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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milí čtenáři Nepomyšlovin,
dnes jen krátce. Pátrala jsem po nějakém textu, který by se
hodil k zamyšlení před následujícími komunálními volbami.
Našla jsem hodně textů, ale žádný, který by byl tématu šitý na
míru. A tak mi dovolte vybrat pár myšlenek, které mne zaujaly
a které Vám snad pomohou správně vybrat své zástupce, kteří
po další 4 roky povedou naši obec.
Volte lidi podle jejich skutečných skutků, ne podle toho, co
říkají nebo co se o nich říká. I malý čin je víc než plané řeči.
Dejte si tu práci zjistit, co uchazeči o místo v zastupitelstvu
pro obec skutečně vykonali, nenechte se zmást pomluvami a
zvábit mámivými řečmi a sliby. Za některými kandidáty stojí
konkrétní skutky, za některými jen ty plané řeči.
Dívejte se dál než jen na zítřek – některé věci potřebují ke své
realizaci čas. Ten, kdo slibuje, že vše vyřeší hned zítra, slibuje
nesplnitelné. Stejně tak každé „zadarmo“, musí někdo někde
zaplatit. Co Vy – občané – budete mít zadarmo, to bude muset
městys někde uhradit. A zdroje městyse nejsou bezedné.
Pamatujte, že pomluva vždy byla nástrojem manipulátorů –
chcete-li být manipulováni, věřte pomluvám, chcete-li se
rozhodovat jako svobodní lidé, ověřujte si, co kde slyšíte a
teprve podle toho konejte. Vyhýbejte se používání slova proti
sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu
pravdy a lásky. Nebojte se ptát. Klást otázky, vyjádřit to, co
skutečně chcete, to je základ toho, jak předejít zklamání a
nedorozumění. Nevytvářejte si domněnky, ale zjišťujte
pravdu. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom
dovedete. A na závěr – v komunálních volbách máte možnost
volit napříč stranami. Můžete „vykřížkovat“ 9 zastupitelů dle
svých představ. Využijte tuto možnost, protože jedině
křížkování je férové. Ne všichni totiž mohou být na prvních
místech kandidátek. Zakřížkováním celé kandidátky kolikrát
dáte hlas i těm, které ve vedení obce nechcete. Buďte tedy
uvážlivý. Přeji Vám hodně štěstí, ať zvolíte dobře.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Tak jako každý rok, v červenci se zastupitelstvo
nekonalo a zastupitelé se k jednání sešli až poslední
pátek v srpnu. Srpnové jednání se konalo dne 29. 8.
2014 od 19.00 v zasedací místnosti na úřadu městyse
Nepomyšl. Přítomno bylo sedm zastupitelé, omluvili
se Ing. Jaroslav Vávra a Antonín Lněníček.
Zastupitelé měli na programu schválení dvou obecně
závazných vyhlášek (OZV) – tzv. OZV o psech a OZV o
nakládání s odpady. Druhou jmenovanou schválili
zastupitelé bez vážnější diskuse, neboť oproti
původní vyhlášce se v ní příliš mnoho nemění. Nová
OZV upřesňuje především rozmístění kontejnerů na
tříděný komunální odpad včetně kontejnerů na
bioodpad, vše ostatní zůstává stejné jako ve vyhlášce
původní.Schválení prvně projednané vyhlášky bylo
ale odloženo až na další jednání zastupitelstva,
neboť k poslední (již třetí) verzi textu zaslané
zastupitelům před jednáním zastupitelstva mělo opět
výhrady kontrolní pracoviště Ministerstva vnitra ČR.
(MVČR již oponovalo první návrh OZV připravený
městysem, proto připravilo vlastní návrh, který však
zase neodpovídal potřebám obce a rovněž obsahoval
legislativní nepřesnosti, proto jako kompilace dvou
předchozích vznikl návrh třetí, ten MVČR opět
připomínkovalo.) Mgr. Lněníčková, která byla
pověřena přípravou této OZV a která s MVČR
komunikuje, seznámila zastupitele s procesem
přípravy OZV, s požadavky MVČR a s oponentními
požadavky městyse Nepomyšl a s posledním návrhem
MVČR, ve kterém byly zapracovány veškeré
legislativní připomínky MV ČR i veškeré požadavky
městyse. Tento poslední návrh bude zastupitelům
zaslán e-mailem a schválen bude na zářijovém
jednání zastupitelstva. Pro občany nová OZV o psech
nově přinese vést na všech veřejných prostranstvích…
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pokračování ze str. 1
… na vodítku a s náhubkem tzv. rizikového psa (psa neposlušného a psa bojového plemene vyjmenovaného ve
vyhlášce). OZV dále vymezuje plochy pro volný pohyb psů a určuje povinnost při společenské, kulturní či sportovní akci
kdekoliv na veřejném prostranství v obci mít jakéhokoliv psa na vodítku a s nasazeným náhubkem. Stejně vybavený
musí být i jakýkoliv pes na zastávkách a jakýkoliv pes, který je krátkodobě ponechán bez dozoru (např. při cestě na
poštu, do obchodu, na úřad). Povinnost vést jakéhokoliv psa na veřejném prostranství na vodítku zůstává zachována.
Podrobněji seznámíme s vyhláškou po jejím přijetí.
Zastupitelé dále schválili dodavatele na realizaci opravy komunikace v ulici mezi domy p. J.Jelínka a p. P. Brezaniho.
Na základě výběrového řízení tuto stavbu provede firma Mlejnek za cenu 1.275.803,- Kč s DPH. Na návrh pana Pavla
Bartušky zastupitelé zároveň rozhodli o tom, spojit realizaci této stavby i s opravou komunikace před domem pana J.
Gašpara a sl. P. Zajícové (č. p. 64 a 65), kteří se na zastupitelstvo obrátili s žádostí o opravu jejich přístupové cesty.
Zdenka Lněníčková (zastupitelka)

