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ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

byl jednou jeden muž, který se neskonale děsil svého 
stínu. Bál se jej, jako čert kříže, a tak se snažil před 
ním schovat. Ale ať dělal, co dělal, stín jej 
pronásledoval všude, kam šel, nikdy se od něj 
neoddělil. Muž měl ze svého stínu nakonec takový 
strach, že se rozhodl, že před ním uteče. A tak začal 
utíkat. Utíkal jako o život, ale stín utíkal s ním. A tak 
muž zrychlil. Jenže stín zrychlil také. Muž dal do běhu 
úplně vše, běžel na pokraji svých sil, ale stín mu byl 
stále v patách. Muž ve své zoufalosti dal do běhu 
nakonec všechny své poslední síly, až vyčerpáním padl 
mrtev. A přitom stačilo jediné, aby se schoval před 
svým stínem – stačilo, aby se opřel o veliký strom. 

Ten příběh je samozřejmě podobenstvím. Muž se 
zajisté nebál svého stínu, to by byla pošetilost. Měl ale 
strach ze svých stinných stránek. Bál se svých 
nedokonalostí, svých pochybení, svých špatných 
vlastností a svých stránek. Nedokázal je přijmout, 
smířit se s nimi, pracovat na jejich zlepšení. Místo 
toho se snažil uniknout sám před sebou, zamaskovat 
své chyby způsobem, který k ničemu nebyl. Až ho 
nakonec skrývání vlastních chyb zničilo, společensky 
(ale možná i opravdově) ho zabilo. Přitom stačilo 
málo. Veliký strom vrhá stín, který naše vlastní stíny 
pohltí. Pro někoho může být tím stromem Bůh, pro 
někoho dobrý přítel, pro někoho psychoterapeut. 

Ať tak nebo onak, měli bychom své vlastní chyby 
přijmout. Každý nějaké máme. Největší chybou je 
tvrdit, že jsme bezchybní, že naše rozhodnutí jsou 
bezvadná, že nikdy nemůžeme nic pokazit. Lidi, kteří 
neumějí přiznat svou vlastní chybu, nakonec jejich 
domnělá bezchybnost skutečně zničí. 

Chybovat je lidské. A přirozené. Moudrý člověk své 
chyby přizná, dovede se pokořit. A především moudrý 
člověk se ze svých chyb snaží poučit, snaží se je již 
neopakovat. Jen hlupák ve svých chybách setrvává. 

Chybovat je lidské a odpouštět je božské. Ano, i 
odpuštění je důležitou součástí „boje s chybami“. 
Nemá smysl někomu neustále vyčítat, co udělal špatně 
a co nám tím způsobil. Je třeba umět i odpustit. 

A tak to zkusme. Neutíkejme jako pošetilci před 
vlastní nedokonalostí. Přiznejme si: „Ano, nejsem 
dokonalý, pochybil jsem.“ Naučme se říkat: „Promiň, 
zvoral jsem to.“ A naučme se odpovídat: „V pořádku, 
stane se, odpouštím Ti.“ A zase nám bude na světě o 
něco lépe. 

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka) 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Květnové jednání zastupitelstva proběhlo v pátek 30. 5. 2014 
od 19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. 
Zastupitelstva se zúčastnilo 7 zastupitelů, omluveni byli Mgr. 
Zdenka Lněníčková a Vilém Dorn. 
Zastupitelstvo projednávalo tentokrát především majetkové 
záležitosti a záležitosti ohledně rekonstrukcí obecního 
majetku. 
Kvůli havarijnímu a z bezpečnostního hlediska již zcela 
nevyhovujícímu stavu stávajícího výsuvného žebříku 
používaného pracovníky obce k údržbě vysokokmenné zeleně 
a zařízení elektrického vedení a osvětlení v obci 
zastupitelstvo schválilo zakoupení repasované vysokozdvižné 
pracovní plošiny OMME 13EHBX od firmy RENTAL plošiny 
s.r.o. Planá nad Lužnicí za cenu 278.300,- Kč s DPH. Pro bylo 
všech 7 zastupitelů. 
Dále zastupitelé rozhodovali o výběru firem na opravu fasády 
na hasičské zbrojnici a na opravu parketové podlahy 
v Kulturním domě. Výběrové řízení na opravu fasády na 
hasičské zbrojnici bylo pro neshody ve výměrách opravované 
plochy zrušeno a výběrovou komisí bylo rozhodnuto, že 
zpracování „slepého“ rozpočtu pro podání nabídek firem 
bude zadáno nezávislému odborníkovi tak, aby se předešlo 
sporům ohledně opravované výměry. Zastupitelé tuto 
skutečnost vzali na vědomí. Jako dodavatele rekonstrukce 
parketové podlahy v Kulturním domě výběrová komise 
doporučila a zastupitelstvo dále schválilo firmu Podlahářství 
Václav Kaufner, Mladá Boleslav za cenu 384 971, Kč s DPH. 
Rekonstrukce podlahy by měla proběhnout během měsíce 
června a července. Zastupitelé dále schválili uzavření 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. 
IV-12-4002726/VB/P001 na KN p. p. č. 3410/1 mezi ČEZ 
Distribuce, a.s. a městysem Nepomyšl. Byl tak učiněn další 
krok k zasíťování parcel v sadu u kaolínky a přiblížila se tak 
opět chvíle, kdy městys nabídne pozemky k odprodeji 
zájemcům o výstavbu RD. Zastupitelé dále rozhodli o 
prodloužení pronájmu obecní nemovitosti – spodního mlýna u 
Doláneckého potoka - paní Jitce Kašové. Klíčovým 
dokumentem, který do budoucna usnadní rozhodování o 
obecních zakázkách malého rozsahu (zakázky do 2 000 000 
Kč bez DPH), je směrnice o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Zpracování této směrnice bylo městysu 
doporučeno kontrolou finančního úřadu Louny i kontrolou 
auditorů z KÚÚK. Podle této směrnice nyní bude o zakázkách 
do 150  tis. Kč bez DPH rozhodovat přímo starosta, o 
zakázkách v rozmezí nad 150 tis. do 1 mil. Kč bez DPH 
zastupitelstvo městyse a nad 1 mil. Kč bez  DPH výběrová 
komise. Směrnice bude veřejnosti i uchazečům o veřejné 
zakázky v obci k dispozici na internetových stránkách 
městyse.                            Zdenka Lněníčková (zastupitelka) 
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Nepomyšli 
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Z 306 registrovaných voličů se voleb zúčastnilo 52, počet platných hlasů byl 
52, volební účast tak v Nepomyšli dosáhla 16,99%. Zastoupení stran a rozdělení počtu hlasů ve volebních okrsku 
Nepomyšl ukazuje následující tabulka: 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

