
Ročník 5 Číslo 03/2015 Cena 5 Kč 

ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

je pašijový týden a tak si říkám, že by se hodilo asi pár 
slov k zamyšlení, k rozjímání. Ale nějak mi pořád 
nepřicházejí ty pravé meditativní myšlenky. A tak, když 
je dnes ten Apríl, užijte si něco pro zasmání. Něco ze 
života aneb jak se liší muži od žen: 

Oslovení: 
Jdou-li spolu Lenka, Zuzka, Dáša a Majka do kavárny, 
oslovují se Lenko, Zuzko, Dášo a Majko. 
Jdou-li spolu Michal, Karel, Robert a Honza do hospody, 
oslovují se Tlusťochu, Godzilo, Klikaři a Smraďochu. 

Placení: 
Když mají platit celkem 225,50, hodí Michal, Karel, 
Robert a Honza na stůl každý furiantsky stovku a tvrdí, 
že nemají drobné a nechtějí nazpět. 
Když mají platit společnou útratu děvčata, vytáhnou 
z kabelek kalkulačky. 

Peníze: 
Muž za věc v ceně Kč 10,- zaplatí Kč 20,-, pokud ji 
potřebuje. 
Žena zaplatí Kč 10,- za blbost v ceně Kč 20,-, kterou 
nepotřebuje, protože je na to sleva. 

Koupelna: 
Muž má v koupelně 5 věcí: kartáček na zuby, pastu, 
holicí strojek, mýdlo a ručník. 
Typická žena má v koupelně 337 věcí. Většinu z nich muž 
nedokáže identifikovat. 

Hádky: 
Žena má v hádce vždy poslední slovo. 
Cokoliv řekne poté muž, je začátkem další hádky. 

Kočky: 
Žena miluje kočku. 
Muž říká, že miluje kočku, ale když se žena nedívá, 

nakopne ji. 

Budoucnost: 
Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. 
Muž nemá obavy o budoucnost, dokud se neožení. 

Úspěch: 
Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než jeho žena 
dokáže utratit. 
Úspěšná žena je ta, která takového muže najde. 

Manželství: 
Žena si vezme muže a doufá, že se změní, ale marně. 
Muž si vezme ženu a doufá, že se nezmění, ale marně. 

Paráda: 
Žena se vyparádí, když jde nakupovat, zalít květiny, 
vynést smetí, zvednout telefon, přečíst si knížku nebo 
vzít ze schránky poštu. 
Muž se vyparádí na svatbu a na funus. 

Přirozenost: 
Muž po probuzení vypadá stejně dobře, jako když si šel 
lehnout. 
Žena během noci jaksi zoškliví. 

Děti: 
Žena ví o svých dětech všechno. Ví o jejich 
objednávkách k zubaři, o jejich láskách, kamarádech, 
oblíbeném jídle, tajných obavách i nadějích. 
Muž si nejasně uvědomuje, že v baráku žijí nějací malí 
lidé. 

Myšlenka pro dnešní den: 
Ženatý muž může zapomenout na své chyby. 
Je zbytečné, aby si tutéž věc pamatovali dva lidé. 

 

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka) 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Únorové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 27. 2. 2015 v 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse 
Nepomyšl. Přítomno bylo 6 zastupitelů, omluveni byli Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková a Dana 
Lněníčková. Na programu bylo k projednání poměrně málo bodů. Největších investic se týkalo schválení 
dodavatelů na akce „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ a „Odvodnění a zemní práce 
u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“. 

Před jednáním zastupitelstva proběhlo dne 27. 2. 2015 od 18.00 hodin hodnocení nabídek na obě akce.  

V hodnotící komisi pro akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ byli zastoupeni: 
Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra. Předsedou komise byl zvolen Martin 
Kaše. 

Dle směrnice městyse Nepomyšl o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu může městys Nepomyšl vycházet 
pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností v částkách od 500 tis. Kč bez DPH do 1 mil. 
Kč bez DPH. 

Na základě této směrnice byly písemně osloveny tyto 4 firmy: 
1. STEP Plzeň, spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 23, 301 00 Plzeň  
2. PEGISAN sta s.r.o. , K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň 
3. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad 
4. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena na úřední desce městyse Nepomyšl a dále na webových 
stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.  

Nabídku podaly tyto 4 firmy: 
1. STEP Plzeň, spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 23, 301 00 Plzeň s cenou 1.589.423,20 Kč s DPH 
2. PEGISAN sta s.r.o. , K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň s cenou 1.769.048,- Kč s DPH 
3. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad s cenou 1.177.877,- Kč s DPH 
4. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2 s cenou 2.162.014,46 Kč s DPH 

Hodnotící komise doporučila jako dodavatele schválit firmu BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27, 
439 85 Petrohrad, která nabídla nejnižší cenu za realizaci díla, tedy 1.177.877,- Kč s DPH. 

Před zahájením hlasování o tomto bodu Pavel Bartuška, místostarosta městyse Nepomyšl, ústně oznámil podle 
odst. 1, § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, osobní zájem na projednávané věci a hlasování se neúčastnil. 
Počtem 5 hlasů (tedy počtem všech přítomných zastupitelů, kteří mohli hlasovat) byla jako dodavatel schválena 
firma BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. s cenou 1.177.877,- Kč s DPH. 

Dále proběhlo hodnocení nabídek na akci „Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“. 
V hodnotící komisi byli zastoupeni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra a 
Pavel Bartuška. Členové hodnotící komise zvolili předsedou pana Pavla Bartušku. 

Dle výše uvedené směrnice byly písemně osloveny tyto 4 firmy: 
1. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2 
2. TOMAN, inženýrské sítě, a. s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň 
3. KAMO komunikace, Jabloňová 2672, 438 01 Žatec 
4. Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek 

Výzva k podání cenové nabídky byla opět vyvěšena ještě na úřední desce městyse Nepomyšl a na webových 
stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.  