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
Městys Nepomyšl pořádá již tradiční zájezd na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic. Odjíždět se bude ve středu
17. 9. 2014 v 7.30 hodin od úřadu městyse Nepomyšl. Cena pro důchodce činí 50,- Kč, pro ostatní účastníky 100,- Kč.
Zájemci, hlaste se na úřadu městyse Nepomyšl.
Renata Morávková

Souběh komunálních a senátních voleb v Nepomyšli
V Nepomyšli proběhne souběh voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu Parlamentu ČR. Volby do zastupitelstev
obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 – v pátek 10. října 2014 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem pro konání voleb je pro voliče,
kteří mají trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební místnost v zasedací místnosti
úřadu městyse Nepomyšl, která se nachází v 1. patře úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům do 7. října 2014.
Renata Morávková

INFORMAČNÍ PELMEL
Neziskovky a výbory informují …
Letní zásahy JSDH Nepomyšl
Dne 2. 7. 2014 byla JSDH Nepomyšl povolána k zásahu do obce Dvérce, kde došlo k pádu části stromu na komunikaci.
Výjezdu se zúčastnili Vladimír Vázler, Martin Lněníček a Marek Filipczak. Větev byla odborně rozřezána a odstraněna
z komunikace. Strom byl sanován tak, aby dále neohrožoval místní obyvatele.
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Dne 23. 8. 2014 vyjela JSDH Nepomyšl do obce Chmelištná na nahlášený požár travního porostu. Na místě bylo zjištěno,
že se jedná o neohlášené pálení klestí. Na místě události již zasahoval HZS Podbořany. Výjezdu se zúčastnil Vladimír
Vázler. HZS Podbořany tuto událost vyřešila na místě s majitelem prostoru.
Text a foto: Vladimír Vázler
velitel JSDH

