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ÚVODEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení čtenáři Nepomyšlovin,

Únorové jednání zastupitelstva se uskutečnilo poslední
pátek v měsíci 26. 2. 2016 od 19.00 v zasedací místnosti
úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 7 zastupitelů,
nepřítomni byli Ing. Jaroslav Vávra a Antonín Lněníček.

za měsíc a kousek to bude již celých 400 let, co ve
Stadfordu
nad
Avonou
zemřel
jeden
z nejproslulejších básníků a dramatiků lidské
historie, William Shakespeare.
O Shakespearovi se tvrdí, že byl nadčasový, že jeho
verše vystihují nešvary lidské společnosti i po tolika
staletích. Což je bohužel pravda. A smutná. Znamená
to totiž, že ač mnohokrát spáleni, stále opakujeme
tytéž chyby dokola a dokola, jen lidé a tváře se
mění.
Stejně nadčasový je i 66. Shakespearův sonet. Poté,
co jsem si dnes přečetla zprávy na několika
zpravodajských serverech, poslechla si pár diskusních
pořadů a proběhla komentáře na Facebooku pod
některými příspěvky věnujícími se dění ve světě,
stejně jako autor …
… znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak
jak
jak
jak

trapně září pozlátko všech poct,
dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
sprostota se sápe na slušnost,
blbost na schopné si bere bič,

jak
jak
jak
jak

umění je pořád služkou mocných,
hloupost zpupně chytrým poroučí,
prostá pravda je všem prostě pro smích,
zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.
Zdenka Lněníčková
(šéfredaktorka)

Zastupitelé schválili dodavatele na restaurování retabula
(oltářního nástavce se sochami, obrazy a reliéfy) hlavního
oltáře v kostele sv. Mikuláše a restaurátora oltářního
obrazu sv. Mikuláše včetně rámu. Restaurování retabula
se bude v příštích měsících až do 30. 11. 2016 věnovat
pan Michal Šelemba, DiS, restaurátor ze Žatce, který
zvítězil v poptávkovém řízení s nejnižší cenou 479 205 Kč
vč. DPH. Restaurováním obrazu pověřili zastupitelé pana
Jana Frühaufa, akademického malíře - restaurátora
z Prahy 6, který zvítězil v poptávkovém řízení s nejnižší
cenou 343 620 Kč vč. DPH.
Klíčovými body jednání byli body týkající se zavedení
vodného a stočného v Nepomyšli a s tím související
instalací vodoměrů.
Zastupitelé schválili návrh smlouvy o dodávce pitné vody
a odvádění splaškových vod, kterou budou odběratelé
pitné vody a uživatelé splaškové kanalizace podepisovat
s městysem Nepomyšl při přebírání vodoměrů.
Starosta obce seznámil přítomné s výší
nákladů na vodné a stočné za rok 2015.

skutečných

V Nepomyšli jsme v loňském roce spotřebovaly 25 401 m3
vody, což při počtu 307 obyvatel (počítá se jen Nepomyšl,
kde je vodovod) činí 82 m3/1 obyvatele. V celé České
republice se průměrně spotřebuje 36 m 3/1 obyvatele.
Spotřeba vody v Nepomyšli je tedy více než dvojnásobná
oproti průměru v ČR.
Náklady na vodné včetně odpisů v roce 2015 činily
603 698 Kč. Při výše uvedené spotřebě vody v Nepomyšli
25 401 m3 představovaly náklady za loňský rok 2015
částku 23,77 Kč/1 m3 pitné vody.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
… pokračování ze str. 1
Náklady na stočné včetně odpisů v roce 2015 činily 992 611 Kč. Při výše uvedené spotřebě vody v Nepomyšli
25 401 m3 představovaly náklady za loňský rok 39,07 Kč/1 m3 splaškové vody.
Celkové náklady na vodné a stočné tak v Nepomyšli činí 62,84 Kč/1 m3.
Zastupitelé rozhodli o tom, že cena za vodné a stočné v obci Nepomyšl bude činit 20 Kč/m3, městys Nepomyšl
bude nadále vodní hospodářství dotovat částkou 42,84 Kč/m3.
Více informací o problematice zavádění vodného a stočného v Nepomyšli najdete v rubrice Úřad městyse
informuje…
Zdenka Lněníčková (zastupitelka)