Nabídku podaly tyto 4 firmy: 
1. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2 s cenou 672.204,22 Kč s DPH 
2. AMIGO, Josef Brabec, Dvořákova 1343, 440 01 Louny s cenou 296.162,-  Kč s DPH 
3. TOMAN, inženýrské sítě, a. s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň s cenou 239.663,96 Kč s DPH 
4. Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek s cenou 373.210,-  Kč s DPH 

Hodnotící komise doporučila jako dodavatele schválit firmu TOMAN, inženýrské sítě, a. s., Slovanská alej 28,        
326 00 Plzeň, která nabídla nejnižší cenu za realizaci díla, tedy 239.663,96 Kč s DPH. 

Počtem 6 hlasů (tedy počtem všech přítomných zastupitelů, kteří mohli hlasovat) byla jako dodavatel schválena 
firma TOMAN, inženýrské sítě, a. s., s cenou 239.663,96 Kč s DPH. 

Důležité pro občany městyse Nepomyšl bylo také vyjádření Ing. Jakuba Jeřábka, vedoucího Oddělení dopravní 
obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci zrušení některých 
dopravních linek do Nepomyšle, kterou městys obdržel dne 19. 2. 2015: 

„Nové jízdní řády vznikaly na základě přepravního průzkumu. Ten řešil vytížení každého spoje linky. Na základě 
tohoto průzkumu tedy došlo v případě linky 778 k omezení dopravy v podvečerních hodinách a o nedělích a 
svátcích. 

1) Spoj s odjezdem v pracovní dny z Podbořanského Rohozce v 19:25 hod. v průměru 1,6 cestujících denně. 

http://www.nepomysl.snadno.eu/
http://www.nepomysl.snadno.eu/
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2) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořan ve 13:05 hod. v průměru 2,2 cestujících denně.  
3) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořanského Rohozce ve 13:35 hod. v průměru 1,4 cestujících denně.  
4) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořan v 17:05 hod. v průměru 0,6 cestujících denně.  
5) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořanského Rohozce v 17:35 hod. v průměru 1,6 cestujících.  

Nový jízdní řád linky 778 také na rozdíl od předchozího počítá se začátkem a koncem výkonu vozidla 
v Podbořanském Rohozci, což omezuje nevyužívané nájezdové spoje. Dopravce bohužel nemá ve svých službách 
řidiče, který by mohl v Podbořanském Rohozci nocovat. Musí tedy s vozidlem najíždět z Podbořan. To se však 
může dříve či později změnit.  

I přes nízké vytížení víkendových spojů však jejich obnovení zcela nevylučujeme v souvislosti s dalšími změnami 
víkendové dopravy v oblasti“. 

Březnové jednání zastupitelstva proběhlo v pátek 27. 3. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 
Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů. Z hostů dorazili Josef Kříž, Viktor Vávra a Josef Hromádka.  

Zastupitelé projednávali mimo jiné žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Nepomyšl a městem 
Podbořany k vyřizování agendy ke zrušení údaje o místě trvalého pobytu u osob, které jsou v Nepomyšli trvale 
hlášeny, ale fyzicky zde již nebydlí a častou jsou u nich vedena exekuční řízení. Vyřizování této agendy je složité a 
časově náročné. Pokud město Podbořany návrh smlouvy schválí, bude nutné obracet se s žádostí o zrušení údaje o 
místě trvalého pobytu na město Podbořany.  

Dále zastupitelé opětovně schválili poskytnutí příspěvku společnosti Becker Bohemia, s. r. o na dopravu odpadu na 
skládku Vrbička ve výši 172 Kč/tunu komunálního odpadu. Díky tomuto příspěvku, který městys poskytuje ze 
zákonem stanovené odměny 500 Kč za tunu uloženého odpadu na skládku Vrbička, již městys dostává jako 
kompenzaci za to, že se skládka odpadu nachází na jeho katastrálním území, vzrostlo v loňském roce množství 
uloženého odpadu na skládce Vrbička a tím pádem i naše příjmy do obecního rozpočtu. V loňském roce to činilo 
celkem 13.294.575,80 Kč, (v r. 2013 = 10.779.515,17 Kč). 

Zastupitelé dále schválili příspěvek 10 000 Kč na rybářské závody pro místní nepomyšlské rybáře a po bouřlivější 
diskusi nad způsobem financování TJ Nepomyšl také podporu na činnost TJ Nepomyšl v roce 2015 ve výši 30 000 
Kč. 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Pravidelné mše v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli 
Římskokatolická farnost Podbořany dává všem občanům na vědomí, že počínaje měsícem březnem budou 
v nepomyšlském kostele sv. Mikuláše konány pravidelné bohoslužby, a to vždy 1. neděli v měsíci od 13.00 hodin. 
Srdečně zvány jsou i děti docházející na hodiny náboženství v Krásném Dvoře se svými rodiči. 

Zdenka Lněníčková 

Svoz nebezpečného odpadu 
V sobotu 20. 6. 2015 proběhne od 8.00 do 8.20 před úřadem městyse bezplatný sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu. Přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, 
všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, 
vyřazená zařízení, pneumatiky z osobních vozů a kovy. 

Josef Lněníček 

VÝBORY A KOMISE INFORMUJÍ 
 
 

Fotografie pro knihu o Nepomyšli 
Vážení spoluobčané, 

vydání knihy o Nepomyšli postoupilo do další fáze – část autorských textů, fotografií a dalších grafických příloh se 
již typograficky a editorsky zpracovává. Známe již také formát knihy a plus mínus její rozsah, který bude čítat 
(prozatím) něco kolem 365 normostran bez obrázků. S obrázky to je ještě silnější „bichle“. A protože s takovouto 
„macatou bichlí“ se špatně leze do postele, kde každý z nás čte určitě nejraději, nevznikne jen jeden jediný 
obzvlášť tlustý svazek obsahující vše, ale padlo rozhodnutí vytvořit soubor tenčích a lépe uchopitelných tematicky 
laděných knih obsahujících dohromady vše.  