5 KDU-ČSL 2 3,84 

7 Koalice TOP 09 a STAN 1 1,92 

8 Liberálně ekologická strana 6 11,53 

10 Komunistická strana Čech a Moravy 7 13,46 

14 Česká strana sociálně demokratická 10 19,23 

16 ANO 2011 7 13,46 

19 Česká strana regionů 1 1,92 

20 Občanská demokratická strana 6 11,53 

22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 7 13,46 

24 Strana svobodných občanů 1 1,92 

31 Republika 2 3,84 

32 Česká pirátská strana 2 3,84 

Renata Morávková 

Novelizace obecně závazné vyhlášky (OZV) o volném pohybu psů 
Na 40. veřejném jednání zastupitelstva vznesl zastupitel Pavel Bartuška požadavek na novelizaci OZV č. 1/2005, 
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, 
Dětaň, Chmelištná a Nová Ves. Důvodem k novelizaci a především zpřísnění vyhlášky byla obava o bezpečnost malých 
dětí, ale i dospělých občanů v souvislosti s nedávnou kauzou napadení malého dítěte psem pana Františka Vondráčka. 
A protože už opět po obci kolují různé dezinformace a dezinterpretace a na scéně se opět objevili „dobří“ lidé, kteří 
místo řádného informování občanů a věcné diskuse s úřadem městyse a zastupiteli pouze popouzejí lidi proti sobě, 
dovolte mi k připravované vyhlášce napsat pár slov. 
Starosta městyse Nepomyšl ve spolupráci s Komisí životního prostředí zpracoval návrh nové obecně závazné vyhlášky, 
která zpřesňuje definice některých pojmů a podrobně specifikuje, jak se v různých částech obce mají chovat držitelé 
psů. Zastupitelé měli do 13. 5. 2014 podat připomínky k návrhu, kterým se zabývali na dubnovém jednání 
zastupitelstva. Žádné připomínky nedorazily, proto starosta zaslal návrh OZV k předběžnému posouzení MV ČR. To 
zaslalo vlastní návrh. S ním se však plně neztotožňujeme, a tak se pracuje na třetí verzi návrhu OZV. Vy z Vás, kdo 
máte zájem zapojit se do přípravy OZV aktivně, nikoliv jen drbáním na zastávkách a po hospodách, se můžete 
s jejími dosavadními návrhy seznámit na webových stránkách obce. Nové návrhy a připomínky k 3. verzi OZV je nutné 
zaslat do 15. 6.2014, aby mohly být vypořádány (zapracovány či zamítnuty) a předány ke schválení Ministerstvu vnitra 
ČR. Teprve poté bude vyhláška schvalována zastupitelstvem. Vzhledem k množícím se stížnostem na volně pobíhající 
psi bychom to vše rádi stihli do červnového jednání zastupitelstva. 
Ještě pár slov k tomu, jak to se psi bylo doteď a co se zpřísňuje. Dosavadní vyhláška vymezovala v mapové příloze 
prostory pro volný pohyb psů. Na hřbitov, dětské hřiště u pivnice a na hřiště (pískoviště) u paneláků byl psům vstup 
zcela zakázán. Na ostatních veřejných prostranstvích musel být pes veden na vodítku s obojkem. Těmito 
prostranstvími byli: náves, veřejné komunikace a autobusové zastávky, okolí panelových domů v Nepomyšli a 
Dvércích, hřiště TJ Nepomyšl a okolí rybníků a vodních toků. 
Nová vyhláška nově definuje pojem držitel, ovladatelný pes, vodítko a náhubek a přesně vymezuje veřejná 
prostranství, na kterých musí držitelé psů dodržovat určitá ustanovení. Klíčová je mapová příloha, která bude 
zveřejněna na úřední desce v každé obci samostatně a kde budou barevně vymezeny plochy podle toho, co vše se tam 
se psi smí a nesmí. Červeně vymezené plochy budou těmi, kam psi nebudou smět vůbec – ani s vodítkem, ani 
s náhubkem, ani vycvičení, ani nevycvičení, ani malí, ani velcí. Zatím jsou takovými místy hřbitov (tady zákaz vstupu 
psů vyplývá ze zákona o pohřebnictví a nebude ve vyhlášce přímo zmíněn, neboť vyhlášky nesmí podle metodických 
pokynů MV ČR duplicitně uvádět věci již definované vyšším právním předpisem) a dětské hřiště u pivnice U Zámku. 
Vypadne plocha u paneláků, neboť ta není zabezpečena tak, aby bylo možné psům ve vstupu zabránit. Na oranžových 
plochách se psi budou moci pohybovat na vodítku a s náhubkem. Takovými místy budou především autobusové 
zastávky, protože zde se často vyskytují malé děti a riziko nečekané a prudké reakce psa je zde vysoké. Žluté plochy 
umožní vedení psa na vodítku, ale bez náhubku, a zelené plochy budou určeny k volnému pohybu psů. Tato opatření 
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se budou týkat všech psů bez rozdílu plemen, velikosti, ovladatelnosti. Není tedy pravdou, že se šije bič jen na 
majitele velkých psů nebo psů bojových plemen. 
Dále se na všechny držitele všech psů budou vztahovat tři povinnosti – v případech krátkodobého nezbytného opuštění 
zvířete na veřejném prostranství (např. u obchodu, hospody, pošty), bude muset být každý pes opatřen náhubkem a 
bude muset být řádně zabezpečen proti úniku, např. přivázáním ke stromu či jinému předmětu pevně spojenému se 
zemí, a to bez ohledu na velikost, plemeno nebo ovladatelnost psa. Druhou povinností každého držitele bude 
neprodleně odklidit pevné psí exkrementy z veřejného prostranství tak, aby nedocházelo ke znečišťování těchto 
ploch. A třetí povinností držitele psa bude v místech, kde dochází k soustředění lidí za účelem pořádání kulturní, 
společenské, sportovní a další veřejnosti přístupné akce na veřejném prostranství, vést psa (jakéhokoliv) vždy na 
vodítku. Držitelé neovladatelných (neposlušných) psů a psů bojových plemen pak budou muset svého psa krom 
vodítka vybavit i náhubkem. To je jediný speciální bod pro držitele tzv. bojových plemen. Seznam bojových plemen 
bude uveden v příloze OZV a mezi bojové psi se budou počítat i kříženci těchto plemen. Nově pak bude vyhláška 
zavádět povinnost pro vlastníky nemovitostí, které bezprostředně sousedí s veřejným prostranstvím, a kteří jsou 
vlastníky nebo držiteli psa, zajistit tuto svou nemovitost tak, aby byl znemožněn únik psa nebo jeho přímý a 
nechráněný kontakt s osobami pohybujícími se na veřejném prostranství. 
A toť vše. Jak vidíte, nechystá se žádný komplot proti majitelům bojových plemen nebo proti majitelům velkých psů. 
Vyhláška se bude vztahovat na všechny psíky, yorkšírkem počínaje a německou dogou konče. S případnými dotazy se 
můžete obracet přímo na mne na nepomysloviny@seznam.cz. 

Zdenka Lněníčková 
Komise životního prostředí 

 
 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Neziskovky informují … 

Nepomyšlský Český červený kříž oceněn v Senátu ČR 

 

V pondělí dne 12. května 2014 se uskutečnilo slavnostní setkání v 
Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR k příležitosti oslav Světového 
dne Červeného Kříže, jehož součástí bylo předání Pamětních listů a 
vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci", „Za záchranu života" a 
„Medailí Alice Masarykové". Toto setkání se uskutečnilo pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha. Ve Valdštejnském 
paláci jsme měli zastoupení tří členek naší organizace, které byly 
oceněny. Obětavé a zasloužilé člence MS ČČK Nepomyšl Zdeňce 
Schieferdeckerové byl předán Pamětní list. Vyznamenání „Za 
dlouholetou práci“ obdržely Eva Křížová a Helena Wüstová. Ocenění 
předával prezident Českého červeného kříže Doc. Dr. Marek Jukl, 
PhD. 