Odložení vydání knižní publikace o Nepomyšli
Vážení spoluobčané, přátelé Nepomyšle,
předpokládám, že všichni víte o připravovaném vydání knihy „Historie obce Nepomyšle“ (pracovní název). Kniha bude
popisovat historii naší obce, přibližovat nám životní osudy našich slavných rodáků a samozřejmě se bude dotýkat života
každého našeho občana, každé rodiny a každé budovy v obci. Při tom odhalí mnohé zajímavosti, které nebyly dosud
známy.
Původně jsme plánovali, že knihu vydáme ještě letos. To jsme ale neměli tušení, jak moc zajímavých materiálů a
vzpomínek se začne objevovat až teprve ve chvíli, kdy už mělo být vše napsané a kdy jsme měli mít shromážděné
všechny fotografie a další obrazové materiály. Pan Morávek z nakladatelství KONIÁŠ nás uklidnil tvrzením, že tento
vývoj prací na podobné knize bývá obvyklý. Jde o práci v cyklech a dá se předpokládat, že tento cyklus nebude
posledním. Z druhé strany je prý moc dobře, že jsme se rozhodli tak zvaně „netlačit na pilu“, ale naopak se
k problému postavit čelem a využít ho k výraznému zkvalitnění naší knihy.
Jak bylo původně avizováno, publikace měla spatřit světlo světa koncem prázdnin 2014. Po konzultaci
s nakladatelstvím a zvážení situace jsme se rozhodli termín vydání posunout o jeden rok.
Naše interní výběrové řízení na nakladatelství, které pro Nepomyšl knihu nakonec vydá, mělo původně tři účastníky,
kteří nám byli doporučeni odborníky ze Státního okresního archivu Louny. Vybrali jsme nakladatelství Koniáš z Plzně,
které působí na trhu od začátku roku 1990 a může se mimo jiné prezentovat např. bestsellerem Dravec Mattoni aneb
Živá voda, výpravnou publikací Citolibští mistři, mnohým z vás jistě dobře známou knihou Lounských pověstí nebo třeba
spoluprací s Karlovou a několika dalšími univerzitami či Českou televizí.
Jak dnes vypadají práce na přípravě knihy? Doposud se podařilo shromáždit úctyhodné množství textu a slušnou
obrazovou přílohu. Již z nich by bylo možné knihu sestavit. Nechceme-li ale přijít o mnoho nově objevených fotografií
a vzpomínek, uděláme dobře, když skutečně termín jejího vydání posuneme. Nakonec – nejsme tak bohatou obcí,
abychom si mohli dovolit zaplatit za „slušnou“ knihu, když za stejné peníze můžeme mít knihu výrazně lepší.
A o to tady jde. Časový posun vydání po dohodě s nakladatelstvím použijeme pro zvýšení kvality především obrazových
materiálů, tedy fotografií. K realizaci tohoto záměru budeme nutně potřebovat Vaši – pokud možno co nejužší –
spolupráci. Každý z vás, kdo bude mít v knize „svoji fotku“, bude samozřejmě očekávat, že obrázek bude co nejlepší.
To jde pouze tak, že nám tu „fotku“ zapůjčí ke zpracování do knihy jako co nejkvalitnější originál. Žádné kopie, to vše
výrazně snižuje kvalitu. Pan Morávek z nakladatelství Koniáš k tomu vysvětluje: „Nejdůležitějším momentem
ovlivňujícím veškeré nakladatelské práce a následnou kvalitu a „krásu“ knihy je kvalita podkladových materiálů.
Jedná se jak o texty, tak i o ilustrace. Nekvalitu textů v knize na první pohled neuvidíte. Zato nekvalitu fotografie
v knize je vidět na první pohled, výsledek je daný stavem dodaného originálu. Ideální je dodat do tisku originály
fotografií.“
Rád bych znovu oslovil všechny majitele poskytnutých fotografií a ještě jednou požádal o jejich snímky. Nikdo se o ně
nemusí obávat. Pokud je nebude chtít spustit z očí, stačí, když nám je poskytne k nasnímání na místě. Ještě lepší
bude, když je zapůjčí nakladatelství ke klasické přípravě tisku. Nemusíte mít strach, fotografiím se nic nestane, z
Archivu v Lounech takto poskytli právě nakladatelství KONIÁŠ několik set let staré originály, všechny byly bez nejmenší
poskvrny vráceny v pořádku zpět.
Je jasné, že při přípravě tak složité akce, jako je vydání knihy, vznikají i problémy právního charakteru. Neměli jsme
tušení o autorským zákonem dané nutnosti získat souhlas autora fotografie s otištěním jeho „díla“ v knize. Obrátíme se
tady na vás všechny, kdo jste fotografie poskytli, a požádáme současně o dvě věci – o souhlas s otištěním, stvrzený na
písemném formuláři a (případně) o zapůjčení originálů snímků.

Nepomyšloviny č. 07-08/2014

10. 9. 2014

I nadále shromažďujeme další fotografie, vzpomínky a materiály, které budou moci být ještě dodatečně použity
v knize. Proto vás prosíme, podívejte se znovu do svých šuplíků, otevřete své skříně, zalistujte ve svých albech a
zavzpomínejte na vyprávění svých rodičů, dědečků a babiček. Přineste vše, co objevíte. Díky vám bude naše knížka
zajímavější a lepší. Kdo by v ní navíc nechtěl najít svou fotografii nebo svůj příběh?
Jak vidíte, posunutím termínu vydání knihy jsme si dopředu připravili rok usilovné práce na její přípravě. Jde nám o to,
aby kniha o Nepomyšli byla co nejlepší, aby na ni mohla být obec náležitě hrdá.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat těm, kteří již přispěli. Fotografiemi, obrázky, svými vzpomínkami. V knize jim
bude věnována náležitá pozornost.
Za redakční radu pro vznik knihy
Martin Kaše
Nepomyšl čp. 186
439 71 Nepomyšl
e-mail: kasamata@seznam.cz
telefon: 776 739 588
Městys Nepomyšl
Nepomyšl čp. 102
439 71 Nepomyšl
e-mail: ounepomysl@seznam.cz
telefon: 415 213 133

Proběhlo …
Pozdrav z Afriky
V pátek 4. 7. 2014 v 15.00 hod. jsme se na návsi v Nepomyšli sešli společně s Koňským dvorcem Chmelištná se spoustou
dětí, rodičů, ale hlavně s návštěvníky z Keni, kteří dorazili v rámci projektu "Kopeme za lepší svět".
Malovalo se křídami, voskovkami na témata africká zvířata a fotbal. Tančilo se a zpívalo za zvuků afrických bubnů.
Také se jezdilo na koni a všichni malíři mlsali drobnou odměnu za svá díla. Všichni jsme společně strávili velmi pěkné
odpoledne.