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Vodné a stočné – otázky a odpovědi
Z jakého důvodu se v Nepomyšli zavádí vodné a stočné?
Hlavním důvodem je přimět obyvatele Nepomyšle šetřit pitnou vodou. Tou se v Nepomyšli v současné době
neuvěřitelně plýtvá, a to i v období, kdy je vyhlášen zákaz zalévání a odběru povrchových vod. Přitom bude-li
sušší počasí posledních let trvat i nadále, čeká Nepomyšl obrovský problém s dodávkou pitné vody. Proč?
Nepomyšl se nachází v jednom z nejsušších oblastí České republiky. V důsledku srážkového stínu Doupovských a
Krušných hor spadne v našem regionu necelých 410 mm ročně, zatímco v celé ČR to je průměrně 700 mm ročně.
Navíc poslední roky byly v rámci celé ČR enormně suché a srážek se nedostávalo i v oblastech, které normálně
suchem nikdy netrpěly.
Pro suché oblasti jakou je i Nepomyšl znamená suché klima několika posledních let velký problém. V Nepomyšli
jsme zásobováni vodou z obecního vrtu. Doposud se hladina vrtu nezbytná pro čerpání doplňovala kontinuálně a
ani v sušších letech nebyl s odběrem vody problém. V posledních letech se ale obecní vrt nenaplňuje takovou
rychlostí a s takovou intenzitou, jaké dříve bývaly běžné. V letních měsících bývá vrt na pokraji čerpatelnosti.
Nepomyšli již několikrát hrozilo, že bude zcela bez vody. Je tedy zřejmé, že sucho posledních let zasáhlo nejen
vody povrchové, ale i vody podzemní.
Nepomyšl nemá jiný zdroj vody než vodu z vrtů. Chceme-li, aby nám voda z vrtů vydržela i v obdobích sucha,
která mohou trvat krátce, ale také (a to vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám spíše) velmi dlouho,
musíme začít s vodou hospodařit jinak, než doposud.
Právní nástroje k šetření vodou selhaly. Někteří občané zalévali zahrádky, trávníky či napouštěli bazény i v době,
kdy byl přísný zákaz podobných činností.
Proto se zastupitelstvo rozhodlo přistoupit k nástrojům ekonomickým, jakými je zavedení vodného a stočného,
které bývají účinnější.

Jaká je v Nepomyšli spotřeba vody na jednoho obyvatele?
Roční spotřeba vody v Nepomyšli (údaj za rok 2015) ............................. 25 401 m3 pitné vody
Roční spotřeba vody v Nepomyšli na 1 obyvatele (307 obyvatel) ............... 82 m3 pitné vody
Roční spotřeba vody v České republice na 1 obyvatele ........................... 36 m3 pitné vody
SPOTŘEBA VODY V NEPOMYŠLI JE TEDY VÍCE NEŽ DVOJNÁSOBNÁ VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU!

Kdo si musí vodoměr pořídit?
Vodoměr si musí pořídit všichni občané, kteří budou odebírat pitnou vodu z veřejného vodovodu, bez ohledu na to,
zda jsou trvale bydlící či zda v Nepomyšli vlastní rekreační objekt.
V případě, že občan nebude chtít odebírat pitnou vodu z veřejného vodovodu a bude požadovat pouze odvádění
odpadních vod do ČOV, bude množství odpadních vod stanoveno směrnými čísly (průměrná spotřeba v ČR činí
36 m3/občana/rok).
Vodoměr si nemusejí pořizovat ti, kdo mají svoji nemovitost zásobenou pitnou vodou z vlastního vrtu (studny) a
pitnou vodu z veřejného vodovodu neodebírají.
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Co se stane, když jsem povinen vodoměr mít a nevyzvednu si jej nebo jej v řádném termínu
nenainstaluji?
Odběrateli, který má povinnost pořídit si vodoměr a neučiní tak, případně který nenainstaluje vodoměr v řádném
termínu, bude přerušena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu. Po zjednání nápravy (instalaci vodoměru)
bude dodávka vody z veřejného vodovodu obnovena.

Co se stane, když mám vlastní studnu a zároveň jsem připojen na veřejný vodovod, ale vodoměr si
nevyzvednu?
I takovému odběrateli bude přerušena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu. Opět platí, že po zjednání
nápravy (instalaci vodoměru) bude obnovena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu.

Kde lze vodoměr získat?
Vodoměr dostane každý zájemce o odběr pitné vody z obecního vodovodu a odvod splaškových vod obecní
kanalizací u paní Jany Glončákové na poště Partner v přízemí budovy multifunkčního centra městyse Nepomyšl na
adrese Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl, a to v úředních hodinách pošty (Po, St, Pá 8.00 – 10.00, 15.00 – 16.00,
Út, Čt 8.00 –11.00). Tel. číslo Pošty Partner 415 213 120.

