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ÚVODEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milí čtenáři Nepomyšlovin,
dovolte mi dnes vyprávět Vám příběh o dvou
nádobách.
Jeden starý nosič vody měl dvě velké hliněné nádoby.
Visely na obou koncích klacku, který nosil na krku.
V jedné byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla
dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci
dlouhé cesty od potoku až k domu byla v prasklé
nádobě vždy už jen polovina vody.
Dva roky takto nosil nosič vodu do domu, každý den
jen jednu a půl nádoby vody.
Samozřejmě – dokonalá nádoba byla pyšná na svůj
výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu vodu. Ale
chudák prasklá nádoba se styděla za svoji
nedokonalost a cítila se uboze, protože byla schopná
jen polovičního výkonu.
Po dvou letech soužení oslovila nosiče u potoka:
„Stydím se, protože voda ze mne teče po celou cestu
domů.“
A nosič jí odpověděl:
„Všimla sis, že květiny rostou jen na tvojí straně cesty
a ne na straně druhé? To proto, že jsem vždy věděl o
tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval
semena květin. To ty jsi je každý den zalévala, když
jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné
květiny, abych si ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla
taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit
můj domov.“
Co dodat? Snad jen to, že je dobré o svých
nedokonalostech vědět, nezastírat je, ale že i ony
nedokonalosti mohou být někdy vlastně svým
způsobem dokonalé.

Červnové jednání zastupitelstva proběhlo v pátek 27. 6. 2014
od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl.
Zastupitelstva se zúčastnilo 7 zastupitelů, omluveni byli
Antonín Lněníček a Josef Kříž. Zastupitelstvo schválilo
dodavatele na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v
Nepomyšli. Vítězem veřejné soutěže se stala firma
BARTUŠKA, Stavební společnost s. r. o. s částkou 244 788 Kč
vč. DPH.

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Zastupitelé také schválili, že v dalším volebním období bude
i nadále zastupitelstvo městyse Nepomyšl devítičlenné.

Dále zastupitelé schválili Kompletní restaurování nástěnných
maleb presbyteria s částí triumfálního oblouku a malby
Getsemanské zahrady v interiéru kostela sv. Mikuláše v
Nepomyšli panem BcA Michalem Šelembou, DiS ze Žatce za
cenu 1 149 937 Kč s DPH.
Výběrové řízení na dodavatele akce „Obnova a restaurování
průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ (II. etapa) bylo
zrušeno z důvodu předražených nabídek. Zastupitelé rozhodli
o novém vypsání výběrového řízení v zimních měsících, kdy
ceny stavebních prací obvykle klesají.
Zastupitelé dále schválili závěrečný účet městyse Nepomyšl
za rok 2013, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Nepomyšl za rok 2013, účetní uzávěrku městyse
nepomyšl za rok 2013 a výsledek hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2013. Městys v roce 2013 hospodařil se
ziskem 9.630.841,95 Kč. Krom dalšího se prodiskutovávala
žádost pana Pavla Tvrdého o výměnu starých chodníků za
nové v ulici k Českým a umístění min. dvou retardérů v téže
ulici. Projednání žádosti bylo odloženo na další jednání
zastupitelstva s tím, že pan Tvrdý bude požádán o doložení
podpisů všech obyvatel ulice jako vyjádření souhlasu
s umístěním retardéru a doložení souhlasu konkrétních osob,
před jejichž domem by měl být retardér umístěn, a to
především z důvodu prevence stížností na potenciální
negativní hlukový vjem z přejíždění retardéru.

Zdenka Lněníčková (zastupitelka)
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INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Oslava Dne dětí s ČČK Nepomyšl
Dne 7. 6. 2014 pořádala MS ČČK Nepomyšl ve spolupráci s městysem Nepomyšl, TJ Nepomyšl a nepomyšlskými
hasiči a rybáři oslavu Dětského dne. Celou akci zahájili klauni Petra Červená, Martina Mimovičová a Alena Skalová
a beruška Veronika Vlasáková.