Nina Smolková, Pandíci. o.s.
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Barvohrátky aneb kurs barvení látek přírodní cestou
V sobotu 5. 7. 2014 od 14.00 hod. proběhl jako doprovodná akce akčního dne kampaně „Kopeme za lepší svět“
v Mateřském centru jablíčko z Nepomyšle kurs barvení látek přírodní cestou Barvohrátky. V hlavní roli – Luďka Fialová
z Krásného Dvora, hedvábí, bylinky a činidla. Barvily jsme pomocí listů břízy, cibulových slupek, natě a květu kopretiny
vratiče, květu komonice lékařské, kořene mořeny barvířské a listů bezu černého. Různé odstíny nám pomáhala docílit
činidla přidaná do barvicího roztoku – modrá skalice, vinný kámen a kamenec. Povedly se nám vytvořit kouzelné barvy
v odstínech od měděné, před zlatavou, hnědočervenou, žlutou, zelenožlutou až po přírodní béžové a krémové odstíny.
Celé alchymistické odpoledne se neslo ve velmi pohodovém duchu a výsledky nejedné z nás vyrazily dech. Kurs měl
jednu jedinou chybičku – nedorazil bohužel nikdo s fotoaparátem, a tak Vás bohužel nemohu potěšit žádnou
barvohrátkovou fotografií. Ale snad nevadí, bude-li zájem, je možné zopakovat si barvohrátky znovu a každý tak může
objevit, jaká barevná kouzla v sobě skrývají obyčejné byliny.
Zdenka Lněníčková
místopředsedkyně MC Jablíčko

Kopeme za lepší svět – pohledem SDH Nepomyšl
Dne 5. 7. 2014 se hasiči Nepomyšl zúčastnili v rámci propagace požární ochrany celosvětové akce, která se konala zde
v Nepomyšli „Fotbal pro rozvoj - Kopeme za lepší svět“, kde jsme zajišťovali doprovodný program a zároveň jsme se
prezentovali jako místní spolek. Během celé akce si mohli děti i dospělí vyzkoušet používání proudnice a zkusit
zasáhnout terče vodním proudem. Na závěr akce jsme udělali bohatou pěnu, kterou si tentokrát užily nejenom místní
děti, ale i dospělí a především hráči z Keni, pro které byla neuvěřitelným zážitkem.
Vladimír Vázler
SDH Nepomyšl

Foto: Vladimír Vázler a Karin Humpoláková
Více foto na www.sdh-nepomysl.websnadno.cz

Hasičský pětiboj a hasičská zábava
V pátek 18. 7. 2014 proběhl už tradiční hasičský pětiboj pro děti a rodiče. Byly připravené různé překážky a disciplíny,
které se plnily na čas.
Výsledková listina:
 kategorie rodič s dítětem: 1. místo Viktor Vávra, 2. místo Pavel Bartuška, 3. místo Tomáš Mimovič,
 kategorie dítě do 10 let: 1. místo Eva Chobotová, 2. místo Silvie Šlachtová, 3. místo Patricie Hladíková,
 kategorie dítě nad 10 let: 1. místo Pavel Tučim, 2. místo Anna Zigmundová, 3. místo Sabina Nedvědová.
Celkem se do soutěže zapojilo 70 soutěžících, z toho 11 dospělých. Nejenom vítězové obdrželi hodnotné ceny. Na
závěr soutěží byla pro přítomné připravena opět bohatá pěna, kterou nám udělali kolegové z SDH Podbořany. Tímto
jim děkujeme. Po soutěžích se konala hasičská zábava, kde pod širým nebem hrála skupina Naplech a i zde proběhla
soutěž pro dospělé s hasičskou tématikou. Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli hmotně nebo finančně.
Vladimír Vázler
SDH Nepomyšl
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Foto: Vladimír Vázler
více foto na www.sdh-nepomysl.websnadno.cz
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Chystá se …
Vítání občánků
V sobotu 27. září 2014 proběhne vítání občánků od 14.00 hodin. Pro velký počet občánků se bude konat jejich přivítání
v Kulturním domě v Nepomyšli.
Vítáno bude celkem 10 novorozených občánků: Simona Vávrová, Lucie Glončáková, Laura Konrádová, Petr Bartuška,
Karla Urbanová, Kateřina Kašová, Magdaléna Smolková, Mikuláš Lněníček, Liliana Vávrová a Šimon Beníšek.
V nejbližší době obdrží rodiče Pozvánku k slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života a naší obce.
Josef Lněníček

OBRAZEM
Kopeme za lepší svět
V sobotu 5. 7. 2014 se v Nepomyšli už po třetí uskutečnil akční den kampaně Kopeme za lepší svět – Fotbal pro rozvoj.
Hlavní program probíhal na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Já se jej bohužel nezúčastnila, protože jsem zajišťovala
doprovodný program v MC Jablíčko. Krom článečku od SDH Nepomyšl se mi o akčním dni nepodařilo z nikoho
z organizátorů vymámit byť i jen kratičkou zprávičku o této akci. A tak přináším jen pár foteček stažených
z Facebooku, z profilu Karin Humpolákové na Rajčeti a z fotogalerie pana J. Vnoučka z Regionu.