Vzhledem k tomu, že se podařilo nashromáždit obrovské množství grafického materiálu, který se nevyužije při 
publikování kapitol o jednotlivých historických obdobích Nepomyšle, rozhodli jsme se jako jednu z těchto 
tematických knih vytvořit Obrazový průvodce obcí – knihu fotografií, kde čtenář bude moci putovat obcí ulici po 
ulici a prohlížet si historické fotografie nemovitostí i lidí a událostí k nim vázaných. 
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Očekáváme, že publikaci podobného rozsahu městys Nepomyšl v příštích letech asi hned tak zase nevydá. A tak je 
více než pravděpodobné, že kniha (či soubor knih) bude zdrojem informací nejen nám, současníkům, ale i 
generacím budoucím – našim dětem, vnoučatům, možná dokonce i pravnoučatům. Myslíme si proto, že do 
Obrazového průvodce Nepomyšlí by měli přijít i současné fotografie nemovitostí, událostí a lidí.  

A to je Vaše šance – chcete-li v Obrazovém průvodci Nepomyšlí mít i Vy svou nemovitost a s ní i celou Vaši rodinu 
(vyfocenou jako celek či jako jednotlivé portréty), neváhejte a využijte příležitosti zanechat po sobě stopu 
v dějinách Nepomyšle. 

Vyzýváme všechny obyvatele a všechny vlastníky nemovitostí v Nepomyšli a spádových obcí, kteří chtějí zveřejnit 
aktuální fotografii své nemovitosti, své rodiny či portréty jednotlivých osob, aby se do 15. 5. 2015 hlásili panu 
Martinu Kašovi (tel. 776 739 588, e-mail:kasamata@seznam.cz). 

Cena za publikování jedné fotografie v publikaci činí 300 Kč. Za jednu rodinu je možno publikovat maximálně 
jeden snímek nemovitosti, jeden společný snímek obyvatel nemovitosti a v případě portrétních fotografií 
jednotlivých osob příslušný počet portrétů odpovídající počtu členů rodiny.  

Fotografie členů neziskových organizací a fotografie z akcí těchto organizací jsou od poplatku osvobozeny. Za 
jednu neziskovou organizaci lze publikovat max. 4 fotografie.  

Získané finanční prostředky budou využity na financování profesionálního fotografa, grafické zpracování fotografie 
a na spolufinancování vydání knihy. Občané, kteří přispějí svými fotografiemi do knihy, získají kompletní vydání 
celého setu v luxusní dárkové vazbě s výraznou slevou. 

Poplatek za fotografování se hradí na úřadu městyse Nepomyšl. Po předložení dokladu o uhrazení poplatku Vám 
bude zprostředkován kontakt na smluvního fotografa, který si s Vámi dohodne termín focení tak, aby fotografie 
byly pořizovány za optimálních podmínek a jejich výpovědní hodnota pro příští generace byla co nejvyšší. 

Prosíme, snažte se zachovat maximální autentičnost. Neopravujte narychlo své nemovitosti, nevylepšujte nad 
přijatelnou míru okolí svých domovů. Důležité je zachovat informaci o tom, jak obec skutečně vypadala, nikoliv 
vytvořit iluzi, jak by vypadat mohla. 

Těšíme se na Vaši spolupráci. 

Martin Kaše  
redakční tým 

Uzávěrka Nepomyšlovin 
Chcete-li přispět nějakým příspěvkem do Nepomyšlovin, prosím, sledujte datum uzávěrky dalšího čísla 
Nepomyšlovin. To najdete úplně na konci každého čísla v tiráži (šedý rámeček). Pokoušeli jsme se jej udržet 
v nějaký pevný den, ale poslední dobou se průběžně mění podle toho, jak jsou v Nepomyšli naplánované různé 
akce. Snažíme se udržet zhruba 25 denní odstup mezi jednotlivými uzávěrkami, aby se do každého čísla 
Nepomyšlovin vešlo co nejvíce událostí. 

Prosím, máte-li z akce nějaké fotografie, vyberte sami za svou organizaci max. 10 fotografií, které ji nejlépe 
reprezentují a pošlete je spolu s příspěvkem do data uzávěrky. Fotografie jsou většinou ještě upravovány 
(velikost, rozlišení, jas, kontrast, výřezy apod.), což vše zabere poměrně dost času, a posíláte-li je po uzávěrce, 
vydání čísla se tím jen zdržuje. Je-li pak nutné vybírat z nepřeberného množství fotografií, zabere jen zpracování 
fotek mnohdy až 4 dny. Fotografie, prosím, v žádném případě nevkládejte do Wordu či AcrobatReaderu, ale 
posílejte je jako samostatné soubory ve formátu *.jpg/*.jpge/*.gif.  

Texty, prosím, dodávejte v některé z verzí Wordu. Chcete-li, aby prošly jazykovou a stylistickou úpravou, zmiňte 
se o tom dopředu. Texty v rubrice Bez obalu jsou zveřejňovány tak, jak je pisatel doručí, bez jakýchkoliv 
gramatických či stylistických úprav. Ručně psané texty jsou přepsány do elektronické podoby a publikovány stejně 
jako příspěvky obdržené e-mailem. 

Nepomyšloviny mají také svůj profil na Facebooku. Je možné dávat příspěvky i tam. Jedná-li se ale o rozsáhlejší 
kauzu, kterou chcete publikovat i v tištěné verzi Nepomyšlovin, je nutné ji alespoň nějakým krátkým textem 
uvést, aby čtenář tištěné verze, který neužívá FB, nebyl zmaten. 