Na dětičky čekala spousta soutěží jako například skákání v pytlích, chůze na chůdách, kopání míče do branky,
shazování plechovek a kuželek, chytání rybiček u nepomyšlských rybářů, pojídání koláčů atd. Za svou snahu
obdržely děti malou odměnu v podobě sladkostí či hraček.
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Po celý den byly dětem k dispozici také doprovodné akce. Koňský dvorec Chmelištná zajišťoval jízdu na koních,
Petr Lněníček s Davidem Maršalou se s dětmi proháněli kolem hřiště na motorkách a ti nejmenší si mohli zařádit
v dětském skákacím hradu. V průběhu dne se mohli návštěvníci občerstvit u stánku s jídlem a pitím se skvělou
obsluhou v podobě Danušky Lněníčkové, Honzy Kříže a Zdeňka Červeného.

Celá akce byla zakončena dlouho očekávanou pěnou, o kterou se nám postarali hasiči a opékáním buřtíků.
Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat všem lidičkám, kteří se na přípravě a průběhu dětského dne podíleli,
ať to již byli sponzoři, naši pomocníci u občerstvení a u atrakcí nebo další lidičky, děti a dospělí, bez kterých by
dětský den nebyl takovým, jakým byl, prostě úžasným.
Alena Skalová
MS ČČK Nepomyšl
Foto: Alena Skalová, Karin Humpoláková

Rybářské závody MO ČRS Nepomyšl
V sobotu 14. 6. 2014 od 6.00 do 11.00 hodin proběhly na Kaolínce v Nepomyšli již tradiční Rybářské závody
pořádané místní organizací Českého rybářského svazu Nepomyšl. Závody vyhrál David Smékal. Na 2. místě skončil
Vladislav Šána a bronz získal Rudolf Smékal. Na 4. příčce figuroval Milan Český, nejlepší z domácích. Celkem se
zúčastnilo 43 závodníků. Vítěz obdržel rybářský prut s dárkovým košem a víkendovou rybářskou povolenku pro dvě
osoby na vodní nádrž Sedlec v hodnotě 3 300 Kč. Vladan Strunz a Vladimír Lucký, pořadatelé z Místní rybářské
skupiny Nepomyšl, tímto děkují všem sponzorům za přízeň a podporu.
Vladan Strunz a Vladimír Lucký
MO Českého rybářského svazu Nepomyšl
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Foto: Karin Humpoláková