Kolik za vodoměr zaplatím?
Vodoměry poskytuje městys Nepomyšl ZDARMA, za jejich převzetí tedy zájemce nezaplatí nic. Při převzetí
vodoměru bude s každým odběratelem uzavřena Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění splaškových vod včetně
všeobecných podmínek, dále odběratel obdrží Potvrzení o převzetí vodoměru, montážní návod vodoměrů a Záruční
podmínky pro domovní vodoměr. Tiskopis s názvem „Záruční podmínky pro domovní vodoměr“ bude muset být
potvrzen montážní firmou, která bude postupně během měsíce června 2016 osazovat a plombovat vodoměry do
připravené vodoměrné soustavy. Montážní firmu vybere a práce této firmy hradí městys Nepomyšl. U vodoměru je
doba ověření stanovena na 6 let. Výměnu a následné ověření vodoměru hradí městys Nepomyšl.

Do kdy musím připravit nemovitost na osazení vodoměru?
Odběratel musí zhotovit vodoměrnou sestavu dle přiloženého montážního návodu a připravit nemovitost na
připojení vodoměru k vodoměrné soustavě nejpozději DO 31. KVĚTNA 2016. Zhotovení vodoměrné sestavy a
případné další stavební práce související s jejím umístěním na nemovitosti provede odběratel na SVÉ NÁKLADY.

Kdo provede osazení a zaplombování vodoměru a kolik za to zaplatím?
Osazení a zaplombování vodoměru do nemovitostí provede během měsíce června 2016 městysem Nepomyšl
vybraná firma. Osazení a zaplombování vodoměru provede firma NA NÁKLADY MĚSTYSE NEPOMYŠL.

Od kdy začnu platit vodné a stočné?
Po montáži vodoměru v měsíci červnu 2016 proběhne ve dnech 2. - 4. července 2016 (přesný termín bude včas
oznámen) počáteční odečet stavu vodoměru. Zjištěný stav vodoměru k tomuto dni bude považován za výchozí.
Další odečet vody proběhne kolem 31. 12. 2016. Na základě zjištěného stavu bude spočtena výše poplatku za
vodné a stočné. Poté bude nutné uhradit vyměřený poplatek. Splatnost poplatku je jeden měsíc po ukončení
fakturačního období, poprvé tedy bude nutné poplatek za vodné a stočné UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2017.

Jaká je výše poplatku za vodné a stočné?
Poplatek za vodné a stočné má jednosložkovou formu, tzn. že jej krom těch, kdo odebírají pitnou vodu a
vypouštějí splaškové vody do veřejné kanalizace platí i ti, kdo jen odebírají pitnou vodu, ale nejsou připojeni na
kanalizaci, stejně jako ti, kdo neodebírají pitnou vodu, ale vypouštějí do veřejné kanalizační sítě.
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo na svém 15. zasedání dne 26. 2. 2016, v usnesení pod bodem II/5 cenu
za vodné a stočné v obci Nepomyšl VE VÝŠI 20,- KČ/m3.
Cena byla stanovena na základě kalkulace skutečných nákladů na provozování vodovodní a kanalizační síti
v městysu Nepomyšl v roce 2015:
Náklady na vodné včetně odpisů v roce 2015 .............. 603 698 Kč
Náklady na stočné včetně odpisů v roce 2015 ............. 992 611 Kč
Spotřeba vody v Nepomyšli v roce 2015 ..................... 25 401 m3
Náklady na 1m3 pitné vody v roce 2015 ..................... 23, 77 Kč
Náklady na 1m3 splaškových vod v roce 2015 .............. 39,07 Kč/1 m3
Celkové náklady na vodné a stočné v roce 2015 ........... 62,84 Kč/1 m3.
Výši vodného a stočného schvaluje Zastupitelstvo městyse Nepomyšl. V případě změny se cena vodného a stočného
bude vyhlašovat způsobem v místě obvyklým (Nepomyšloviny, úřední deska úřadu městyse a webové stránky).
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Jak často se bude vodné a stočné platit?
Platba za vodné a stočné se bude provádět fakturací 2x do roka, vždy po odečtu výše odběru vody z vodoměru.
První fakturační období bude od 1. 7. do 31. 12. daného roku a bude mít splatnost do 31. 1. následujícího roku.
Druhé fakturační období bude od 1. 1. do 30. 6. daného roku a bude mít splatnost do 31. 7. daného roku.