Uveřejňujeme jenom příspěvky přiměřeně slušné, tedy bez hrubých a vulgárních výrazů, příspěvky podepsané, 
tedy nikoliv anonymní a příspěvky, které se netýkají třetích osob. Zveřejnění problematických dehonestujících a 
urážlivých textů vždy konzultujeme s právním zástupcem městyse, abychom předešli případným soudním přím ve 
věci nactiutrhání. 

A na závěr – Nepomyšloviny tu jsou pro Vás. Jejich cílem je co nejobjektivněji Vás informovat o řízení obce a 
o kulturním a společenském dění v obci a okolí. Mají být prostorem, ve kterém vyjádříte svůj názor, ve kterém 
budete oponovat či konzultovat kroky vedení obce, ve kterém budete poukazovat na pozitivní i negativní věci 
související se životem v Nepomyšli. Mají být místem prezentace činnosti neziskových organizací působících v obci. 
Mají ukázat, v čem všem se angažujete, co pro druhé děláte, co Nepomyšli přinášíte. Nepomyšloviny nejsou jen 
pro někoho, jsou tu pro všechny. A tak si, prosím, nenechávejte věci, které Vás tíží či těší, jen k pivu v hospodě či 
ke kafíčku u kamarádky. Zkuste sednout k počítači a napsat pár řádek. Stačí opravdu jen pár řádek. Jde přeci o 
Vás, ne o Ty druhé … 
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Těšíme se na Vaše příspěvky na mailu nepomysloviny@seznam.cz nebo na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/191948517526055/. 

Zdenka Lněníčková 
šéfredaktorka Nepomyšlovin 

 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 
 

Proběhlo … 

Oslava Mezinárodního dne žen s ČČK Nepomyšl 
Místní skupina Českého červeného kříže pořádala dne 13. března 2015 oslavu Mezinárodního dne žen. V Kulturním 
domě se sešlo na čtyřicet žen všech věkových skupin a dokonce přišlo i několik mužů. Zatančily a zazpívaly si u 
živé hudby, nechybělo občerstvení a každá žena s přáním dostala pěknou kytičku. Oslava se protáhla přes půlnoc a 
pak se s radostnou náladou všichni rozešli do svých domovů. Pouze chřipková epidemie trochu pokazila účast. Za 
rok se sejdeme zase, už teď všechny zveme. 

Za pořadatele Zdeňka Schieferdeckerová 
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Foto: Archiv MS ČČK Nepomyšl, Nela Valachová 

Jarní burza s MC Jablíčko z Nepomyšle 

V sobotu 28. 3. 2015 proběhla tradiční Jarní burza oblečení. Jako vždy probíhala burza od pátku do neděle. V 
pátek odpoledne a v sobotu ráno proběhl příjem věcí. Do komisního prodeje jsme přijali cca 2 000 ks věcí. 
Prodejci přinesli oblečení pro děti a dospělé a nejen to – návštěvníci mohli také nakoupit boty, vaničku pro 
miminko, kolotoč nad postýlku, kojenecké a těhotenské potřeby, hračky a spoustu dalších věcí.  

Samotný prodej oblečení proběhl v sobotu mezi 14.00 hod. a 17.00 hod. Během této doby přišlo několik desítek 
nakupujících, kteří dohromady za své nákupy utratili 5 055 Kč. Prodalo se cca 157 ks a prodejcům bylo vydáno 
4 320 Kč. Skoro každý prodejce něco prodal a nešel domů s prázdnou kapsou. Z prodeje získalo MC Jablíčko na 
svou další krásných 735 Kč. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří donesli své věci k prodeji a hlavně také všem 
nakupujícím. 

Velký dík patří také všem, kteří na burze jakýmkoliv způsobem pomáhali – děkuji Janě Augustové, Pavlu 
Bartuškovi, Janě Glončákové, Daně Lněníčkové ml., Zdence Lněníčkové, Petře a Vladanovi Strunzovým, Jiřce 
Šťastné a Ladě Vávrové. Děkujeme také městysu Nepomyšl za příjemné teplíčko v kulturním domě. Moc si pomoci 
Vás všech vážím. Další burza oblečení proběhne na podzim 2015. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 
Foto: Monika Zlá 

Chystá se … 

Soutěž o nejkrásnější Velikonoční košík 
Oslavy největšího křesťanského svátku Velikonoc jsou kromě mnoha jiných tradic nerozlučně spojené s dobrým 
jídlem. O Velikonoční neděli, kdy oslavujeme Zmrtvýchvstání Ježíše Krista a naše spasení, bývá zvykem žehnat 
v kostelích velikonoční pokrmy, abychom si u Velikonočního stolu připomněli, že láska, která se nebojí obětovat za 
nás svůj život, bezvýhradná láska Boží, přebývá mezi námi. 

Přijďte si s námi tuto neděli 5. 4. 2015 od 13.00 hodin do kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli užít úžasnou atmosféru 
radostné Velikonoční neděle a zúčastněte se při žehnání Velikonočních pokrmů soutěže o nejkrásnější Velikonoční 
košík. Naaranžujte velikonočně do košíčku či do ošatky bochánky, jidáše, perníčky, beránky, klobásky, nádivky, 
vajíčka a všechny další velikonoční dobroty a zkuste vyhrát cenu pro nejšikovnějšího aranžéra. 

Těšíme se na Vás v kostele sv. Mikuláše. 
Zdenka Lněníčková 

MC Jablíčko z Nepomyšle 
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Pohádkové Velikonoce v Kr. Dvoře  Velikonoce na Doupovské dráze 

 

Svátek dobré nálady v Kryrech 
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Zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové 
Znáte z filmu Bobule. Tak by mohl znít reklamní slogan. Městys Nepomyšl pořádá zájezd do filmového Adámkova 
vinařství ve Višňové. Zájezd se bude konat 18. – 19. 4. 2015. Cena činí 1100,- Kč/osoba. V ceně je zahrnuto 
ubytování, večeře, degustace a konzumace sudového vína, občerstvení, cimbálová muzika, snídaně. Dopravu hradí 
městys Nepomyšl. Cestou navštívíme některou z kulturních památek v okolí vinařství (není v ceně). 