Letní burza oblečení a sportovních potřeb s MC Jablíčko
Druhou červnovou sobotu 14. 6. 2014 proběhla již tradičně LETNÍ BURZA OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB. Věci
do komisního prodeje jsme přijali v pátek a v sobotu od 10ti prodávajících. Prodej probíhal v sobotu od 14.00 hod.
v kulturním domě v Nepomyšli. Byla zde všehochuť letního oblečení od kruhu na plavání až po plážové klobouky.
Prodalo se krásných 120 ks. Celková částka za prodané věci byla 6.800,- Kč, prodávajícím, kteří přinesli své věci
bylo vyplaceno 6.200,- Kč. Zisk z prodaných věcí, který putoval do poklady MC byl krásných 600,- Kč. (5,- Kč za
prodaný ks oblečení). Jako každou burzu, byly neprodané věci opět odvezeny na charitu.
Ráda bych tímto poděkovala všem prodávajícím, nakupujícím, kteří naší burzu přišli podpořit. Děkuji hlavně Jiřce
Hábové, která při Letní burze pomáhala jak s přípravou, tak se samotným průběhem burzy. Budeme se těšit na
další burze oblečení „Podzim – Zima“.
Monika Zlá
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Pohádkové odpoledne s MC Jablíčko z Nepomyšle
V sobotu 28. 6. 2014 od 14.00 uspořádalo MC Jablíčko ve spolupráci s JSDH Nepomyšl pro nepomyšlské i přespolní
děti Pohádkové odpoledne. Protože meteorologové hlásili bouřky, rozhodli jsme se letos neputovat s pohádkami až
ke kaolínce a celou akci jsme zrealizovali v prostorách dětského hřiště. To na celé odpoledne obsadily různé
pohádkové postavičky, které měly pro děti připravené pohádkové i praktické úkoly – na stanovišti JSDH Nepomyšl
Pes Záchranář (Martin Lněníček) učil děti ošetřovat zlomenou ruku, Dráček Soptík (Marek Filipczak) zase zasáhnout
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proudem vody terč a myslivec (David Humpolák) vystřelit ze vzduchovky na lišku. Koňský dvorec Chmelištná (Vašek
Staněk) si pro děti připravil soutěž ve střelbě lukem. U Makové panenky (Nikola Nováková) měly děti za úkol po
hmatu poznat mezi různými semeny mák, víly Tereza Zápotocká a Lucka Schrötterová učily děti projít bludištěm a
navlékat korále, Brouk Pytlík (Patrik Kováč) a Princ s Princeznou (Dominik Polášek a Karin Humpoláková) zkoušeli
děti ze znalosti pohádek, Pavoučice Odula (Zdenka Lněníčková) testovala pohybovou zdatnost dětí při prolézání
pavučinou, Sněhurka a její trpaslíci (Denča a Natka Kadlčíkovi a Maruška Strunzů) zase daly zabrat dětským
jazýčkům, když měly děti poslepu poznat, čím z nabízených pochutin se Sněhurka přiotrávila, Křemílek a
Vochomůrka (Roman Baborák a Honza Kováč) prozkoušeli děti ze znalosti barviček při třídění drahokamů a vodník
(Patrik Šrédl) otestoval rybářskou zdatnost dětí. Nakonec čertice (Monika Zlá) vyzkoušela děti ze znalosti
hudebních znělek večerníčků. Všichni, kdo úspěšně absolvovali celé kolečko pohádkovým světem, byli odměněni
dárky od našich sponzorů. Za 20 Kč si každý mohl zakoupit občerstvení v podobě buřtíka a pití.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo ztvárnili pohádkové postavičky, za jejich ochotu pomoci, JSDH
Nepomyšl za spolupráci na stanovišti a za požární dozor při táboráku, městysu Nepomyšl za přípravu dřeva na oheň
a prutů na opékání špekáčků a dále těmto firmám za poskytnutí materiálních a finančních darů: Méďa Pusík,
Allianz, Pastelka, Placky.cz, A-TOYS, Hamé, RABE, TEDA RAABE, SEVT, North Video s. r. o., Fragment, DITIPO a.
s., časopis Brumík, Zábavné učení, skupina ČEZ, Pivnice U Zámku, David Humpolák, Stateček u Lněníčků a
Bartuška, Stavební společnost s. r. o. Děkujeme také Domovu důchodců v Podbořanech, konkrétně paní Edlové, za
laskavé zapůjčení kostýmů pohádkových postav.
Zdenka Lněníčková a Monika Zlá
MC Jablíčko z Nepomyšle
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Foto: Karin Humpoláková, Vladimír Vázler, Monika Zlá, Jan Vnouček

Chystá se …
Pozdrav z Afriky
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ Vás zve v pátek 4. 7. 2014 od 15.00 na náves u kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli. Čekají Vás bubny, tance a písně Afriky. Na návsi budeme malovat křídou na téma
„prázdniny“. Bude se soutěžit o nejhezčí obrázek, drobnou odměnou bude ale potěšen každý malíř.
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Všichni jste srdečně zváni!
Nina Smolková
Pandíci o. s.