Dana Lněníčková 
MS ČČK Nepomyšl 

Noví mladí rybáři v Nepomyšli 
Do krásného rybářského sportu zasvětil mladé chlapce z Nepomyšle a Chmelištné pan Jiří Braun. Adeptů na rybáře 
bylo celkem devět. První informační odpoledne se uskutečnilo v lednu. Chlapci se scházeli každých 14 dní odpoledne 
u Braunů. V teoretické části výuky se chlapci naučili poznávat naše druhy ryb a další organismy žijící v našich tocích. 
Dozvěděli se zajímavé informace o jejich životě a získávali postupně znalosti o pravidlech rybářského řádu. V 
praktické části se učili navazovat háčky a samotné nahazování. 
Nejkrásnější bylo první chytání ryb na rybníčku zvaný Taušák. Podruhé si již zkusili rybaření na Kaolínce. 
V sobotu 10. května 2014 absolvovali mladí rybáři zkoušku ze všech získaných vědomostí a znalostí formou písemného 
testu a pohovoru u ústní zkoušky, ve které všichni prospěli. Na základě dobrého výsledku byla všem absolventům 
vystavena povolenka k lovu ryb. 
Na závěr zkoušky byli všichni noví adepti rybářství pasováni na rybáře prostřednictvím pasovacího žezla a starobylé 
„rybářské“ formule: „Dle tradice Jakuba Krčína, teď nový život Tobě začíná. Nebude to žádná svatozáře, přesto Tě 
pasuji na rybáře.“ 
Tuto formuli a pasovací žezlo vlastní rybáři a mají je uloženy ve svém "rybářském domově" v Podbořanech. Jiří Braun 
si je vypůjčil, aby mohl ozvláštnit celý průběh ceremoniálu. 
 

Václav Svoboda 
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Rukodělné dílničky pro kluky i holčičky v MC Jablíčko 

V dubnu proběhlo v mateřském centru pár zkušebních dílniček pro šikovné ručičky – jarní, velikonoční, knihařská. 
Protože děti i maminky začala tvořivá práce bavit, začaly jsme se v květnu pravidelně každý čtvrtek od 15.30 do 
18.00 hodin scházet v MC, abychom si vždy vyzkoušely některou z kreativních technik. A tak jsme vyráběli z PET lahví 
zvířátka, z moduritu svícínky, batikovali jsme trička, dělali okrasné svíčičky … Nápadů jsou tisíce. Chcete-li si i vy 
udělat něco pěkného pro sebe či pro své blízké, chcete-li vést děti ke kreativitě, přidejte se k nám. Bude to Vás stát 
jen trošku času. A v letních měsících zbyde i dost prostoru pro návštěvu hřiště nebo koupačku na kaolínce :-D. 
 

Zdenka Lněníčková 
MC Jablíčko z Nepomyšle  
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Proběhlo … 

ČČK Nepomyšl tradičně vítal První máj v Kryrech 

  
 
Již tradičně se MS ČČK Nepomyšl účastnila recesistického prvomájového průvodu v Kryrech na oslavách Prvního máje. 
Letos se členky ČČK převlékly do kostýmů „dobových“ soutěžících MISS. A tak jste v průvodu mohli zaznamenat např. 
MISS ČČK 1935 při promenádě v „tehdejších“ plavkách. Fotky pořídil redaktor Regionu Podbořanska pan Vnouček. 

 
Zdenka Lněníčková 

Vítání ptačího zpěvu s MC Jablíčko z Nepomyšle 
 

V pátek 2. 5. 2014 jsme v Mateřském centru Jablíčko společně oslavili Světový den ptačího zpěvu. Dopoledne jsme 
společně s dětmi vyrobili ptačí budky a krmítka pro malé zpěváčky. Po výborném obědě v podobě zeleninové polévky, 
palačinek a bramboráků, který připravili Zdenka Lněníčková, Jana Glončáková a Jana a Miloš Augustovi, jsme 
společně s knihou odpočívali na nebesích – naší spací podestě. S dětmi jsme si přečetli krásný příběh O marnivé 
vráně. Po obědě jsme měli naplánovanou procházku do přírody s rozmístěním budek a pozorováním ptáčků. Bohužel 
přesně po slehnutí obídku v našich bříškách se obloha nad Nepomyšlí zatáhla a z černých bouřkových mračen začaly 
padat první kapky deště, a tak program pokračoval uvnitř. Za pomocí dataprojektoru a nového obecního reproduktoru 
jsme poslouchali různé hlasy ptáků a snažili jsme se je přiřadit ke správnému majiteli. Na závěr celého dne jsme si z 
papíru vyrobili malého zpěvného ptáčka. Někdo ztvárnil sýkorku modřinku, někdo žluvu hajní. Ať tak nebo ona, 
dětem se obrázky vytvořené vrstvením trhaného papíru všechny moc povedly. Ráda bych tímto poděkovala všem, 
kteří se zúčastnili našeho Vítání ptačího zpěvu. Byl to krásně prožitý den a budeme se zase těšit příště. 
 

Monika Zlá 
MC Jablíčko z Nepomyšle 
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Wellness sobota v „Jablíčkových lázních“ 
Na celou jednu sobotu se prostory MC Jablíčko i další zákoutí multifunkčního centra městyse Nepomyšl proměnily v 
„Jablíčkové lázně“. Druhou květnovou sobotu 10. 5. 2014 připravilo MC Jablíčko jako dárek pro maminky ke Dni 
matek wellness víkend v Jablíčku. Oddat se relaxaci a zapomenout na všední starosti přišlo do „Jablečných lázní" 
celkem 25 „lázeňských hostů“ – maminek, ale i tatínků a babiček. Během celého dne jsme se mohli vystřídat na 
různých procedurách dle libosti. Příjemnou aroma masáž a baňkování jsme mohli absolvovat u paní masérky Ivany      
Machálkové. Trochu drsnější rehabilitační masáž nám nabídla slečna fyzioterapeutka Tereza Lněníčková. O naše 
nožičky se nám postarala zkušená pedikérka slečna Čermáková, a abychom byli všichni krásní od hlavy až k patě, 
ujala se našich vlasů kadeřnice Terezka Zápotocká. Čekání na procedury nám zpříjemnily výborné „dietní“ koláče 
Moniky Zlé z mrkve a Light Coly a káva či čaj. Ráda bych tímto poděkovala Monice Zlé za perfektní organizaci 
wellness soboty i všem ostatním, kteří svou troškou přispěli k tomuto nádhernému dni. Sledujte náš Facebook, pro 
velký úspěch budeme wellness soboty v jablíčku opakovat. 