Zájemci se mohli závazně hlásit do 20. 3. 2015 paní Daně Lněníčkové na telefonním čísle: 774 170 426 nebo na e-
mail: krovy@atlas.cz. Pokud bude malý zájem občanů z Nepomyšle a spádových obcí, bude autobus doplněn 
dalšími zájemci z ostatních obcí. 

Dana Lněníčková 
Členka Kulturní komise městyse Nepomyšl 

OBRAZEM 

Den vody s Pandíky o. s. 
V sobotu 21. 3. 2015 v Kulturním domě v Nepomyšli jsme si společně s dětmi z kroužku "Pandíci" připomněli 
Světový den vody. Mohli jste vidět tančící víly, pohádku o Rákosníčkovi a jeho rybníčku Brčálníku, poslechnout si 
zajímavé informace o vodě, básničky, písničky. Děti se mohly vyřádit u soutěží, za které byly odměněny pár 
maličkostmi a také si mohly zatvořit - vyrobit si rybičku, namalovat si obrázek, sádrový odlitek a další věci podle 
své fantazie. 

Tímto bych chtěla poděkovat městysu Nepomyšl za podporu naší akce. Dále bych chtěla poděkovat Evě 
Miliňovské za perfektní obsluhu u občerstvení a upečení výborných řezů.  Další díky patří Lucce Schrötterové za 
pomoc s choreografií. A díky patří také všem, kteří na závěr pomáhali uklidit. Všem Vám a hlavně dětem děkuji za 
velmi příjemné odpoledne. Doufám, že i Vám se líbilo. 

Nina Smolková 
vedoucí sdružení Pandíci o. s. 

 

 

https://www.facebook.com/eva.milinovska
https://www.facebook.com/eva.milinovska
https://www.facebook.com/lucinka.schrotterova
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Foto: Martin Lopata, Archiv Pandíků o. s. 

KULTURA A SPORT 
 

Zpráva o činnosti TJ Nepomyšl 
Dne 7. 3. 2015 od 14.00 hodin se uskutečnila Výroční schůze TJ Nepomyšl. 

Dopředu bylo avizováno projednávání hospodaření uplynulé sezóny a byl přednesen plán na další období s možností 
diskuze. TJ Nepomyšl si velmi váží několikaleté finanční i nehmotné podpory ze strany městyse Nepomyšl, 
nicméně všichni přítomní i předsednictvo TJ očekávali větší účast zastupitelů. Oddíl fotbalu reprezentuje naši 
obec – městys několik desítek let. 

 

V úvodu – po nutných oficialitách – byl zvolen výkonný výbor, jenž bude zaštiťovat další práci pro léta 2015 -2017. 
Předsedou byl zvolen pan Josef Kříž, sekretářem Jaroslav Sloup, hospodářem Jan Kříž, členy výboru Viktor Vávra, 
Jiří Korselt a Antonín Gutzer. 

 

Po tomto důležitém úvodníku byli přivítáni pozvaní zakládající členové, kterým předal předseda ocenění "Čestný 
člen TJ Nepomyšl". Ocenění bylo předáno pánům Vladimíru Hromádkovi (83 let), Janu Maškovi (81 let) a Miroslavu 
Jupovi (77 let). Dále seznámil předseda TJ přítomné členy a hosty s činností TJ Nepomyšl za rok 2014. Připomenul 
stěžejní akce, které se konaly v letních měsících a byly hojně navštíveny diváky a příznivci kopané: 
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 5. července 2014 byl uspořádán v duchu fair play 3.ročník "Kopeme za lepší svět" v rámci osvětové 
kampaně "Rozvoj pro fotbal" za účasti mladých lidí z Keni a Kamerunu, kteří se tu setkali s místními 
"domorodci". Mezi shora uvedenými byl odehrán turnaj ve street fotbalu. Hlavní cenou byl Putovní pohár 
fair play. Hlavním pořadatelem byl Koňský dvorec Chmelištná a Městys Nepomyšl. Tento turnaj v ČR 
zastřešovalo sdružení INEX-SDA Praha, hlavním garantem byl Tomáš Ujfaluši, bývalý reprezentant ČR v 
kopané. Sám si zahrál exhibiční zápasy. 

 16. srpna 2014 sehrála místní Stará garda přátelské utkání se Starou gardou Baník Most. Před úvodním 
hvizdem promluvil a také slavnostním výkopem zahájil utkání pan Vladimír Hromádka, jeden ze 
zakládajících členů kopané v Nepomyšli. Zápas Starých gard se nesl v duchu fair play, byl důstojnou pietní 
vzpomínkou na bývalé hráče a příznivce Sokola a v současné době TJ Nepomyšl. Výsledek nebyl 
rozhodující, šlo o setkání přátel, fotbalistů a fanoušků. Po odehrání 60ti minut hlavní rozhodčí Petr Vlasák 
ukončil slavnostně zápas s výsledkem 2:5 pro hosty z Mostu. Následovalo posezení a občerstvení formou 
vynikajícího guláše od pana Vladimíra Luckého. Všem se vydařený den velice líbil. Pro letošní rok je opět 
plánováno tento zápas uskutečnit. 
 

Vedoucí mužstva seznámil přítomné s výsledky, které byly dosaženy v podzimním kole - každý zápas zvlášť. Po 
ukončení podzimního kola 2014 obsadila TJ Nepomyšl 6. místo v tabulce IV.B třídy s celkovým počtem 8 bodů a 
skórem 13:17. Dále uvedl zajímavé výsledky o počtu diváků, kteří na zápasy chodili. Doma to bylo 170 diváků s 
průměrem 42 diváků na zápas. Venku na naše zápasy přišlo 190 diváků s průměrem 45 osob. Oproti minulé sezóně 
se účast diváků zlepšila, což je potěšující. 