Česko-Keňský festival opět v Nepomyšli!
Právě teď, v době konání světového poháru ve fotbale opět přichází do našeho regionu fotbálek s úplně jinou
tváří, streetfootball v duchu fair play, v rámci osvětové kampaně „Kopeme za lepší svět“. Zatímco první zmíněný
turnaj je sledován hlavně sportovními fanoušky a sázkaři, ten „náš“ fotbálek je určen pro setkávání lidí všech
možných věkových, sociálních a hlavně zájmových skupin. Projekt Fotbal pro rozvoj, organizovaný v ČR agenturou
INEX-SDA navštíví se svou kampaní „Kopeme za lepší svět“ 7 míst v České republice, mezi nimi 5. 7. I Nepomyšl na
Podbořansku. Skupina dobrovolníků, dílem z ČR a dílem z rovníkové Keni, spolu se všemi ostatními účastníky
neformálního turnaje a kulturního festivalu chce pomocí fair play hry a doprovodných akcí upozorňovat na globální
problémy současného světa a inspirovat lidi v navštívených regionech k aktivitách na lokální úrovni a tím k přispění
k zájmu o okolní svět na obou, lokální i globální úrovni. Protože fotbalový turnaj v Nepomyšli má být především
prostorem pro setkání a komunikaci lidí, bude doprovázen řadou aktivit pro nejširší veřejnost a děti. Nebude
chybět africké bubnování a tančení, ale třeba také program místních hasičů, mateřských center a neziskových
organizací. Odpoledne doplní i další taneční vystoupení a hudební představení.
V předvečer festivalu-turnaje se můžeme s dobrovolníky Česko-Keňské skupiny potkat na návsi městyse Nepomyšl,
kde od třetí hodiny odpoledne budou společně s dětmi z místa a okolí rovněž hrát, tančit a malovat.
Na Vaši návštěvu se těší Koňský dvorec Chmelištná o.s., Městys Nepomyšl, INEX-SDA a další.
4.7. – „Pozdrav z Afriky“- malování a tance na návsi, Nepomyšl 15:00 hod,
5.7. – „Kopeme za lepší svět“- od 13:00 hod na hřišti v Nepomyšli , od 18:00 pokračuje taneční zábava, pořádaná
městysem Nepomyšl, tamtéž
Václav Staněk

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

Soutěžení s hasiči
V pátek 18. 7. 2014 od 17.00 hodin se u hasičárny v Nepomyšli uskuteční tradiční letní soutěžení s hasiči. Po
skončení sportovního a vědomostního klání se ve 20.00 hodin rozběhne letní zábava s tombolou a mnohým
překvapením. Přijďte se pobavit mezi nepomyšlské hasiče a jejich kolegy z okolí.
Vilém Dorn
Jednatel SDH Nepomyšl

Volejbalový turnaj O pohár starosty městyse Nepomyšl
V sobotu 23.8.2014 od 9.00 hodin na dětském hřišti v Nepomyšli městys Nepomyšl pořádá 3. ročník turnaje O
pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbalu. Registrace družstev proběhne od 8.30.
Soutěží 5 členná smíšená družstva, v družstvu minimálně 2 ženy, hráči musí být starší 15 let! Hraje se na 2 vítězné
sety, každý s každým. Zájemci, hlaste se v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo volejte na 415 213 133.
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Neseďte doma, přijďte si zahrát volejbal. Kdo nechcete hrát, přijďte alespoň podpořit své blízké a kamarády.
Vaše ratolesti mohou po celou dobu využít herních prvků na dětském hřišti.
Těšíme se na vás! V případě nepříznivého počasí se turnaj ruší.
Josef Lněníček
starosta