Díky tomu mohu jakž takž zrekonstruovat program – samozřejmě krom fotbalových zápasů přítomných týmů, kterých
podle fotek bylo požehnaně, patřilo do programu taneční vystoupení exotických tanečnic, předvádění obran a
poslušnosti psů, vystoupení nepomyšlských Show Bab a hasičské povyražení v podobě oblíbené pěny. A protože hlavní
hvězdou letošního ročníku byl krom keňských přátel i sám donátor a propagátor akce Tomáš Ujfaluši, je hodně foteček
s ním.

Nepomyšloviny č. 07-08/2014

10. 9. 2014

Na té poslední je pak Nela Valachová, která vyhrála cenu fair play – hrála snad se všemi týmy, a tak si ji zasloužila.
Užijte si fotečky, třeba k nim do příště seženu i více informací.
Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková, Jan Vnouček, Lucie Schrötterová, FB
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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.

Vracím se ve vzpomínkách ...
Uplynulo již dost vody v Doláneckém potoce na Nepomyšlsku, než jsem se rozhodnul, že o svojí tamější návštěvě
napíši. Stala se totiž v mém případě dosti neobvyklá situace. Jsem zvyklý moderovat slavnosti i pořady v mnoha
místech, od Lounska až po Plzeňsko či Rakovnicko a vždy pak mám jen běžné vzpomínky, které odvane čas. Co se týče
Nepomyšle, kde jsem strávil na hřišti TJ Nepomyšl květnové sobotní odpoledne i večer 24. 5. při příležitosti oslav 65.
výročí založení MO ČČK, je tomu jinak: akce, lidé i kraj mi zůstal „pod kůží“, často v dobrém vzpomínám – jak bylo
všechno výborně připraveno v podmínkách hřiště a jeho skromného zázemí, v jaké pohodě probíhaly oslavy, že je
nepokazil ani kratší liják, stále ještě v duchu obdivuji věčně mladistvé i plné energie, famózní „šoubaby“, trvá radost
ze setkání s přítelem Šimonem Pečenkou (obětavě a na úrovni zvládnul program pro děti a následně i dospělé) a jeho
melodiemi, poznal jsem také, že kapela s exotickým názvem UMÍ HOVNO opravdu „umí“ a ta fekálie přidaná do
pojmenování je jen reklamním trikem. Příjemně hrála k poslechu i tanci osvědčená kapela BONUS Radka Bartoše a
symbolickou tečkou za programem byl přepěkný večerní ohňostroj podmalovaný hudbou. Především však mě „dostali“
v Nepomyšli lidé. Mladí, starší i nejstarší, protože se opravdu umí bavit i slavit, jsou upřímní i bezprostřední, jako
bývalý kantor jim píši velkou jedničku. Samozřejmě oslavenkyním z MO ČČK, pořadatelům, šoubabám, obětavým
hasičům, spolehlivým myslivcům, starostovi (co umí posedět s chlapy a jako bývalý muzikant rozumí hudbě),
sportovcům, mateřskému centru, hostům slavnosti i domácím krásným dětem …
Již dříve, když jsem po celý den moderoval jubileum v osadě Dvérce, tak jsem si liboval, jaká tam byla atmosféra, tedy
prostředí, jež hodně záleží na obecenstvu. Nepomyšlští se umějí zasmát anekdotě, zazpívat si, zatancovat … Letos
jsem například dělal parodii televizní soutěže VTIP ZA STOVKU, lidé se hlásili, vyprávěli vtipy a já mohl dávat drobné
dárky. Hlavní cenu – onu stovku-jsem si nechával pro jednoho peněz chtivého mladíka. Tolik se snažil, ba i košilaté
anekdoty vyprávěl, takže jsem mu skutečně dal stovku – za velkého aplausu stowattovou žárovku. Vzal si ji (byla nová a
funkční), však se prý hodí. Povídám mu pak stranou: „Človíčku, nejlepší světovou značkou je OSRAM, ty máš TESLU,
jestli chceš, můžeš si připlatit a já ti ji vyměním za OSRAM.“ Odvětil: „Kdepak, nechám si tu TESLU a doma si ji
o s r a m sám!“
Ano, je to v lidech. Vždy se v obci či městečku musí najít nějaká osobnost, tahoun, organizátor a pak se kolem něho
něco děje pro blaho místa ve společenské organizaci, tělovýchovné jednotě, zájmovém oddílu, prostě to „žije“. Tahle
pravda platí všude, v Kryrech i v Nepomyšli: co významných, především obětavých žen vedlo MO ČČK po celá léta a
dnes jejich prapor se ctí drží paní Helenka Wüstová a s ní třeba Zdeňka Schieferdeckerová i další, co nejmenuji, abych
je nepopletl či nevynechal. Ještě jednu osobnost, pro mě objev člověka s obrovským charismatem, nemohu vynechat.
Ve všední den jsem ho viděl na našem městském úřadě, jak soustředěně i odborně na výši řeší úkoly z pozemkové
agendy a v Nepomyšli pak poznal jeho gejzír energie, viděl Pepu Kříže, coby nezkrotný živel, v lijáku galantně pod
obrovským deštníkem, doprovází ženy k ocenění přes zelený pažit, pak na tom samém pažitu tančí, zpívá,
„manažérsky“ se stará o „šoubaby“ a až po setmění se vydýchává cestou domů po boku svojí skvělé a chápající
manželky.
Zřejmě jsem daleko překročil limit slov pro příspěvky do vašeho časopisu, ale jak jinak složit poklonu místu na západě
Podbořanska? To jsem se ani nedostal k památkám Nepomyšle, poutavým pověstem a krásné přírodě všude kolem! Již
se těším na soukromý výlet do Dětaňského chlumu, na farmu, k lípě, atd., atp. a říkám tedy všem dobrým lidem tam u
vás „NA SHLEDANOU!“
Mgr. Kamil Kraus z Kryr