Zdenka Lněníčková, Monika Zlá 
MC Jablíčko z Nepomyšle 
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Chystá se … 

Oslava Dětského dne s MS ČČK Nepomyšl 
MS ČČK Nepomyšl Vás ve spolupráci s městysem Nepomyšl, TJ Nepomyšl, Sborem dobrovolných hasičů Nepomyšl a MO 
Českého rybářského svazu Nepomyšl zve na Dětský den konaný v sobotu 7. 6. 2014 v 15:00 na fotbalovém hřišti. 
Těšíme se nejen na děti všech věkových kategorií, ale i na rodiče, babičky, dědečky … Pojďte s námi strávit zábavné 
odpoledne plné soutěží, her a atrakcí. Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejhezčí pohádkovou postavičku, kterou děti 
mohou nakreslit nebo vyrobit a přinést s sebou. Výtvory budou slosovatelné a každý obdrží drobnou odměnu. 
Občerstvení je po celý den zajištěno. 

Za MS ČČK Nepomyšl Petra Červená 

Rybářské závody s MO ČRS Nepomyšl 
V sobotu 14. 6. 2014 pořádá Místní organizace Českého rybářského svazu Nepomyšl rybářské závody na Nepomyšlském 
rybníku. Prezentace 5.30 – 6.00 hod. Zahájení  závodů v 6.00 , ukončení závodů v 11.00, vyhodnocení v 11.30. 
Hodnocení: kapr, amur, lín: 1 cm = 1 bod, ostatní: 1 ks = 1 bod. Způsob lovu – chyť a pusť. Startovné 150,- Kč. 
Občerstvení zajištěno. Všichni příznivci rybářského sportu jsou srdečně zváni k rybářskému klání. 

Vladimír Lucký a Vladan Strunz 

Letní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle 
Mateřské centrum jablíčko z Nepomyšle vás zve na tradiční prodejní letní burzu oblečení v Kulturním domě 
v Nepomyšli. 
PŘÍJEM ZBOŽÍ:  PÁTEK 13. 6. 2014 od 15:00 do 17:00 hod. 

SOBOTA 14. 6. 2014 od 09:00 do 10:30 hod. Kulturní dům Nepomyšl 
PRODEJ ZBOŽÍ: SOBOTA 14. 6. 2014 od 14:00 do 17:00 hod. Kulturní dům Nepomyšl. 
VÝDEJ ZBOŽÍ:  NEDĚLE 15. 6. 2014 od 9:00 do 10:00 hod. Kulturní dům Nepomyšl 
Za každý prodaný kus oblečení si účtujeme 5,- Kč na náklady spojené s touto akci a podporu činnosti MC Jablíčko z 
Nepomyšle. NEVYZVEDNUTÉ VĚCI BUDOU PŘEDÁNY K CHARITATIVNÍM ÚČELŮM! PROSÍM POZOR! Přijímáme pouze věci 
řádně označené! Na každé věci musí být důkladně připevněna cedulka s označením – JMÉNO PRODÁVAJÍCÍHO, CENA, 
za kterou chcete věc prodávat, pořadí oblečení. Je nutné dodat kompletní seznam věcí. Podrobnější informace Vám 
sdělí Monika Zlá, tel. 777 917 476, e-mail: MonikaZla@seznam.cz. Srdečně se těšíme na Vaši účast a podporu. 

Monika Zlá 
Předsedkyně MC jablíčko z Nepomyšle 

Kouzelná cesta pohádkou 
V poněkud netradičním termínu v sobotu 28. 6. 2014 se od 15:00 uskuteční tradiční akce Jablíčka Kouzelná cesta 
pohádkou. V polovině srpna, kdy akce obvykle bývá, bude totiž většina z nás rodit anebo řešit jiné trable s miminky, 
a tak letos vyrazíme do pohádky už začátkem prázdnin. Tradiční pouť mezi pohádkovými postavičkami s úkoly a 
soutěžemi začne na návsi u kostela sv. Mikuláše a skončí jako vždy na kaolínce opékáním dobrot a posezením 
u ohýnku. A možná, možná se nějaká ta pohádka zatoulá z říše pohádek i přímo k nám do Nepomyšle. Těšíme se na 
Vás. Podrobnější informace k akci najdete na našem facebookovém profilu a také v dalším čísle Nepomyšlovin. 

 
Zdenka Lněníčková 

Místopředsedkyně MC Jablíčko 

mailto:MonikaZla@seznam.cz
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Barvohrátky aneb kurs barvení látek přírodní cestou 

Rodiče z MC Jablíčko zvou všechny příznivce ručních prací a domácí výroby na další rukodělný kurs. Tentokrát nás 
5. 7. 2014 od 14.00 čeká kurs barvení látek přírodní cestou. Kurs bude součástí Akčního dne kampaně „Kopeme za 
lepší svět“. V případě příznivého počasí se barvířské alchymii budeme věnovat na fotbalovém hřišti v Nepomyšli, 
v případě počasí deštivého, chladného či nechutně větrného se vše odehraje v prostorách MC Jablíčko v budově 
multifunkčního centra městyse Nepomyšl. Přijďte si s námi hrát s bylinkami, roztoky a lektvary. Naučíme se, jak 
vykouzlit fascinující barvy na hedvábí, vlně i bavlně, to vše jen pomocí přírodních látek. A ukážeme si i něco více. V 
hlavní roli hedvábí, vlna, plstící jehly a nepřekonatelná lektorka Luďka Fialová z Krásného Dvora. Cena kursu je        
60 Kč. Účastníci dostanou veškerý materiál pro výrobu a tištěný sylabus s návody na barvení ve všech možných 
barvách. 

Zdenka Lněníčková 
Místopředsedkyně MC Jablíčko 

 

OBRAZEM 

Oslavy 65 let od založení ČČK v Nepomyšli 

 

Ve skvěle připraveném zázemí pro hosty s bezchybně připraveným občerstvením zajišťovaným rodinou Lindákových z 
Dvérců a rodinou Augustových z Nepomyšle se v sobotu 24. 5. 2014 na fotbalovém hřišti uskutečnila oslava 65. výročí 
založení Českého červeného kříže v Nepomyšli. 

 

    

Pro své hosty ČČK připravil opravdu pestrý a příjemný program. Celým odpolednem skvěle a jako vždy vtipným 
mluveným slovem prováděl pan Mgr. Kamil Kraus z Kryr. Pro malé i velké hosty byl připraven bohatý doprovodný 
program – kolotoče, klouzačky, houpačky, skákací hrad, stánky s různým zbožím, malování na obličej, hrátky 
s Koňským dvorcem Chmelištná, ukázky JSDH Nepomyšl, svíčkárna MC Jablíčko, ukázky leteckých modelů. 
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Zdárný začátek programu byl spojený s vystoupením mladšího i staršího tanečního teamu z Dance Team při ZUŠ 
Podbořany, s balónkovou show Šimona Pečenky a jeho kolegy a s ukázkou požárního zásahu JSDH Nepomyšl.  

 

  

JSDH Nepomyšl se podílela nejen na přípravě a realizaci požárního útoku, ale výrazně pomohla i při zajištění akce 
samotné – pomohla kolotočářům zprovoznit kolotoče i pomocí elektrocentrály MC Jablíčko svíčkárnu, večer zajistila 
ohňostroj. Snad i proto byli hasiči mezi těmi, kteří od ČČK dostali ocenění za spolupráci. 