OBRAZEM

Nepomyšlské máje 2014
Poslední květnová sobota patří v Nepomyšli vždy Staročeským májům. Letos tomu nebylo jinak. Místní mládež se
na tuto akci připravovala už měsíce dopředu. Nacvičovali českou besedu, připravili májky pro všechna svobodná
děvčata v Nepomyšli a nakonec připravili májový průvod a večerní Májovou zábavu.
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V sobotu 31. května 2014 vše vypuklo. Ve dvě hodiny přišel májový průvod před úřad městyse, kde kecal Dominik
Polášek požádal pana starostu o právo k pořádání májů. Pak už následoval průvod obcí. Májovníci se zastavili u
každého domu s májkou a vyzvali k tanci všechny jeho obyvatele. Tímto bych ráda poděkovala panu Josefu
Lněníčkovi, panu Jaroslavu Třískovi a panu Miroslavu Bozděchovi za skvělý hudební doprovod během celého
průvodu.
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Po šesté hodině dorazil májový průvod na náves, kde zatančil českou besedu. Letos opět ve dvou kolečkách. Po té
se losovala tombola. Hlavní cenou byla májka, kterou vyhrála paní Helena Čížková.
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V osm hodin nastal vrchol celého dne - Májová zábava. Májovníci zde znovu zatančili besedu a poděkovali všem,
kteří ji pomohli. K tanci a poslechu zde hrála kapela KORSET. Dík patří i Vám všem, kteří jste nás přišli podpořit
právě na zábavu.

Text: Danuška Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková

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.

Novelizace obecně závazné vyhlášky (OZV) o volném pohybu psů
Vážení spoluobčané a čtenáři Nepomyšlovin ,
děkuji tímto za článek Mgr. Z. Lněníčkové a dovolte mi, abych rovněž vyjádřil svůj názor a uvedl zde několik
informací, ohledně navrhované změny výše uvedené obecně závazné vyhlášky.
Podnět ke změně není pouze vyjádřením mého názoru, ale je to dedukce na základě několika stížností
nejmenovaných spoluobčanů, kteří mě ohledně přetrvávajícího problému oslovili. Velice si vážím jejich názoru a
toho, že chtějí problém řešit a nikoli pouze „formou pomluv“. Nenapadá mě vhodnější výraz.
Tato vyhláška není mířena na konkrétní osoby, jak se někteří mylně domnívají, ale jde pouze o všeobecnou
úpravu stávající vyhlášky a o preventivní opatření, tak, aby byla v nejvyšší možné míře zajištěna bezpečnost
obyvatel. Veškeré spoluobčany, u kterých došlo k negativní reakci, bych chtěl ve slušnosti požádat, aby si nejdříve
přečetli stávající vyhlášku, návrh nové vyhlášky, a až poté se vyjadřovali k tématu. Ale ne formou pomluv, ale
vyjádřením svých připomínek u kteréhokoli zastupitele, popř. na zastupitelstvu obce, či přímo na úřadě. A to
nejen v souvislosti s danou problematikou, ale s veškerými nápady, problémy popř. připomínkami. Některé až
patetické reakce považuji za naprosto zbytečné a vzbuzují dojem, že někteří z Vás preferují pohodlí Vašich
„čtyřnohých oblíbenců“ před bezpečností nejen nejmenších, ale i ostatních obyvatel obce a jejich místních částí.
Žijeme v jedné obci a myslím, že bychom měli vzájemně prohlubovat úctu a mezilidské vztahy ke spokojenosti a
lepšímu soužití všech obyvatel.
Pokud ovšem převažuje ve větší míře názor, že stávající vyhláška je dostačující, samozřejmě budu
respektovat názor většiny. Ale k tomu je opravdu nezbytná komunikace.
Ještě bych chtěl alespoň touto písemnou formou poděkovat všem, kteří svými příspěvky, fotografiemi a názory ve
velké míře napomáhají spoluobčanům k informovanosti, většímu rozhledu a dění v obci.
S pozdravem
Bartuška Pavel
místostarosta

Reakce manželů Šmejkalových na odpověď ve věci jejich podnětu z Nepomyšlovin č. 05/2014