Zhodnocení volebních slibů ...
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“, jsem poprosila v minulých Nepomyšlovinách 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.
V souvislosti s tím jsem rovnou předem avizovala, že vzhledem k blížícím se komunálním volbám bude
v Nepomyšlovinách dán prostor všem kandidujícím k prezentaci svých vizí, myšlenek, nápadů.
Do uzávěrky tohoto čísla své „zastupitelské přiznání“ dodali jen Nezávislí kandidáti Nepomyšl a Nezávislé kandidátky
Nepomyšl.

Nezávislí kandidáti Nepomyšl
Za volební stranu Nezávislých kandidátů Nepomyšl ve složení Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Antonín Lněníček, Miloš
August, Martin Kaše, Vladimír Vázler, František Lopata, Martin Čech a Miroslav Urban se do zastupitelstva na období
2010 – 2014 dostali Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Antonín Lněníček, Miloš August a Martin Kaše. Do zastupitelstva se
dostalo prvních pět výše jmenovaných kandidátů. Podle volebního programu se Nezávislí kandidáti chtěli snažit o to:
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1. aby se obec nezadlužovala a měla vyrovnaný rozpočet
V současné době není městys Nepomyšl ani jednou korunou zadlužen a má na svých účtech celkem 23,5 mil. Kč, což je
o 11,5 mil. Kč více než na počátku volebního období v r. 2010. Městys Nepomyšl hospodařil každým rokem se ziskem:
 v r. 2010 ve výši 11.338.913,49 Kč
 v r. 2011 ve výši 11.100.411,49 Kč
 v r. 2012 ve výši 10.309.389,53 Kč
 v r. 2013 ve výši 9.630.841,95 Kč
2. aby pokračovala kvalitní, otevřená a veřejně kontrolovatelná správa obecního majetku
V případě jakýchkoli dotazů ohledně hospodaření městyse Nepomyšl může každý občan kdykoli osobně navštívit či
kontaktovat úřad městyse Nepomyšl a potřebné údaje mu budou poskytnuty. Každé zasedání zastupitelstva městyse
Nepomyšl je veřejné a zde se také občané mohou dotazovat na veškeré věci ohledně hospodaření i správu obecního
majetku. Vždy 2x do roka probíhá kontrola hospodaření (audit) městyse Nepomyšl pracovníky z Krajského úřadu
Ústeckého kraje, doposud vždy se závěrem „bez výhrad“.
3. aby výběrová řízení byla i nadále průhledná a přezkoumatelná jako doposud
Veškeré zakázky probíhají dle schválené směrnice městyse Nepomyšl o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Městys Nepomyšl na základě této směrnice vyhlašuje výběrová řízení. Starosta jmenuje výběrovou komisi s minimálním
počtem 3 členů, předsedou komise je člen zastupitelstva, volí ho členové komise, kteří mohou (ale nemusí) být členy
zastupitelstva. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo městyse. Veškeré poklady
a vyhodnocení nabídek jsou veřejně přístupné k nahlédnutí na úřadu městyse Nepomyšl. Tato výběrová řízení jsou také
předmětem výše zmíněné kontroly hospodaření (auditu) a vždy byla klasifikována jako „bez výhrad“.
4. aby pokračovala započatá oprava chodníků v celé obci
V období 2010-2014 byly opraveny chodníky v podbořanské ulici, u nového úřadu městyse Nepomyšl, v brodecké ulici,
úsek od obchodu pí. Zd. Schieferdeckerové k nemovitosti manželů Zadových, byla zpevněna plocha u hřbitova a
vydlážděn prostor před dílnou úřadu městyse a obchodem COOP.
5. aby pokračovala oprava místních komunikací v Nepomyšli i spádových obcí