V závěru jednání popřál pan Kříž klubu a všem přítomným do jarní sezóny 2015 hodně úspěchů nejen na poli 
sportovním, ale i v osobním životě. 

Zprávu podává Václav Svoboda 

 

Kalendárium 
4. 4. 2015 od 10.00 do 16.00 proběhnou na zámku v Krásném Dvoře Pohádkové Velikonoce 
6. 4. 2015 Sdružení sv. Václava srdečně zve všechny spoluobčany a přátele památek na Velikonoční mši, která 

se koná v pondělí 6. 4. 2015 od 11.00 hodin v Čárce (mezi Liběšovicemi a Siřemí) 
30. 4. 2015 16.30 Stavění máje v Nepomyšli, 17.00 Slet čarodějnic. 
1. 5. 2015 Svátek dobré nálady v Kryrech od 9.00 hodin (12.00 Prvomájový průvod) 
10. 5. 2015 Wellness víkend v MC Jablíčko z Nepomyšle 
30. 5. 2015 14.00 Staročeské máje s nepomyšlskou mládeží, 18.00 Česká beseda na návsi u kostela 

sv. Mikuláše, 18.30 kácení májky, 20.00 Májová zábava v Kulturním domě v Nepomyšli 
13. 6. 2015 Rybářské závody na rybníku v Nepomyšli 
20. 6. 2015 proběhne od 8.00 do 8.20 na návsi u kostela sv. Mikuláše bezplatný svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více) 
5. 4. Milena Dobrovolná z Nepomyšle 
5. 4. Jiří Bureš z Dvérců 
8. 4. Rudolf Rejchrt z Nepomyšle  
10. 4. Anna Zápotocká z Nepomyšle  
11. 4. Hana Jelínková z Nepomyšle 
12. 4. František Zsigray z Nepomyšle  
15. 4.  Dáša Bastová z Nepomyšle 

15. 4. Ivana Zadová z Nepomyšle 
16. 4. Josef Kříž z Nepomyšle  
18. 4. Ing. Jaroslav Vávra z Nepomyšle  
19. 4. Ondřej Richter z Nepomyšle  
22. 4. Jiří Vavroušek z Dvérců  
  

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

Přistěhovali se … 
30. 3. 2015 Hana Archmanová z Mostu do Nepomyšle čp. 1 
 

Narodili se … 
Mamince Monice Rajdlové se v pátek 20. 3. 2015 v Žatci narodila dceruška Růženka Rajdlová. Vážila 2,79 kg a 
měřila 48 cm. Mamince i staršímu bráškovi Davídkovi blahopřejeme a Růženku vítáme na světě – ať dobře 
prospívá, ať má kolem sebe hodně lásky a samé dobré lidi. 
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Opustili nás … 
1. 3. 2015 Anna Baboráková z Nepomyšle  
28. 3. 2015 Marta  Obrmanová z Nepomyšle   

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. 

 

Vzpomínáme … 

 

 Odešel jsi tam - mezi anděly, 

 i když jsme to my vůbec nechtěli. 

 Odešel jsi daleko na onen svět, 

 nevrátí Tě zpátky žádná z kouzelných vět. 

 Odešel jsi náhle do nebe, Adíku náš, 

 však v srdcích našich navždy a s láskou zůstáváš. 

Dne 27. 4. 2015 uplyne 1. rok, kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek, děda, praděda, skvělý člověk a kamarád pan Adolf 
Šrédl. S láskou vzpomíná manželka Gerta, syn Václav                       
s rodinou, dcery Alena a Gerta s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 
 

  

  

BEZ OBALU 
 

V této rubrice dáváme prostor Vašim názorům na cokoliv, co se děje v obci. Uveřejňujeme zde příspěvky 
v podobě, v jaké je redakční rada dostane, tedy včetně hrubek, překlepů apod. Uveřejněny nebudou pouze 
příspěvky anonymní a vyloženě vulgární. S názory prezentovanými v této rubrice se nemusí redakční rada 
Nepomyšlovin ztotožňovat, nemusí být ani oficiálním stanoviskem městyse Nepomyšl. Veškeré právní důsledky za 
zveřejnění článku nese jeho autor. 

Proč jsem se zdržela při hlasování o finanční podpoře TJ Nepomyšl 

Na pátečním jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl 27. 3. 2015 se mimo jiné opakovaně projednávala žádost TJ 
Nepomyšl o poskytnutí finanční podpory jejich akcí na rok 2015. Žádost TJ Nepomyšl předložil již v prosinci 2014. 
Na prosincovém jednání zastupitelstva vystoupil pan Martin Čech (člen TJ Nepomyšl) s tím, že v roce 2014 
TJ Nepomyšl pořádně neuspořádal žádnou z avizovaných akcí a že si není jist tím, kam peníze z rozpočtu 
TJ Nepomyšl tečou. Protože nebyl přítomen nikdo z vedení TJ Nepomyšl, kdo by mohl podat vysvětlení k tvrzení 
pana M. Čecha, zastupitelé projednání žádosti odložili na dobu, kdy TJ Nepomyšl předloží městysu Nepomyšl 
vyúčtování využití prostředků poskytnutých TJ Nepomyšl v roce 2014.  

TJ Nepomyšl předložil toto vyúčtování začátkem února 2015, projednávání žádosti bylo znovu zařazeno na 
program zastupitelstva na březnové jednání. Při projednávání bodu jsem se obrátila na přítomného předsedu 
TJ Nepomyšl pana Josefa Kříže s žádostí, aby mi objasnil, které položky uvedené ve vyúčtování se týkaly akcí a 
provozních nákladů, na něž TJ Nepomyšl v roce 2014 městys schválil podporu ve výši 25 000 Kč (Turnaj 12 mužstev 
– nákup pohárů, 2 rozhodčí a praní dresů v částce 6 500 Kč; Vklad do turnajů Měcholupy, Krásný Dvůr 2 000 Kč; 
Turnaj starých gard 2 000 Kč; Den dětí – ceny do soutěží a občerstvení 2 000 Kč; Provozní náklady – praní dresů, 
prací prostředky, náklady na energii 6 000 Kč, výkon rozhodčího 6 000 Kč).  

