Brášku Tomáška hlídali prarodiče.

Předposlední slečnou v abecedě, ale první narozenou, byla Maruška Anička Smolková z Nepomyšle s rodiči 
Lukášem a Ninou Smolkovými a rodinou. A nejmladší občánek – malá slečna Anička Strunzová z Nepomyšle –
přišla s tatínkem Vladanem, maminkou Petrou, sestřičkou Deniskou a prarodiči poslední na řadu.

Nakonec děti z „Pandíků“ přednesly ještě básničku adresovanou tatínkům a první část vítání občánků tím byla 
završena. Celá společnost se pak vypravila do Dětské aleje zasadit dětem pamětní lípy.



Nepomyšloviny č. 09/2013 4. 11. 2013

13

V dětské aleji to vypadalo na první pohled pracovně. Před vítáním občánků si pracovníci VPP pěkně „mákli“ a 
vyčistili další část hráze od náletových křovin a poškozených stromů. Vzniknul tak další prostor pro dětské lípy. 
Pečlivě připravené jámy, hlína i nářadí rodičům práci na památku jejich dětí výrazně usnadnili. Pracovníkům 
obce tak patří velký dík.

Stromky v aleji jsou sázeny podle data narození dítěte, a tak na loňskou řadu navázala lipka Marušky Aničky 
Smolkové …

… pak maminka s pomocí pana Vítězslava Holuba a syna Libora vysadila lipku Ladislavu Demeovi …
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… celý klan Brožů vysadil lipku jediné slečně mezi potomky Šarlotce Brožové …

… Mimovičovi zasadili lipku druhému synovi Lukáškovi, Kalhotkovi vnučce Irence a letošní řadu uzavřeli Vladan, 
Petra a Deniska Strunzovi, kteří vysadili lipku pro svou druhou dcerku Aničku.

A společné foto nakonec. Letošní vítání občánků se opravdu velmi vydařilo. Děti byly opravdu skvělé a svým 
vystoupením dojaly. Ještě jednou tedy díky Sabince, Karolínce a Kristýnce Konrádovým, Sabince, Karolínce a 
Zbyňkovi Nedvědovým, Evičce a Adélce Chobotovým, Gábince Schrötterové a Kačence Gálové, která na poslední 
chvíli statečně zastoupila Sáru Sedlákovou, která musela odcestovat. Díky patří vedoucím Pandíků Nině 
Smolkové, Ireně Čížkové a Gábině Schrötterové za nacvičení pásma. Velké poděkování patří Renatě Morávkové za 
přípravu pozvánek na vítání občánků, za přípravu dárků pro nové občánky a za zajištění dárkových certifikátů a 
pamětních cedulek k jednotlivým stromkům. Velké poděkování patří Monice Rajdlové, Libuši Kalhotkové, 
Vítězslavu Holubovi, Josefu Škorjakovi, Vladimíru Luckému a dalším pracovníkům obce za vyčištění dalšího úseku 
u cesty ke kaolínce, za přípravu jam na výsadbu stromků, za přichystání všeho potřebného k bezproblémovému 
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zasazení stromů – zeminy, vody na zalití, lopat – a za následné ohrazení stromků a instalaci cedulek. Chtěla bych 
také poděkovat panu starostovi Josefu Lněníčkovi za sehnání lip do dětské aleje, za zajištění květinové výzdoby 
a za přípravu příjemného proslovu. A děkuji všem zastupitelům městyse Nepomyšl, kteří schválili dar pro děti 
v podobě spoření ve výši 1.000 Kč. A pak je tu ještě někdo, kdo pásmo pro děti vyjma pohádky O čápovi a 
básničky O tátovi složil a sestavil, kdo připravil a nadepsal pamětní knihu, a kdo spolu s Renatou Morávkovou 
připravil uvítací tabuli na vítání občánků. Ale toho jmenovat nemůžu, neb samochvála smrdí :-D.

Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Irena Čížková, Jan Vnouček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí:  (60 let a více)

1. 10. Marie Slavíková z Nepomyšle 
5. 10. Milada Veselská z Nepomyšle 
13. 10. Josef Šnídl z Nepomyšle 
16. 10. Ivana Jandová z Nepomyšle 
18. 10. Hildegarda Mezenská z Nepomyšle 
22. 10. Heidrum Šindelářová z Nepomyšle 

24. 10. Gerda Šrédlová z Nepomyšle  
25. 10. Anna Baboráková z Nepomyšle 
27. 10. Alena Augustová z Nepomyšle 
27. 10. Jan Smutný z Nepomyšle 
28. 10. Josef Trochta z Nepomyšle

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

Přistěhovali se:

4. 10. 2013 Rudolf Rejchrt do Nepomyšle 172 

Odstěhovali se:

2. 10. 2013 Demeter Fedák z Nepomyšle 104 
2. 10. 2013 Nataša Fedáková z Nepomyšle 104 

Narodili se:

28. 9. 2013 se rodičům Darině a Viktorovi Vávrovým v Kadani narodila dcerka Simonka Vávrová. 
Rodičům i bratříčkovi Víťulkovi k sestřičce blahopřejeme a přejeme jí, aby děťátko 
dobře prospívalo