Reakce na dopis manželů Šmejkalových ze dne 25. 6. 2014
Dopis manželů Šmejkalových z Chmelištné, který byl reakcí na článek z Nepomyšlovin č. 5/2014, byl adresován
zastupitelstvu městyse Nepomyšl. Jako takový byl přítomným zastupitelům nakopírován a přečten dne 27. 6. 2014
na jednání zastupitelstva. Zastupitelé jej vzali, stejně jako předchozí podnět manželů Šmejkalových, na vědomí
s tím, že vše podstatné, jak postupovat v případě sporu manželů Šmejkalových s panem Staňkem bylo napsáno
v reakci na jejich první podnět v Nepomyšlovinách č. 5/2014. Tolik k stanovisku zastupitelstva jako celku.
Vzhledem k tomu, že velká část dopisu manželů Šmejkalových z 25. 6. 2014 je určena mně osobně, dovolím si
ještě pár stručných slov. Nehodlám reagovat na osobní invektivy obsažené v dopise jako je má neznalost počtu
stálých obyvatel Chmelištné nebo mé statusy na Facebooku. K těmto věcem je nadbytečné cokoliv psát. Ráda
bych jen shrnula podstatné body, jak postupovat v některých životních situací, které se z dopisu manželů
Šmejkalových dají vyčíst:
1) Volný pohyb psů (naprosto všech bez rozdílu – vycvičených, nevycvičených, poslušných, neposlušných) na návsi
ve Chmelištné je dle čl. 2 písm. b) OZV č. 1/2005 zakázán. Psi musí být vedeni na vodítku opatřeném obojkem.
Porušení této povinnosti je přestupkem, který řeší přestupková komise při MěÚ Podbořany (městys Nepomyšl
delegoval pravomoc řešit veškeré přestupky na Městský úřad v Podbořanech). Podněty v této věci je tedy nutné
podávat do Podbořan, nikoliv na úřad městyse Nepomyšl. Platí pro všechny občany všech místních částí městyse
Nepomyšl: Jste-li svědkem přestupku a ten Vás pobuřuje, podejte Vy sami podnět k přestupkové komisi a
vystupujte před ní sami za sebe, nepřenášejte zodpovědnost na někoho jiného (starosta, městys, zastupitelé). Vy
sami jako přímí svědci události jste nejlépe schopni přestupek popsat a zachytit, kdokoliv jiný jedná
zprostředkovaně a jeho věrohodnost je tudíž zpochybněna.
2) Problematiku chovu hospodářských zvířat a povinností chovatele řeší Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Ústecký kraj. Pokud se domníváte, že chovatel zvířat nepostupuje v souladu s platnou
legislativou, kontaktujte příslušné pracoviště v Žatci.
3) Jste-li bezprostředně ohroženi na životě nebo je-li bezprostředně ohrožen Váš majetek, kontaktujte Policii ČR.
4) Městys Nepomyšl nemá obecně závaznou vyhlášku upravující tzv. noční klid v obci. Na tuto problematiku se
obecně vztahuje § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se stanovuje, co se považuje za noční dobu. Tou se pro účely
kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi podle odst. 2 § 34 rozumí doba mezi 22.00 a 6.00
hodinou. Podle § 32 téhož zákona hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert,
taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním
předpisem pro chráněné prostory uvedené v § 3033c). Splnění této povinnosti zajistí osoba provozující službu a,
jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu
stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla. Orgánem dozorujícím tuto oblast jsou Krajské hygienické stanice.
V případě porušení ustanovení tohoto zákona se obracejte na tuto instituci.
Zdenka Lněníčková
zastupitelka