Dozvěděla jsem se celou řadu věcí, jako např. že TJ Nepomyšl volil na valné hromadě nové vedení (mimochodem 
na tuto valnou hromadu jsem nebyla pozvána, přestože pan předseda tvrdil, že zval všechny zastupitele), že mladí 
kluci nemají o funkce ve vedení zájem, že má TJ Nepomyšl 2 oddělené pokladny atd., ale odpověď na svou otázku 
jsem nedostala. 

Přitom v nakládání s financemi TJ Nepomyšl je řada nejasností. Jako zastupitelé jsme měli k dispozici výpis 
z pokladní knihy TJ Nepomyšl (o kterou se jednalo, netuším, neboť při jednání jsme se mimo jiné dozvěděli, že TJ 
Nepomyšl má 2 pokladní knihy!), souhrnné vyúčtování pokladny za rok 2014 a jednotlivé účty k pokladní knize 
(číslo A01/14 až A38/14, 21 stran) za rok 2014. Kromě skutečnosti, že TJ Nepomyšl využil poskytnuté prostředky 
na financování věcí, o kterých se v žádosti o podporu vůbec nezmiňoval (dobití telefonu 1 000 Kč, poštovné 169 
Kč, nákup sítí 1 084 Kč, nákup lékárniček 512 Kč, odměna řidiči 1 000 Kč, novoročenky 230 Kč atd.), nesedí 
jednotlivé položky v souhrnném vyúčtování a ve výpisu z pokladní knihy, chybí pokladní doklady např.: 
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 V souhrnném vyúčtování je ve výdajích uvedena celková suma 22 307 Kč, zůstatek pokladny 649 Kč. Podle 
výpisu z pokladní knihy činí celkové výdaje 20 385 Kč (tedy o 1 922 Kč méně oproti souhrnnému 
vyúčtování), zůstatek je přitom uveden stejný 649 Kč.  

 Odhlédneme-li od faktu, že městys Nepomyšl půjčuje TJ Nepomyšl obecní vozidlo a hradí veškeré pohonné 
hmoty spojené s dopravou fotbalistů na zápasy a že finance městyse Nepomyšl TJ Nepomyšl používá na 
výplatu odměn řidiči (o čemž se v žádosti nepíše ani slovo), nesedí tato položka v dokladech - v souhrnném 
vyúčtování je uvedena položka doprava hráčů (řidič) ve výši 1 000 Kč, ve výpisu z pokladní knihy a 
v účtech jsou ale doklady pouze na 200 Kč. 

 V souhrnném vyúčtování je uvedena položka Den dětí (občerstvení) ve výši 2 128 Kč, ve výpisu z účetní 
knihy a v dokladech ale žádné výdaje a doklady na tuto položku nejsou.  

 Položka výplata rozhodčích v souhrnném vyúčtování je uvedena ve výši 3 010 Kč. V dokladech a ve výpisu 
z pokladních knihy však najdeme pouze sumu 2 140 Kč. 

Mohla bych pokračovat dále, podobných nepřesností je ve vyúčtování více. Když jsem je chtěla po panu 
předsedovi Josefu Křížovi objasnit, setkala jsem se jen s arogancí. Když jsem se ptala, co znamená dobití telefonu 
ve vyúčtování (na něj TJ Nepomyšl nežádal podporu), bylo mi řečeno, že telefonování s FAČR je drahé a že jej 
přeci nebude pan Kříž hradit ze svého. Když jsem položila dotaz, zda má TJ Nepomyšl kromě jiného ještě další 
sponzory, bylo mi řečeno, že mi do toho nic není. Když jsem se dotázala na to, jak je možné, že TJ Nepomyšl 
využil prostředky poskytnuté městysem Nepomyšl na jiný účel, než na jaký mu byly poskytnuty, nedostalo se mi 
žádné relevantní odpovědi. Neochota objasnit, jak byly prostředky poskytnuté městysem využity, a velké 
nepřesnosti ve vyúčtování byly jedním z důvodů, proč jsem nemohla hlasovat pro finanční podporu TJ Nepomyšl ve 
výši 30 000 Kč v roce 2015. 

Domnívám se, že pokud městys poskytne finanční prostředky na uspořádání určité sportovní, společenské či 
kulturní události, měly by tyto prostředky být použity výhradně na organizaci těchto akcí. Pokud poskytuje městys 
finanční prostředky na provozní náklady, měly by být tyto prostředky použity přesně na tyto náklady, na které 
byla žádost formulována. Telefonování, zasílání dopisů, novoročenky, odměna řidiči atd., to vše jsou ale výdaje, 
které by si organizace měla hradit ze svých vlastních prostředků, na které se složí členové organizace. Kdo mi 
např. bez výpisu telefonních hovorů doloží, že prostředky investované do dobití telefonu byly skutečně a výhradně 
využity na vyřizování agendy související s chodem TJ Nepomyšl a že nebyly využity pro soukromé hovory?  

Neumím si představit (a hanba by mne fackovala), že bychom si v mateřském centru z obecních peněz např. platili 
telefony, benzín, občerstvení, poštovné. To vše jsou výdaje, které do organizace buď přinášíme ze svých 
soukromých zdrojů (telefony, benzín) anebo na které si seženeme jiné sponzory či si na ně vyděláme svou činností 
(prodejem zboží vyrobeného v MC, poskytováním služeb).  