V r. 2013 proběhla oprava a položení nového povrchu na komunikaci v celé obci Chmelištná a zároveň byla provedena
oprava místní komunikace v ulici k manželům Českým v Nepomyšli. Byla provedena oprava místní komunikace v obci
Dětaň k obecní nemovitosti čp. 3. Zrekonstruována byla příjezdová komunikace k čističce odpadních vod v Nepomyšli.
V současné době probíhá oprava komunikace k nemovitosti manželů Brožových (hájenka) a na poslední jednání
zastupitelstva byl schválen dodavatel na rekonstrukci místní komunikace od nemovitosti p. Jaroslava Jelínka po
nemovitost p. Brezániho a komunikace před nemovitostí sl. Petry Zajícové a nemovitostí p. Mileny Dobrovolné a p.
Juraje Gašpara. Oprava bude zahájena v září 2014 a dokončena by měla být dokončena do 30. 11. 2014. Se stavebním
úřadem Podbořany se stále jedná o opravě komunikace ve Dvércích a přístupové komunikace k bytovce ve Dvércích.
6. aby byl poskytnut příspěvek občanům na odkanalizování spádových obcí na výstavbu jímek, domácích ČOV,
popř. na jiný ekologický způsob likvidace splaškových vod a aby byl zakoupen fekální vůz na vyvážení jímek ze
spádových obcí do ČOV v Nepomyšli
Na 2. zasedání ZM Nepomyšl dne 27. 10. 2010 byly schváleny zásady pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení
likvidace odpadních vod do výše 40 tis. Kč.
Zdarma vyvážíme jímky občanům ve spádových obcích fekálním vozem zakoupeným v r. 2011 z dotace ve výši 78 tis. Kč
7. aby vznikaly další byty pro mladé rodiny a seniory jako doposud
V r. 2011 a 2013 byly zrekonstruovány 2 byty v obecní nemovitosti čp. 51 v Nepomyšli, v současné době probíhá celková
oprava bytu v obecní nemovitosti čp. 104 v Nepomyšli.
8. aby vznikly nové stavební pozemky pro mladé rodiny
V letošním roce jsme získali stavební povolení na vybudování inženýrských sítí pro budoucí výstavbu 8 rodinných domů
v sadu směrem ke kaolínce v Nepomyšli. Stavební povolení je také vydáno na zasíťování parcel s nízkým napětím (NN).
Jedná se o provedení nového kabelového rozvodu nízkého napětí (NN). V současné době čekáme na ČEZ, až vybere
zhotovitele, který zasíťuje tyto stavební parcely.
9. aby pokračovala započatá rekonstrukce kulturního domu
Sál kulturního domu je nově vymalován včetně nátěru celého stropu, jsou vyměněny staré radiátory za nové, těsně
před dokončením je i pokládka nové podlahové krytiny z parket. Byly demontovány staré nevyhovující kotle v kotelně
kulturního domu, které budou nahrazeny novým ekologickým zdrojem.
10. aby pokračovala oprava kulturních památek (statické zajištění kostela, oprava sochy sv. Mikuláše, kapliček)
V r. 2012 byla díky dotaci ve výši 166 tis. Kč kompletně zrestaurována socha sv. Mikuláše. V r. 2011 byly po několika
desetiletích zrestaurovány věžní hodiny na kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli. Další akcí na kostele sv. Mikuláše
v Nepomyšli byla oprava značně poškozeného krovu napadeného dřevomorkou a výměna části střešní krytiny.
V souvislosti s opravou krovu byl sejmut celý strop v lodi kostela, který byl v havarijním stavu, a byl zhotoven nový
strop, včetně štukové výzdoby. Součástí této stavební etapy bylo také zhotovení nové elektroinstalace a zabezpečení
celé kulturní památky. V současné době probíhají restaurátorské práce na vnitřku kostela, konkrétně odhalování a