KULTURA A SPORT

Sport

Fotbalové výsledky v září
Mám pro Nepomyšloviny výsledky  posledních 4 fotbalových utkání. Po čtyřikráte se hrálo v Nepomyšli. V sobotu 
28. 9. 2013 jsme hostili na našem hřišti Baník Buškovice s konečným výsledekem Nepomyšl – Buškovice 3:4,
poločas 1:2. V sobotu 5.10. 2013 s námi hráli fotbalisti z Bezděkova, konečný velmi potěšující výsledek byl 
Nepomyšl – Bezděkov 5:0. O týden později 12. 10. 2013 jsme soupeřili s Vroutkem. Výsledek Nepomyšl – Vroutek 
0:2  potvrzuje naši nepřipravenost a nezodpovědý přístup hráčů k tomuto utkání. Poslední zápas sezóny byl letos 
sehrán 26. 10. 2013 s výsledkem Nepomyšl – Lišany 4:1. Celou fotbalovou činnost tohoto pololetí zhodnotili a 
zapili sportovci v hostinci U Zámku.

Zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
14. 11. 2013 První část cyklu Čekání na Vánoce s MC Jablíčko. MC Jablíčko Vás zve na vzdělávací cyklus pro 

malé i větší dětičky s rodiči Čekání na Vánoce. V několika sezeních se děti hravou formou 
seznámí s tradicemi adventního období počínaje svatým Martinem a Třemi Krály konče. První 
sezení se uskuteční v prostorách mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle ve čtvrtek 14. 11. 2013 
od 16.30 hodin odpoledne zhruba do 18.00 hodin. 
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7. 12. 2013 Mikulášský jarmark v Nepomyšli. Městys Nepomyšl zve všechny nepomyšlské i přespolní na 
6. Mikulášský jarmark. Co Vás čeká – zábava ve znamení světla a především – zabijačkové hody! 
Začátek ve 13.00. Podrobnosti najdete v programu, který obdržíte do poštovní schránky.

POTĚŠILO NÁS:
... že Krajský úřad Ústeckého kraje poskytl městysu Nepomyšl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 66.000,- Kč na 
pokrytí mimořádných finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl nasazených 
v průběhu povodní v červnu 2013 na záchranné akce v Lubenci. Dotace je určena na vybavení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí věcnými prostředky, které zůstávají majetkem obce. Za tuto účelovou dotaci ve výši 
66.000,- Kč vděčíme našim hasičům, kteří ve svém volnu obětavě pomáhali při bleskových povodních obci 
Lubenec. Jmenovitě se jedná o Vladimíra Vázlera, Rudolfa Zemana, Martina Lněníčka, Viléma Dorna a Marka 
Filipczaka. Za pomoc při těchto povodních bylo veřejně poděkováno JSDH Nepomyšl na mimořádném zasedání 
zastupitelstva obce Lubenec dne 16.10.2013, kterého se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje p. Oldřich 
Bubeníček.

Josef Lněníček 

... že obyvatelé Nepomyšle začali hojně využívat bezúročných půjček z Fondu oprav a modernizace bytového 
fondu městyse Nepomyšl. Poskytování těchto půjček schválilo zastupitelstvo městyse Nepomyšl na svém 25. 
zasedání v prosinci 2012. Jedná se o bezúročné půjčky poskytované městysem ve výši max. 50.000,- Kč na opravu 
fasády nebo střechy bytového či rodinného domu nebo na výměnu neekologického kotle za kotel ekologický. 
K dnešnímu dni využilo této půjčky celkem 9 žadatelů, z toho 6 žadatelů již opravy na svých nemovitostech
dokončilo či alespoň započalo. Jsem potěšen tím, že půjčky plní svůj účel a na vzhledu naší obce to začíná být 
vidět na první pohled. 
Touto cestou bych rád poděkoval všem občanům, kterým není lhostejný vzhled jejich nemovitostí a tím i celkový 
vzhled obce.
Vzhledem k tomu, že na účtu tohoto fondu stále zůstávají k dispozici finanční prostředky, věřím, že další 
žadatelé brzy přibudou.

Josef Lněníček

DĚTSKÝ KOUTEK

Hádanka z titulní strany
Tak jako vždy, do uzávěrky Nepomyšlovin, ba ani po ní, nepřišla žádná 
odpověď na naši hádanku z minulého čísla. Ale pevně věřím, že i když nikdy 
veřejně nenapíšete, alespoň doma při čtení Nepomyšlovin se dohaduje, 
odkud že ten obrázek je a co na něm je. Ti z Vás, kdo posledně hádali, že 
fotka pochází z Dětaňského chlumu, mají bod. Na fotce je zachycena 
podzimní cesta na chlum hned za hájenkou. To, co je na dnešní fotce, 

poznáte stoprocentně naprosto všichni. Zajímalo by mne ale, zda poznáte, z jakého roku ta fotka je. Bývalý 
obecní úřad má ještě stará okna a starou fasádu, hostinec U radnice také není opravený, Křížovic dům 
jakbysmet. Dnes už je to vše jinak. Poznáte, kdy to bylo? Schválně, napiště nám na nepomysloviny@seznam.cz
nebo na náš Facebook, v jakém roce zachytil fotograf nepomyšlskou náves.

Zdenka Lněníčková
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