Jakým způsobem bude možné vodné a stočné platit?
Vyúčtování za vodné a stočné bude hrazeno:
a) hotově na pobočce Pošty Partner v Nepomyšli
b) převodem na účet dodavatele číslo 4829481/0100, variabilní symbol číslo domu.

Kdo je vlastníkem vodoměru?
Vlastníkem vodoměru je dodavatel pitné vody, tedy městys Nepomyšl.

Kdo bude vodoměr nadále udržovat a kolik za to zaplatím?
Údržbu, výměnu a pravidelné ověřování vodoměru bude provádět městys Nepomyšl nebo osoba jím pověřená.
Náklady s tímto spojené hradí městys Nepomyšl.

Jak to bude s vodoměry v domech s více byty?
V domě s více byty musí být namontován vodoměr na hlavním přívodu nemovitostí. Podle stavu na tomto
vodoměru bude vypočtena výše ceny za vodné a stočné pro celou nemovitost. Cenu za jednotlivé byty si pak
stanoví sdružení vlastníků samostatně, za dohodu mezi vlastníky nenese městys Nepomyšl zodpovědnost.
Do nemovitostí, které vlastní městys Nepomyšl, budou vodoměry osazeny městysem Nepomyšl.

Kde se dozvím další informace?
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte p. starostu Josefa Lněníčka osobně nebo na tel.č. 415 213 133 nebo
775 213 108 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese ounepomysl@seznam.cz. Doporučujeme odběratelům, aby si
pozorně přečetli veškerou dokumentaci, kterou obdrží při převzetí vodoměru.
Josef Lněníček

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Vydařený maškarní ples pro děti a dospělé 2016 v Nepomyšli
Dětský maškarní karneval v Nepomyšli se nesl v duchu „PRAVĚKU“. Akci zaštítila místní organizace ČČK a
moderování se ujaly osvědčené komentátorky Petra, Alena a Martina v převlecích za pravěké ženy.
Kapela rozezněla svými tóny sál a strašáci, vodníci, berušky, princezny, trpaslíci a další masky zaplnily taneční
parket. Všech 120 malých účastníků bylo rozděleno do soutěží dle věku. Celé odpoledne bylo vyplněno zábavným
programem a děti se s chutí pustily do jednotlivých soutěží, za které dostaly odměnu. Na závěr proběhlo
vyhodnocení masek a na dětských tvářích byla vidět spokojenost.
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Večer průběh veselí pokračoval maškarním rejem pro dospělé. Dospělí ukázali svou kreativitu a sál se zaplnil
krásnými maskami, kterých přišlo 55. Živá hudba držela tempo po celou dobu zábavy a všichni přítomní se bavili.
V půlnoci vystoupily se svým tanečním překvapením „ŠOU BABY“ Nepomyšl s manažerem. Bylo to jejich několikáté
vystoupení nejen na půdě v Nepomyšli a navíc oslavily 10. výročí svého založení. Jejich taneční program byl
průřezem desetiletého působení skupiny a ukončen bouřlivými ovacemi.
Za ČČK Eva Křížová
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Chystá se …
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HISTORICKÉ OKÉNKO
„Voňavý obrázek …“

Obecní škola a fara v Nepomyšli (foto z r. 1981)

Těch prvních šťastných sedm let jejího života už má za sebou. Nyní nastoupí do druhého školního roku v Obecné
škole v Nepomyšli. Tenkrát bylo horké léto, krátce před školními prázdninami a člověk se nepotí jen z toho horka,
ale i z námahy učení, které pan řídící Zeischke svým žákům předloží. Jó, tenkrát patřilo totéž k velké pýše
každého kantora, aby si zjednal pořádek ve své třídě a vedl mládež k pořádku. To už jsou dávno prošlé
zapomenuté časy!.. Přirozeně zůstává pro pohyb těla typická tělová vůně u dětí nevyjímaje. Nejvíce to zase ucítil
pan řídící u žákyně Poldi. Řekl jí, aby doma vyřídila matce, aby ona ucítí-li její intenzivní pocení, připravila pro
Poldi lázeň, že jí to určitě udělá dobře! Následující den přišla Poldi do školy zase stejně ovoněná, zeptal se jí pan
řídící Zeischke, zda-li vzkaz vyřídila?! Její matka odpověděla: „Řekni panu řediteli, že nemá Tebe ve škole
očichávat, ale že má Tebe raději něco naučit!“
Z němčiny přeložila Rosemarie Rožnovská
Nepomyšl 154