Ocenění pro zasloužilé členy ČČK i pro spolupracující organizace se předávala za obrovské bouřky, která se nad 
Nepomyšlí přehnala a na chvíli ochromila chod oslav. Naštěstí připraveným štěstí přálo, a tak program mohl 
pokračovat pod stany i přístřešky. 

 

   

Bouřka naštěstí přešla, nad Nepomyšlí zasvítilo sluníčko, a tak program mohl pokračovat v celé parádě. Pan Pečenka 
zazpíval přítomným v několika vstupech několik písní Waldemara Matušky i několik světoznámých áriích ze světových 
oper. Po jeho vystoupení se zábavy ujala skupina Umí hovno. „Hoši“ z kapely se ukázali jako skvělí baviči, a tak se 
lidé postupně odvázali a začali nejen zpívat, ale i tančit. 

  

 

 

http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/2014,_OSLAVA_65_LET_CCK/
http://hasici1.rajce.idnes.cz/Oslavy_CCK_25.5.2014/
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Program mezi jednotlivými hudebními čísly pana Pečenky a muzikantů z Umí hovno zpestřily samy členky ČČK vystoupením 
své recesistické taneční skupiny Show Baby. A tak jsme skalní jádro ČČK mohli během odpoledne shlédnout jako elegantní 

tanečnice ve „šmrncovních“ kloboučcích … 

 

   

 

   

 

… nebo jako svůdné westernové tanečnice při vystoupení na slavnou píseň z muzikálu Limonádový Joe Whisky to je 
moje gusto… 



Nepomyšloviny č. 05/2014 6. 6. 2014 

   

… či na závěr jako cudné jeptišky, které se mávnutím proutku promění v pěkné dračice. Všichni přítomní si 
vystoupení dam z ČČK užívali stejně jako ony samy. 

  

A pak už se setmělo, na řadu přišla kapela Bonus a rozjela se večerní zábava, kterou zakončil krásný ohňostroj. 
Vytrvalci ale tančili na fotbalovém hřišti i po jeho odeznění až do pozdních nočních hodin. Celá oslava se moc 
povedla a myslím, že Nepomyšl si zase jednou užila pěkný den.  

Zdenka Lněníčková 
účastnice akce 

BEZ OBALU 

Dobrá věc pro občany Dvérců 
Obyvatele Dvérců trápí voda. Dodávka pitné vody se poněkud zlepšila uvedením horní studny do provozu, přesto 
dochází ke snížení tlaku, až k úplnému přerušení dodávky vody v některých obdobích, ale to je pravděpodobně 
způsobeno chybějícím provozním řádem pro odběr vody. Také kvalita pitné vody neumožňuje uvaření čaje bez nutné 
dávky citronu, jinak za chvíli pijete černou břečku. 
Spodní voda neumožňuje normální provoz podzemních místností (sklepů apod.), které jsou pravidelně podmáčeny 
(výška hladiny spodní vody u našeho domu je v rozmezí od 60 do 90 cm od plochy dvorku). Několikeré udání pána, 
který bydlí ve vedlejším domě, na podmáčení jeho domu údajnými historickými trativody z našeho domu sice skončilo 
konstatováním, že spíše je na vině, že na jeho domě nejsou okapové žlaby a dešťová voda mu teče přímo pod barák, 
ale tímto konstatováním šetření žalob skončilo a okapové žlaby, které slíbil žalobce umístit na svých střechách, dosud 
leží v prodejně Staviva. Zmínku o historických trativodech by možná stálo za to prověřit, kdo to ale udělá a jak? 
Dešťová voda je nejvíce diskutovaný problém ve vsi. Začíná to od staré studny v zatáčce při vjezdu do Dvérců. Ze 
svahů kolem Dvérců se většina spadlé vody soustřeďuje do místa pod studnou, odkud by měla odtékat potokem dále 
ven z Dvérců. Zmíněný potok již dávno není potokem. Je zanesený bahnem, kamením a hlavně travou, která roste v 
potůčku v celém jeho průřezu a při jarním sekání zůstává ležet v korytě potůčku, tím snižuje jeho průtočnost a 
způsobuje vytékání dešťové vody na silnici, z ní stéká do domů po levé straně a naplavuje jejich dvory a sklepy. 
Situace je zachycena na přiložených fotografiích. Například travnatý pás kolem silnice je opravdu zmíněný potok pro 
odvod vody. Ale i jinak jsou s vodou problémy. I při malém dešti jsou nepřístupné kontejnery pro tříděný odpad. 
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A ta dobrá zpráva? Při debatě s panem starostou o celé problematice odvodu dešťové vody a jejího řešení v prostoru 
pod starou studnou bylo panem starostou (dne 22.4.) slíbeno vyčištění potoku od studny až po vjezd do zahrady pana 
Jandíka, zvětšení průřezu rour pod vjezdem a osazení žlabovnic do potoka pro snadnější čištění a zlepšení vzhledu 
této části špatně udržovaného svahu. Splnění tohoto slibu budou jistě pokračovat další práce na dokončení úprav tak, 
jak bylo již často připomínáno. Pan starosta získá body pro příští volby. 

Jiří Podroužek 
Dvérce 

 

 

Vyjádření městyse k dopisu pana Podroužka 
 
Kvalita vody ve Dvércích je pravidelně kontrolována, poslední kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Ústí nad 
Labem dne 14.4.2014 dle zákona č. 258/2000 Sb. § 3 odst. 2 a vyhlášky č. 252/2004 Sb. o stanovení hygienických 
požadavků na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Předmětem kontroly bylo dodržení hygienických 
limitů mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti pitné vody. Za tímto účelem byly odebrány 
vzorky pitné vody KHS na adrese p. Ervína Höferta, Dvérce čp. 30.  Z protokolu o zkoušce č. 33263/2014 ze dne 
18.4.2014 vyplývá, že ani jeden z kontrolovaných ukazatelů nepřekročil stanovenou hodnotu pro pitnou vodu. Tento 
protokol je kdykoli k nahlédnutí na úřadu městyse Nepomyšl.  
 
Provozní řád místního vodovodu je zpracován Ing. Robertem Klementem a schválen OŽP Podbořany dne 25.2.2010. 
Tento provozní řád řeší vodoprávní náležitosti, technický popis vodovodu apod., v žádném případě nemůže řešit 
nadměrnou spotřebu vody z důvodu neustálého plýtvání vodou některými občany v období sucha. Jediným řešením je 
zpoplatnění odběrů vody. Tato věc je zatím v úrovni úvah a zvažování technického řešení měření odběru vody, ale 
pokud si někteří občané neuvědomí skutečnost, že mají sice vodu zdarma a neuvědomí si, že studny nejsou bezedné, 
budeme muset přikročit ke zpoplatnění pitné vody. Tento problém se týká samozřejmě i obce Nepomyšl.   
 
Co se týče příkopu pod studnou po pravé straně při vjezdu do Dvérců z Nepomyšle, nechal jsem kamerovým 
systémem prozkoumat otvor, kam se ztrácí voda ze zmíněného příkopu. Bohužel se kamera dostala pouze metr pod 
povrch vozovky. V každém případě budu kontaktovat SÚS Louny, abychom se dohodli na dalším postupu při vyčištění 
příkopu a zamezení průtoku vody po komunikací.  
 