Problémy ve Dvércích
Ve vyjádření "městyse" z čísla Nepomyšlovin 05/2014 k článku Dobrá zpráva pro občany Dvérců je uvedeno, že je
pravidelně prováděna kontrola hygienických limitů pitné vody ve Dvércích. Protokol je k nahlédnutí na úřadě
městyse. Právě tak je uvedeno, že existuje provozní řád místního vodovodu. Vzhledem k zájmu občanů Dvérců
o situaci v obci by, pokud to není někým nebo něčím zakázáno, bylo vhodné tyto dokumenty vyvěsit na informační
tabuli v obci a prokázat tak ochotu informovat občany o věcech, které se jich dotýkají. Místa je tam dost.
K zlepšení informovanosti občanů o dění v městysu by přispělo, i vzhledem k blížícím se volbám, provedení
přiznání zastupitelů městyse, jak splnili svůj program, který si dali před kandidaturou do zastupitelstva
městyse, co se jim podařilo či ne. Takové shrnutí své činnosti v zastupitelstvu, a pokud budou kandidovat i v
přibližujících se volbách, jaká poučení si pro případnou další činnost přinesou. Takové "audity" jsou nyní v módě, a
i dříve byly po skončení svěřené funkce pravidlem.
Dále bych ještě doplnil informaci nejen pro občany Dvérců o stavu příkopu podél silnice pod starou studnou.
Pracovníci SUS Louny, které p. starosta podle svého příslibu kontaktoval, byli zjištěnými závadami v příkopu dost
znepokojeni, již 3x navštívili Dvérce pro kontrolu situace a obávají se, že by voda pronikající pod silnici mohla
způsobit její zborcení. Budou urychleně informovat nadřízené a snažit se o nápravu.
Jiří Podroužek, Dvérce č. 5

Reakce na článek pana Podroužka
Děkujeme panu Podroužkovi za podnět, výsledky měření kontrol pitné vody se budeme snažit pravidelně
zveřejňovat na úřední desce ve Dvércích tak, aby obyvatelé Dvérců měli informace o kvalitě vody z první ruky.
Se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje již spolupracujeme na řešení problému s vodou pod vozovkou. Nyní
čekáme, až Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zhotoví šachtu k propustku vedená pod vozovku a poté k této
šachtě svedeme žlabovnicemi strouhu vedoucí po pravé straně vozovky ve Dvércích.
Josef Lněníček
starosta
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Výzva stávajícím zastupitelům
Na základě dopisu pana Podroužka a jeho výzvy k „provedení přiznání zastupitelů městyse, jak splnili svůj
program, který si dali před kandidaturou do zastupitelstva městyse“, prosím všechny stávající zastupitele, aby –
v případě, že o takové veřejné „přiznání“ mají zájem – do příštího čísla Nepomyšlovin zpracovali zhodnocení své
zastupitelské činnosti v posledním volebním období. Ztotožňuji se s panem Podroužkem, že taková revize
slíbeného a splněného rozhodně nemůže ublížit.
V souvislosti s tím rovnou předem avizuji, že vzhledem k blížícím se komunálním volbám bude v Nepomyšlovinách
dán prostor všem kandidujícím prezentovat své vize, myšlenky, nápady. Podklady k prezentaci budeme přijímat
po uzavření kandidátek v srpnu 2014 v elektronické podobě (formát *.doc nebo *.docx) vždy do řádného termínu
uzávěrky Nepomyšlovin. Předem prosím o co největší stručnost – jak sami vidíte, poslední dobou máme velký
problém udělat „tenké“ Nepomyšloviny :-D.
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka Nepomyšlovin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (60 let a více)
11. 6.
Anna Kirchnerová z Nepomyšle
14. 6.
Ing. Michal Zada z Nepomyšle
16. 6.
Jan Zajíc z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše
jejich blízkých.

20. 6.
Reinhold Janda z Nepomyšle
27. 6.
Hana Krausová z Nepomyšle
29. 6.
Gudrun Nováková z Nepomyšle
nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku

KULTURA A SPORT
Sport
Fotbal
Dne 8. června 2014 se konal poslední zápas jarní části IV. třídy skupiny B. Tu jsme ukončili utkáním v Hlubanech.
Zvítězili jsme 3:0 (poločas 2:0). Góly dali Martin Čech, a to hned dvakrát, a jeden poslal do branky soupeře Petr
Vlasák.
Za TJ Nepomyšl zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
4. 7. 2014
5. 7. 2014
5. 7. 2014
18. 7. 2014
25. 7. 2014
26. 7. 2014
23. 8. 2014