Pro pana Kříže jako předsedu a pro celé vedení TJ Nepomyšl je takový přístup k věci nemyslitelný. A to je další 
rozpor, proč jsem nemohla bez výhrad hlasovat pro podporu TJ Nepomyšl v podobě, v jaké byla požadována. 
Ochota pana předsedy objasnit mi způsob financování organizace se výrazně blížila nule, jeho chování bylo řečeno 
eufemisticky nepříjemné až arogantní. Nevím, jak kolegové zastupitelé, ale já jsem se nedozvěděla, jak byly 
využity loňské prostředky na loni avizované akce. Mám pocit, že některé opravdu neproběhly v patřičném rozsahu 
a finance se rozpustily na provoz organizace, nikoliv na pořádání kulturních akcí. 

Nejsem primárně proti podpoře činnosti neziskových složek v obci. Naopak – poskytování finančních prostředků 
místním neziskovkám vzešlo z mého návrhu. Vždy jsem hlasovala pro všechny žádosti o podporu všech organizací. 
Mnohdy jsem navrhla navýšení prostředků. A žádná z organizací nikdy neměla problém předložit řádné a správné 
vyúčtování poskytnutých prostředků. Účetní doklady požadujeme po všech neziskovkách, které městys podporuje. 
Všechny doklady pečlivě kontrolujeme, případné nejasnosti se vždy podařilo vyřešit bez konfliktů. Až doposud. 

Nejsem primárně ani proti podpoře TJ Nepomyšl. Je to poprvé, co jsem nebyla pro, ale raději jsem se zdržela 
hlasování. Momentálně mám totiž pocit, že je cosi shnilého ve státě dánském …. A bohužel na březnovém jednání 
mne vedení TJ Nepomyšl o opaku nepřesvědčilo. Až bude TJ Nepomyšl hrát čistou hru s otevřenými kartami, budu 
zase bezvýhradně pro jejich podporu. Zatím jsem se ale raději zdržela … 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 

POTĚŠILO NÁS … 
… že se již podařilo zkolaudovat přípojky elektrické energie k parcelám v sadu u kaolinky pro výstavbu 8 rodinných 
domků a nyní se čeká na kolaudaci vodovodu a kanalizace. Pak již bude možné přistoupit k prodeji pozemků. 

… že se v měsíci dubnu 2015 začne s opravou hlavní komunikace vedoucí přes obec Nepomyšl (směrem od 
Podbořan na Podbořanský Rohozec).  

 
Josef Lněníček 
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SBĚRNÉ MÍSTO V NEPOMYŠLI 
pro objemný komunální odpad a bio odpad. Tento odpad můžete ukládat do velkoobjemových kontejnerů 
umístěných za budovou úřadu městyse Nepomyšl čp. 102 v této provozní době: 

Pondělí  7.00 – 15.30  

Úterý  7.00 – 15.30 

Středa  7.00 – 15.30 

Čtvrtek  7.00 – 15.30 

Pátek  7.00 – 15.30 

Sobota  7.00 – 14.00  

Neděle    ZAVŘENO (v případě nutnosti je možné zavolat p. Vladimíru Luckému na mob.č. 776 898 080) 
 

Josef Lněníček 

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY 
Dnešní titulní strana Vám představuje „akční jádro“ Místní skupiny Českého červeného kříže Nepomyšl. 
Nejaktivnější členky MS ČČK Nepomyšl se nebojí recese a jako uskupení Show Baby vystupují na různých 
společenských a kulturních akcích s různými tanečními, tematicky laděnými kreacemi. Pravidelně kupř. 
reprezentují městys Nepomyšl na akci „Svátek dobré nálady“ v Kryrech. Na fotografii jsou dámy zachyceny při 
vystoupení na téma Limonádového Joea při oslavách 65. výročí založení Místní skupiny ČČK v Nepomyšli.  

ČČK spolu s TJ Nepomyšl patří k nejstarším fungujícím organizacím v obci. Byl založen v roce 1949 paní Marií 
Ježdíkovou, Annou Englovou, později převzala vedení a pokračovala v činnosti paní Helena Skalová a Gizela 
Skalová. V současné době je předsedkyní místní skupiny Českého červeného kříže paní Helena Wüstová, 
jednatelkou Eva Křížová a pokladnicí Dana Lněníčková. 

Základní činností je dobrovolná služba členů, zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku. Místní skupina 
ČČK Nepomyšl v rámci své běžné činnosti získává nové dárce krve, pořádá zdravotnické přednášky, zajišťuje 
humanitární sbírky (SOS vesničky, povodně apod.), zajišťuje základní zdravotní péči pro TJ Nepomyšl. 

MS ČČK Nepomyšl pořádá Maškarní ples pro děti a dospělé, Oslavu MDŽ, Sportovní soutěže a hry k Mezinárodnímu 
dni dětí, Pochod pro zdraví – pochod za zdravím a poznáním přírody Nepomyšle, „Drakiádu“ – setkání rodičů a dětí 
při výrobě a pouštění draků a Mikulášskou nadílku pro děti členů (členek) MS ČČK. V současné době má Místní 
skupina Českého červeného kříže Nepomyšl okolo 50 členů. 

Jedny z nejaktivnějších členek MS ČČK Nepomyšl byly v květnu 2014 při slavnostním setkání v Jednacím sále 
Senátu Parlamentu ČR u příležitosti oslav Světového dne Červeného Kříže oceněny za svou činnost prezidentem 
Českého červeného kříže Doc. Dr. Markem Juklem, PhD. – Zdeňce Schieferdeckerové byl předán Pamětní list a 
vyznamenání „Za dlouholetou práci“ obdržely Eva Křížová a Helena Wüstová. 

Chcete-li se podělit se čtenáři Nepomyšlovin o některou ze svých fotografií, piště na nepomysloviny@seznam.cz 
nebo na náš Facebook. 

Zdenka Lněníčková 
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