OBRAZEM
Oživení kapličky ve Chmelištné – krok první učiněn
Již dlouho se pomalu a váhavě rozbíhá projekt na oživení kapličky,
která dominuje obci Chmelištná a navrácení jejímu původnímu
„obyvateli“- kaple či chrám je podle tradice dům Boží.
Chmelištná patří podle církevního dělení od pradávna k farnosti
mašťovské, proto jsme po historii pátrali v příslušných archivech
v Litoměřicích. Bohužel o barokní kapličce nejsou v archivech žádné
stopy. Nevíme tudíž ani, kterému svatému byla původně zasvěcena.
Proto po konzultacích s farářem farnosti p. Josefem Čermákem,
s věřícími obyvateli a s některými zástupci městyse Nepomyšl bylo
odsouhlaseno, že bude nově vysvěcena sv. Ludmile, české patronce a
svaté, která je považována za první českou křesťanku.
Na drobných úpravách interiéru a exteriéru před vysvěcením a na
vybavení kapličky se mají podílet občané spolu s městysem. Pavel
Kaluja přislíbil zednické opravy, já dodám něco ze železa, Jarda Hladík
se pustil do informačního textu, který by měl být umístěn před
kapličkou.
Chci se dnes s Vámi podělit o radost z jednoho z prvních uskutečněných
kroků, který nás jistě bude tlačit vše dodělat. Na světě je již obraz sv.
Ludmily, který ji má zobrazovat jako učitelku, která křesťanské učení
předávala mladé generaci.
Václav Staněk, Koňský dvorec Chmelištná
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KULTURA A SPORT
Kalendárium
12. 3. 2016
14. - 18. 3. 2016
18. 3. 2016

ČČK pořádá k MDŽ taneční zábavu v Kulturním domě v Nepomyšli
Srdíčkové dny s Pandíky o. s. v Nepomyšli – prodej charitativních předmětů (srdíček) určených
na sbírku nadace Život dětem. Neváhejte, přidejte se.
Veřejná
dražba
srdcí
s Pandíky
o.
s.
od
16.30
v 1.
poschodí
budovy multifunkčního centra městyse Nepomyšl (klubovna Pandíků).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
11. 3.
12. 3.
14. 3.
16. 3.

Květoslava Škorjaková z Nepomyšle
Margita Jordánková z Nepomyšle
Jaroslav Jelínek z Nepomyšle
Václav Svoboda z Nepomyšle

21. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.

Hana Vilimová z Nové Vsi
Danuška Jandíková z Dvérců
Marie Zajícová z Nové Vsi
Jana Bartušková z Nepomyšle

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

INZERCE
Hledáme nové kolegy
Nabízíme:








pravidelný měsíční příjem
stabilní zaměstnání
dlouhodobou perspektivu
sociální jistoty a kariérní postup
6 týdnů dovolené
příspěvky k připojištění
další vzdělávání

Požadujeme:






občanství ČR
věk na 18 let
bezúhonnost
minimálně středoškolské vzdělání
způsobilost k výkonu služby

Kontakt:

Policie České republiky Ústí nad Labem
Telefon: 974 421 750
Mobil: 727 917 225
E-mail: jana.kocarkova@pcr.cz
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VÝZVA OBČANŮM
obecní pozemky
budovy
Správa a údržba silnic
Státní pozemkový úřad
Vážení spoluobčané,
městys Nepomyšl chce upravit a oživit střed naší
obce – náves, plochu před paneláky a okolí kostela.
Vy jste těmi, kdo tu žijí, a proto chceme dát
prostor především Vašim přáním a nápadům, Vaší
fantazii.
Na přiloženém plánku je řešené území vymezené
obecními a státními plochami. Jedinou komunikací,
kterou jsme Vám do plánku zakreslili, je páteřní
komunikace procházející Nepomyšlí, se kterou
„nelze hnout“. Vše ostatní lze změnit, posunout,
předělat.
Nenechte se tedy svázat tím, kde je dnes trávník,
kde stromy, kde asfalt, kde garáže, kde pomník a
zamyslete se nad tím, jak jinak by náves mohla
vypadat. Nebraňte se zeleni, vodním prvkům,
odpočinkovým zónám. Je to zkrátka jen a jen na
Vás.
Své návrhy vhazujte do schránek označených
nápisem „ŽIVÁ NÁVES“, které najdete v termínu od
22.3.2016 v obchodě CCOP, v obchodě u paní Zd.
Schiefedeckerové, na poště Partner a na úřadu
městyse, a to do 31. 5. 2016. Pracujete-li raději
s počítačem, můžeme Vám plánek zaslat e-mailem.
Najdete jej také na www.nepomysl.snadno.eu.
Josef Lněníček
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SPORT
Fotbal pro rozvoj - Kopeme za lepší svět v roce 2016 opět navštíví Nepomyšl
Osvětová kampaň Fotbal pro rozvoj není jenom o tom, abychom se při akčních dnech mohli fotit v Nepomyšli
s mladými černochy z rovníkové Afriky- z Keni. Také to není fotbalová liga organizací, pracujících s mládeží. Je to
hlavně propagace „pouličního fotbalu- street football“ jako formy sociální práce nebo společenské aktivity, která
sport využívá jako prostředku komunikace mezi různými sociálními nebo kulturními skupinami. Zkrátka pro
uskutečnění nejrůznějších i nejnepravděpodobnějších setkání všech lidí. Při takovém fotbálku se nejedná o souboj
vytrénovaných svalů a nejrychlejších kliček, ale o hru, která má probudit zájem hráčů o ty druhé a o komunikaci
s nimi. Vždyť nevítězí ten, kdo pod šibenici nasází více gólů, nýbrž ten, koho jeho „soupeři“ sami označí za toho
nejférovějšího hráče nebo tým turnaje. Streetfootball, malá kopaná, jejímž cílem nejsou jenom góly, ale hlavně
fair play odpoledne a spousta nových známých, není výmyslem tohoto projektu. Turnaje, kdy se hráči předem
dohodnou na pravidlech a pak i bez rozhodčích na vítězích vymýšlejí děti po celém světě a jsou k vidění na
pláccích za domy jak v chladné Evropě, tak v Americe, Africe, kdekoliv jinde. Takový turnaj použil před lety
zoufalý sociální pracovník v Jižní Americe, aby (úspěšně) bojoval proti bitkám pouličních gangů a touhu mladých
„popasovat se“ převedl k pěkné sportovní hře. Od té doby asociace Street Fotball World působí v desítkách zemí
(a sídlí momentálně v Berlíně) a pořádá řadu mezinárodních „turnajů“. Náš projekt Fotbal pro rozvoj- Kopeme za
lepší svět se chce od roku 2017 se světovou organizací rovněž spojit. Zájemce o historii a situaci ve světě i
v Čechách bych rád odkázal na následující webové stránky, kde najdou vše, včetně dalších odkazů na facebook
apod.: (http://www.streetfootballworld.org/, http://www.fotbalprorozvoj.org/ ).
Pomocí tohoto článku a pomocí jeho čtenářů bych chtěl už teď v předjaří probudit zájem lidí z našeho regionu o
takovou letní a společenskou aktivitu. Chtěl bych požádat o pomoc při tvorbě doprovodného programu, ale hlavně
apelovat na všechny lidi, kteří mají hravého ducha, aby si přišli také „zakopat“. Dejte dohromady své minitýmy a
přijďte si zahrát. Nezáleží na věku, ani na pohlaví (smíšené týmy), ani na sportovní profesionalitě. Uvítáme
sportovní kluby z okolí, ale také rodinné „mužstvo typu od dědečka po vnučku nebo školní, podnikový nebo
hospodský tým, maminky s tatínky nebo učitele se žáky.
Letošní ročník navštíví Nepomyšl v docela příznivém čase, ještě před koncem školy. Hlavní hrací den bude
25. června 2016. Tým ambassadorů ovšem přijede do regionu už o několik dní dříve a je jen na nás, jak jejich
návštěvu využijeme při setkání v Nepomyšli nebo třeba u nás ve Chmelištné či jinde. Doufám, že se najdou lidé,
kteří pomohou připravit pěkný páteční program pro naši veřejnost nebo naše děti, i pro návštěvníky. Doufám, že
se sejde i spousta hravých lidí a jejich diváků v sobotu na hřišti, doufám, že se sejde spousta nápadů, jak
z tohohle projektu vytěžit pro nás co nejvíce. Se svými náměty a přihláškami se můžete obracet na mne nebo i na
nepomyšlovské fotbalisty.
Váš regionální koordinátor
kovarna@centrum.cz)

projektu

Fotbal

pro

rozvoj

-

Václav

Staněk,

Chmelištná
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