Pandíci o.s. Vás od 15.00 hodin zvou na náves u kostela sv. Mikuláše na setkání s Keňany pod
názvem Pozdrav z Afriky! Bude se malovat na chodník na téma „prázdniny“ a tancovat a zpívat
za rytmů afrických bubnů. Každé malířské dílo bude odměněno.
Akční den kampaně „Kopeme za lepší svět“ od 13.00 hod. na hřišti v Nepomyšli, od 18.00 hod.
Barvohrátky – kurs barvení hedvábí přírodní cestou s MC Jablíčko z Nepomyšle od 14.00 hod.
Kursovné 60 Kč (sylabus, byliny a další materiál na nabarvení), hedvábná šála 52 Kč.
SDH Nepomyšl vás od 17.00 hodin zve na Soutěžení s hasiči u hasičské zbrojnice v Nepomyšli.
Od 20.00 tamtéž proběhne tradiční letní hasičská zábava pod širým nebem.
Jakubské léto ve Vroutku od 19.00 hodin v areálu myslivny
Jakubské léto ve Vroutku od 14.00 hodin v areálu myslivny
Turnaj O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbalu. Registrace družstev od 8.30,
hra od 9.00.*
*

Podrobnosti sledujte na Facebooku a ve svém e-mailu.

Potěšilo nás …
… že při inventuře depozitáře žateckého muzea v srpnu loňského roku byl v nalezen předmět vztahující se
k Nepomyšli – prapor nepomyšlských cechů z roku 1857. Cennost praporu spočívá v tom, že zobrazuje znaky
jednotlivých cechů v Nepomyšli. O nich není žádná jiná písemná zmínka. A najednou máme dokonce i jejich
znamení. Cennost praporu dále zvyšuje jeho přesná datace, což nebývá časté i u daleko větších obcí. A jeho stáří
je – jak ukazuje datum výše – úctyhodné.
Prapor je zhotoven z polohedvábného damašku se středovým oboustranným obrazem, lemovaným dracounovou
portou. Rozměr praporu je 130 x 150 cm, rozměr maleb (oboustranné) 64 x 50 cm, rozměr žerdi je 3,17 m. Plátno
bylo už velmi zeslabené a potrhané. Polohedvábný damašek byl znečištěn běžnými organickými a anorganickými
nečistotami, byla poškozena vazba materiálu, degradovalo i samotné vlákno, některé švy byly uvolněné nebo
rozpárané. Třásně byly poškozené, v některých místech vypadané. Obrazová část – malba – byla znečištěná,
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polámaná s odřenými místy, zkřehlá. Žerď – odpadávající polychromie.
Tento prapor cechů z Nepomyšle i s žerdí jsme nechali v únoru 2014 restaurovat a nechali jsme vyhotovit jednu
kopii u restaurátorky textilu paní Zuzany Červenkové z Bakova.
V současné době můžete již kopii tohoto praporu shlédnout na úřadu městyse Nepomyšl. Zrestaurovaný originál
praporu cechů z Nepomyšle i s žerdí je uložen v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.
Josef Lněníček

… že jsme obdrželi od Úřadu práce Louny finanční prostředky na vytvoření dalších dvou pracovních míst s dobou
trvání od 1.7.2014 do 28. 2. 2015. Tato místa obsadila paní Zuzana Dornová a pan Jan Kováč.
Josef Lněníček

HÁDANKA Z TITULNÍ STRANY
Nepomyšl 2014

Na titulce v minulém čísle jste měli možnost vidět fotografii pana Štefana Bati. Byl na ní krásný panoramatický
pohled na Nepomyšl z dvéreckého kopce. A protože už mi došly fotografie vesnice a okolí (víceméně, sem tam
ještě něco někde „vylovím“) a protože obec netvoří jen domy, stromy a příroda, ale hlavně lidé, budeme v příštích
číslech na titulce přinášet fotografie lidí – těch, kteří něco dělají pro obec a pro ostatní. A vy můžete hádat, kdo
je na fotografiích a z jaké akce fotka pochází. 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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