Požadované úpravy přístupové cesty ke kontejnerům na tříděný odpad a k bytovce ve Dvércích jsou již pro letošní rok 
zahrnuty v rozpočtu městyse a po vyřízení administrativních věcí by měly být zahájeny práce na zpevnění a 
odvodnění komunikace.  
 
 

Josef Lněníček  
 

 



Podnět manželů Šmejkalových z Chmelištné 

 



 

Vyjádření k dopisu manželů Šmejkalových 
Problematika sousedského soužití na Chmelištné je opravdu tématem, které městys Nepomyšl řeší od té doby, co 
se do této obce nastěhoval více jak jeden trvale bydlící občan. Dovolte mi několik vět k problému Chmelištná. 

Pravomoci starosty a zastupitelů 

Předem bych chtěla apelovat na všechny občany Nepomyšle a jejích spádových obcí, nejen na manžele 
Šmejkalovi, aby již vzali na vědomí fakt, že starosta ani zastupitel žádné obce není všemocným Bohem, který je 
oprávněn a také schopen řešit veškeré problémy světa. Promiňte mi ten trošičku sarkastický tón, ale mám potřebu 
to říci takto naplno. Kompetence starosty a zastupitelstva obce jsou striktně dány zákonem č. 128/2000 Sb.,          
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec tohoto zákona starosta ani zastupitelstvo konat 
nesmí, i když by možná lidsky chtěli. Prosím, chcete-li efektivně komunikovat se starostou a zastupitelstvem, je 
dobré si tento zákon nastudovat. Vyhnete se tak zbytečným střetům, nedorozuměním a konfliktům a zbytečným 
invektivám typu „starostův kamarádíček“, „zastupitelstvem protěžované individuum“ a podobně. Budete přesně 
vědět, co můžete řešit se starostou, co se zastupiteli a co musíte řešit s jinými úřady a institucemi. Jsou totiž 
věci, které starosta může a má řešit, jsou věci, které může a má řešit zastupitelstvo, potažmo zastupitelé, a pak 
jsou věci, které do kompetence těchto samosprávných orgánů nepatří a patřit nemohou. Zákon o obcích také 
vymezuje práva a povinnosti občana obce. I to je důležité znát, domáháte-li se na obci nápravy určitých věcí. 
Konec konců znalost platných legislativních předpisů je jednou z povinností každého občana ČR. 

Pohyb psů na veřejných prostranstvích v Nepomyšli a spádových obcích 

V současné době platí v Nepomyšli a jejích spádových obcích obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, 
Chmelištná a Nová Ves. Dle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinností majitele vést psa na vodítku na veřejných 
prostranstvích, kterými mimo jiné jsou dle tohoto článku návsi. Tato i další OZV jsou občanům k dispozici na 
webových stránkách obce www.nepomysl.snadno.eu a v úředních hodinách na úřadu městyse Nepomyšl. 
Z výše uvedeného vyplývá, že majitel psa, který se ve Chmelištné na návsi pohybuje bez vodítka, se dopouští 
přestupku. Bez vodítka nesmí na návsi pobíhat ani pes pana Staňka, ale ani pes pana Šmejkala či jakýkoliv jiný 
pes. Na poslušnosti psa v tomto případě vůbec nezáleží. 
Na dodržování vyhlášky dohlíží podle jejího dosavadního znění úřad městyse a zastupitelé. Městys Nepomyšl však 
smluvně přenesl výkon přestupkového práva na přestupkovou komisi při Městském úřadě v Podbořanech, a to 
rozhodnutím zastupitelstva ze dne 24.11.2006. Jste-li tedy přímými svědky porušování obecně závazných předpisů 
(páchání přestupku), neobracejte se na starostu městyse Nepomyšl nebo na zastupitele, ale přímo na 
přestupkovou komisi (Jitka Bokrová, 415 237 524, bokrova@podoborany.net)! Opakované telefonování na úřad 
městyse a dožadování se starostovi přítomnosti či přítomnosti jiného ze zastupitelů je v tomto případě naprosto 
nerelevantním způsobem řešení problému. Stejně tak není smysluplné volat k zásahu Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů městyse Nepomyšl – tato jednotka není kompetentní k řešení této situace. Zajistěte rovnou Vy sami 
potřebné důkazy pro prokázání spáchání přestupku – video, fotografie, výpovědi jiných svědků. Kontaktujte Policii 
ČR, požadujte zaprotokolování daného stavu a jeho postoupení přestupkové komisi, pokud nebyl přímo spáchán 
jiný čin než přestupek (např. trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti apod.). Dříve, než ale toto vše uděláte, 
zameťte si sami před vlastním prahem. Požadovat po někom dodržování něčeho a přitom patřit mezi ty, kteří daný 
předpis také nerespektují, je sebevražedný postup. 

Pohyb hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích v Nepomyšli a spádových obcích 

Pravidla chovu hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech, včetně povinnosti chovatele zabezpečit tato 
zvířata proti úniku upravuje jednak zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, (konkrétně v případě hobby chovů §13 odst. 1 – týká se ale pouze hobby chovů, nikoliv chovů 
hospodářských za účelem podnikání), jednak zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vypisovat zde jednotlivá ustanovení těchto 
zákonů ve vztahu k povinnostem chovatele nemá smysl. Kdo si chce kompetentně stěžovat, nechť si tyto zákony 
načte. Postačí snad jen říci, že dozorovým orgánem v případě chovu hospodářských zvířat i zájmových chovů je 
Krajská veterinární správa - Oblastní pracoviště Žatec. Sem je tedy nutné směřovat své podněty. Obec je 
kompetentním orgánem pouze v případě § 28 zákona č. 246/1992 Sb. Tento paragraf opět pojednává o 
přestupcích, a tak i zde je v případě, kdy se zákon na danou situaci vztahuje, nutné postupovat obdobně jako u 
OZV o psech – kontaktovat Policii ČR, KVS OP Žatec a přestupkovou komisi, nikoliv starostu nebo někoho ze 
zastupitelů, neboť městys přenesl své kompetence v oblasti přestupkového práva na přestupkovou komisi MěÚ 
Podbořany. Má-li tedy pan Šmejkal podezření, že se pan Hladík (potažmo pan Staněk) o svěřená hospodářská a 
hobby zvířata nestará řádně, ať se obrátí na Krajskou veterinární správu Oblastní pracoviště v Žatci. Poškozují-li 
zvířata majetek pana Šmejkala, nechť volá Policii ČR. Ohrožují-li tato zvířata osoby nebo dopravu, je opět na řadě 
Policie ČR. Osobně bych preferovala nejprve rozumnou dohodu s majitelem než obvolávání úřadů, ta však již 
pravděpodobně vzhledem k vyhrocenosti vzájemných vztahů není na programu dne. 

http://www.nepomysl.snadno.eu/
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Utracení zvířete 

V souvislosti se zákonem č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, bych ráda pana Šmejkala odkázala na § 5 
tohoto zákona, kde jsou uvedeny důvody k usmrcení zvířete a kde jsou také uvedeny podmínky k provedení 
takového zákroku i nároky na osoby takovéto úkony provádějící. Podle tohoto paragrafu pes pana Staňka v žádném 
případě není způsobilý k utracení. Stejně tak ani starosta ani zastupitelé nejsou osobami způsobilými rozhodnout o 
utracení zvířete ani osobami způsobilými k provedení takového zákroku. Tímto návrhem manželů Šmejkalových se 
dále městyse Nepomyšl ani zastupitelstvo městyse nebude zabývat. 

Pronájem návsi a dalších veřejných prostranství ve Chmelištné 

Koňský dvorec Chmelištná si pronajal pozemky st. p. č. 17, 18 a 28 v k. ú. Chmelištná ve vlastnictví městyse 
Nepomyšl na základě nájemní smlouvy, kterou zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo na svém 12. zasedání 
dne 30. 11. 2012 v bodě II/7 usnesení zastupitelstva. Záměr na pronájem předmětných pozemků byl v souladu se 
zákonem o obcích vyvěšen na úřední desce od 1. 11. do 30. 11. 2007. Jedná se o pozemky nacházející se po pravé 
straně přístupové komunikace na náves ve Chmelištné. Obecní pozemky přímo na návsi obec panu Staňkovi 
nepronajímá. Část návsi je však ve vlastnictví jiného majitele (Píšťalka s. r. o.). Jak má pan Staněk uspořádány 
tyto nájemní vztahy, není vedení městysu přesně známo a řešení těchto vztahů není ani jeho úkolem. Podmínky 
užívání pronajatých pozemků stanovené nájemní smlouvou Koňský dvorec svým jednáním neporušil. 

Podpora městyse Nepomyšl neziskovým organizacím působícím ve správním obvodu městyse 

Ráda bych zde také uvedla na pravou míru domnělé protěžování pana Staňka ze strany městyse Nepomyšl. Městys 
Nepomyšl podporuje činnost všech neziskových organizací působících na jeho území. Obvykle se jedná o finanční 
podporu kulturních, společenských nebo sportovních akcí pořádaných jednotlivými organizacemi. Podpora je 
organizacím poskytována na základě jejich písemné žádosti, kde zástupce organizace vyčísluje náklady akce a 
zdůvodňuje požadavek na poskytnutí obecní dotace. Žádost je vždy projednávána zastupitelstvem městyse, na 
základě toho je pak rozhodnuto o formě a výši podpory. Koňský dvorec Chmelištná v letošním roce doposud o 
žádnou finanční ani materiální podporu nežádal a žádná taková podpora mu ze strany městyse nebyla poskytnuta. 
V loňském roce podpořil městys Nepomyšl Koňský dvorec Chmelištná částkou 9 000 Kč na uspořádání Slavnosti koní 
a rytířů a dále městys poskytnul technicko-organizační pomoc při realizaci Akčního dne v rámci kampaně „Kopeme 
za lepší svět“. Finanční podporu na tuto akci ve výši 15.000 Kč žádal TJ Nepomyšl jako spoluorganizátor akce a na 
tuto organizaci byly také finanční prostředky po odsouhlasení v zastupitelstvu alokovány. Pro srovnání v níže 
uvedené tabulce uvádíme finanční částky, které městys Nepomyšl v posledních 5 letech poskytnul jednotlivým 
neziskovým organizacím působícím na jeho území. Zde si každý může udělat obrázek o údajném protěžování pana 
Staňka a o dvojím metru zastupitelstva a vedení obce, jak o něm hovoří manželé Šmejkalovi. 

 

Organizace 
Rok podpory  v  Kč 

2010 2011 2012 2013 2014 

MS ČČK Nepomyšl  20.000 20.000 25.000 50.000 

MC Jablíčko z Nepomyšle  25.000 15.000 13.000   2.000 

Pandíci o. s.  20.000   2.000   9.000   4.000 

TJ Nepomyšl 40.000 40.000 32.000 40.000 25.000 

SDH Nepomyšl    10.000  

Český rybářský svaz   5.000    7.000 10.000 10.000 

Staročeské máje      6.000   6.000   7.000 

Koňský dvorec Chmelištná   5.000   9.000 20.000   9.000  

Aktivity Koňského dvorce Chmelištná pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel a další nízkoprahové projekty jsou 
„privátní“ aktivitou organizace a městysu nepřísluší do nich nijak zasahovat, přesto tyto projekty považujeme pro 
společnost za přínosné. Náklady na tyto aktivity si organizace hradí ze svých vlastních prostředků, které získává 
prostřednictvím grantů u různých grantových a nadačních organizací. S rasisticko-xenofobním závěrem dopisu 
manželů Šmejkalových se neztotožňujeme a odmítáme se k této věci jakkoliv vyjadřovat.  

Závěrem 

Jako předsedkyně Kulturní komise zastupitelstva městyse Nepomyšl musím konstatovat, že si cením jakékoliv 
spolupráce některé z neziskových organizací při jakékoliv obecní akci. Vážím si tedy toho, že je pan Staněk 
ochoten dělat čerta na jarmarku, vozit děti na koních při různých oslavách, zajišťovat povoz při masopustu či 
májích. Stejně tak si vážím jakékoliv spolupráce s kýmkoliv jiným – cením si pomoci hasičů při zajišťování 
požárního dozoru na akcích, cením si pomoci Pandíků, o. s. s vítáním občánků, cením si činnosti ČČK při 
reprezentaci městyse na okolních společenských akcích. Vážím si jakékoliv dobrovolnické činnosti.  
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Angažovanost toho kterého občana či neziskové organizace však není důvodem pro toleranci porušování obecně 
závazných či jiných legislativních předpisů. Tato praxe není na úřadu městyse aplikována a tvrdí-li manželé 
Šmejkalovi opak, měli by mít pro takové tvrzení pádné důkazy, jinak nelze jejich tvrzení považovat za nic jiného, 
než za dehonestaci vedení obce. Osobně doporučuji pečlivě vážit slova a nařknutí z čehokoliv podkládat 
skutečnými fakty, nikoliv smyšlenkami. 
 
Řečeno tedy jasně a jednoznačně, obec si spolupráce s panem Staňkem váží, žádným způsobem jej však 
neprotěžuje ani nezbavuje zodpovědnosti za dodržování obecně závazných předpisů a platných zákonů, stejně 
jako neprotěžuje nikoho jiného a nikdy protěžovat nebude. Tam, kde je k tomu obec kompetentní, nařizuje 
každému v případě porušení předpisů zjednání nápravy. V případech uváděných manželi Šmejkalovými jsou 
kompetentními jiné orgány výkonu státní správy než městys Nepomyšl a je tedy potřeba požadovat ze strany 
manželů Šmejkalových nápravu u těchto orgánů. Obviňovat starostu a zastupitele z nečinnosti je v případech výše 
uvedených irelevantní. 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (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 Nepomyšle  
25. 5. Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle  
28. 5. Bohumil Touš z Nepomyšle  
30. 5. Božena Lněníčková z Nepomyšle  

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

Přistěhovali se … 
19. 5. 2014  Lenka Tučimová do Nepomyšle 238  
19. 5. 2014  Sára Tučimová do Nepomyšle 238  
19. 5. 2014  Pavel Tučim do Nepomyšle 238  
20. 5. 2014  Jan Koval do Nepomyšle 238 
 

Narodili se … 

9. 5. 2014 Rodičům Jiřině Šťastné a Martinu Kašovi se o druhém květnovém pátku narodila druhá dcera 
Kateřina. Vážila 3550 g a měřila 50 cm. Vítáme Kačenku na světě a celé rodince i s prvorozenou 
Anetkou přejeme pevné zdraví, dobré prospívání a hodně rodinné pohody. 

25. 5. 2014 Manželům Nině a Lukáši Smolkovým se poslední květnovou neděli v Karlových Varech narodila druhá 
dcerka Magdalénka. Vážila 3550 g a měřila 51 cm. Vítáme Magdalénku do života a manželům 
Smolkovým i jejich prvorozené dcerce Marušce přejeme hodně pohodových chvil s celou rodinou a 
pevné zdraví. 

    

Kateřinka Kašová Magdalénka Smolková 
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KULTURA A SPORT 
 

Sport 

Mistrovství ČR Dance life tour 2014 

Dne 4. 5. 2014 se v Chomutově uskutečnilo Mistrovství Čech Dance life tour 2014, kterého se zúčastnila i děvčata 
z Nepomyšle. Kačenka Červená, Hanička Lněníčková a Zuzanka Novotná spolu se svými karádkami z taneční školy 
Dance team při ZUŠ v Podbořanech jako malé mimoňky – srandovní postavičky z pohádky Já, padouch – 
reprezentovaly Podbořany i Nepomyšl v kategorii CHRT ART MINI. Ve velké konkurenci a s handicapem v podobě 
nemocné kamarádky, která jim chyběla v sestavě, se z devíti družstev děvčata umístila na 7. místě a získala tak 
šanci postoupit na Mistrovství ČR a celorepublikové kolo ART do Kladna. V Kladně děvčata soutěžila v neděli 
18. 5. 2014. Tentokrát byla konkurence už tak obrovská, že děvčata skončila z osmi formací na posledním 8. místě. 
Ale jak praví klasik, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a pro děvčata je účast na celostátní akci určitě 
obrovskou zkušeností a motivací. Vědí, že nemůžou usnout na vavřínech, že je třeba na cvičišti přidat a že se pak 
na bojišti jistě brzy dostaví kýžené výsledky. 

   

Alena Skalová, Petra Červená 

Fotbal 

V sobotu 10. 5. 2014 jsme sehráli zápas ve fotbale ve Vroutku. Utrpěli jsme drtivou porážku 7:2 (poločas 3:1). Oba 
góly umístil do soupeřovy branky Michal Filip. Následující týden v sobotu 17. 5. 2014 jsme hostili na našem hřišti 
TJ Holedeč. S Holedečí jsme prohráli 1:2 (poločas 0:2). V neděli 25. 5. 2014 byl sehrán fotbalový zápas v 
Lišanech.  Celkový výsledek byl Lišany - Nepomyšl 5:4 (poločas 3:1). Hráči se snažili a zasloužili se o čtyři krásné 
branky. Autory těchto gólů byli Krupička, Filip, Čech a Valach. Bohužel pár minut před koncem utkání soupeř 
umístil do naší branky pátý gól, který rozhodl o naší prohře. Na závěr měsíce, tedy 31. 5. 2014, jsme sehráli zápas 
ve fotbale s prvním mužstvem tabulky se Staňkovicemi. Hrálo se na našem hřišti s konečným výsledkem 4:3 
(poločas 1:3). O branky se postarali Václav Šrédl, a to hned dvakrát, a po jedné brance vstřelili Martin Čech a 
Dominik Polášek. 

Za TJ Nepomyšl zprávu podává Václav Svoboda 

Kalendárium 
7. 6. 2014  Oslava Dne dětí s ČČK Nepomyšl, TJ Nepomyšl, Hasiči Nepomyšl a rybáři od 15.00 na 

fotbalovém hřišti 
14. 6. 2014 Rybářské závody MO ČRS Nepomyšl od 6.00 do 11.00 na Kaolínce v Nepomyšli  
14. 6. 2014 Letní burza oblečení a sportovního náčiní s MC Jablíčko 
28. 6. 2014 Kouzelná cesta pohádkou s MC Jablíčko z Nepomyšle* 

5. 7. 2014 Barvohrátky – kurs barvení hedvábí přírodní cestou s MC Jablíčko z Nepomyšle* 

*Podrobnosti sledujte na Facebooku a ve svém e-mailu. 

Potěšilo nás … 

… že zásahové vozidlo CAS 25 JSDH Nepomyšl prošlo úspěšně technickou kontrolou a je plně schopné výjezdové 
činnosti. 

Vladimír Vázler, JSDH Nepomyšl 
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HÁDANKA Z TITULNÍ STRANY 
 

 

Prostor u Kulturního domu v Nepomyšli 

  

Rok 2009  Rok 2014 

Na titulce v minulém čísle jste měli možnost vidět moji fotografii. Bylo na ní prostranství u Kulturního domu 
v Nepomyšli vyfocené počátkem léta v roce 2009, kdy MC Jablíčko podávalo žádost o grant na Fond T-Mobile 
s úmyslem toto prostranství zvelebit a přeměnit na odpočinkovou plochu pro maminky s dětmi i ostatní z 
Nepomyšle. Jak se prostranství za 5 let změnilo, můžete srovnat na fotografii pana Bati z roku 2014. Dnes je 
plocha u kulturáku díky výše zmiňovanému grantu, velké finanční pomoci městyse i díky dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj udržovaná, plná neobvyklých herních a sportovních prvků pro malé, větší i dospělé a myslím, že 
slouží přesně tomu účelu, kterému sloužit má – k setkávání lidí. Snad se podaří dotáhnout do zdárného konce i 
revitalizaci vrchu nad hřištěm. 
Dnes na titulce najdete další z fotografií pana Bati, a to z velmi nedávné doby. „Rekonstrukční fotografie“ už mi 
došly, nikdo z Vás bohužel na výzvu o jejich poskytnutí nereagoval, a tak se pokochejte alespoň velmi pěkným 
pohledem na historickou část obce. Fotograf zrovna zachytil nedávno probíhající rekonstrukci střechy kostela sv. 
Mikuláše. 
Prosím, zkuste si přeci jen najít chvilku čas a pošlete mi fotografii Vašeho domku či jiné nemovitosti před 
rekonstrukcí a po rekonstrukci. Budu za ni opravdu vděčná. Jde přeci o to, jak naše obec působí jako celek, a tak 

proč se nepochlubit vším, co k chlubení je :-D. Piště na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš Facebook. 

 
Zdenka Lněníčková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinné údaje: 
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo 
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl, 
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284. 

Redakční rada: 
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav Svoboda, 
Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor). 

Uzávěrka zpravodaje: 
Uzávěrka č. 06/2014 bude 20. 6. 2014. 
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě 
na flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané 
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více o 
pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 12 stran A4 - buďte 
struční. 

mailto:nepomysloviny@seznam.cz