Nepomyšloviny č. 07-08/2014

10. 9. 2014

restaurace maleb na stěnách presbyteria kostela. Dále bylo vydáno stavební povolení na II. etapu opravy kostela, která
zahrnuje opravu fasády včetně odvodnění.
11. aby byla zachována pošta
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí budovy bývalé školy byly v této budově vyprojektovány prostory pro provoz pošty
v Nepomyšli. Po mnoha jednáních se zástupci České pošty se nakonec dospělo k dohodě, že zůstane zachována tzv.
kamenná pobočka místo plánovaného výdejního místa, Partnera I nebo Partnera II.
12. aby se nadále zlepšoval vzhled obce výsadbou zeleně, znovuoživení návsi, přestavba autobusových zastávek,
umístění nových laviček, vytvoření procházkových tras
Na veřejných prostranstvích jsou postupně vysazovány keře a jiné okrasné rostliny. Městys Nepomyšl poskytuje
občanům finanční příspěvek na zakoupení keřů či jiných okrasných rostlin, které si vysadí před svou nemovitost na
veřejném prostranství. Bylo zakoupeno a po obci umístěno několik nových laviček. Byla vybudována autobusová
čekárna na rozcestí u obce Dětaň. Procházkové trasy v okolí Nepomyšle jsou již navrženy a zakresleny v tzv. Plánu
společných zařízení, který bude realizován v rámci komplexních pozemkových úprav, které teď v katastru Nepomyšle a
Dvérců probíhají. Přestavba autobusových zastávek je naplánována na rok 2015.
13. aby byly podporovány všechny neziskové organizace v obci
Po celé čtyři roky byly podporovány neziskové organizace v obci na základě jejich jednotlivých žádostí
Rok podpory v Kč

Organizace
2010
MS ČČK Nepomyšl
MC Jablíčko z Nepomyšle
Pandíci o. s.
TJ Nepomyšl
SDH Nepomyšl
Český rybářský svaz
Staročeské máje
Koňský dvorec Chmelištná

40.000

2011
20.000
25.000
20.000
40.000

2012
20.000
15.000
2.000
32.000

9.000

7.000
6.000
20.000

5.000
5.000

2013
25.000
13.000
9.000
40.000
10.000
10.000
6.000
9.000

2014
50.000
7.000
4.000
25.000
10.000
7.000

Celkem
115.000
60.000
35.000
177.000
10.000
32.000
19.000
43.000

14. aby byla dokončena rekonstrukce budovy školy a vzniklo v ní centrum obce (úřad, pošta, mateřské centrum,
popř. mateřská školka, tělocvična, klubovny pro zájmové organizace působící v obci)
V r. 2013 byla dokončena celková rekonstrukce budovy bývalé školy, kde vznikly prostory pro úřad městyse, poštu,
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle, Dětský přírodovědný zájmový kroužek Pandíci, byla opravena tělocvična a
vznikly nové prostory ordinace praktického lékaře, který zde začal opět po dlouhé době ordinovat. Na rekonstrukci
fasády, zateplení a výměnu starého kotle za ekologický jsme získali dotaci ve výši 2.986 tis. Kč.
15. aby byl vybudován bezdrátový rozhlas v Nepomyšli a spádových obcích
V Nepomyšli a spádových obcích byl starý rozhlas nahrazen novým bezdrátovým rozhlasem.
Kromě výše uvedeného se v průběhu období 2010 – 2014 uskutečnily následující akce:

Kovové oplocení kolem pomníku padlých v Nepomyšli

Celkové oplocení dětského hřiště, výstavba dvou altánů, doplnění herními prvky (získání dotace ve výši 177 tis. Kč)

Fasáda včetně zateplení na budově bývalého úřadu městyse čp. 82

Rekonstrukce střechy na obecní budově v Dětani čp. 3

Rekonstrukce střechy na obecní budově v Nepomyšli čp. 79

Zakoupení ekologických kotlů do obecních budov čp. 51, 79 a 103

Výměna starých oken za okna plastová v obecní budově čp. 51

Fasáda včetně zateplení na obecní budově čp. 103, osazení nových vrat a vstupní branky

Vybudování nové kamenné zídky včetně plotu u obecní budovy čp. 104

Rekonstrukce střechy na budově požární zbrojnice, výměna oken a výměna garážových vrat

Přístřešky k barevným kontejnerům v obci Nepomyšl a Dvérce, zhotovení odpočívadel u sochy směrem na Brody a
u lipové aleje směrem na Dvérce

Zhotovení nové střechy na obecní stodole u obecní budovy čp. 51 v Nepomyšli + úprava příjezdové cesty

Vybudování jímky na dovážení splašků ze spádových obcí

Rekonstrukce zídky mezi obecními budovami čp. 102 a čp. 103 včetně zhotovení nového plůtku a branky

Vyčištění a znovu zprovoznění studny na dětském hřišti v Nepomyšli

Koupě vodojemu v obci Dvérce do vlastnictví městyse Nepomyšl

Pivnice Nepomyšl - rekonstrukce terasy, nová střecha na terase

Pivnice Nepomyšl - výměna starých oken a dveří za plastová

Byl vybudován nový zdroj pitné vody (vrt + domácí vodárna) pro nájemníky obecní budovy v Dětani čp. 3

Byla provedena celková údržba veřejného osvětlení (vyčištění krytů, výměna poškozených krytů, výměna svítidel)
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Získání dotace na zateplení a zhotovení nové fasády na budově hasičské zbrojnice ve výši 180 tis. Kč
Schválení bezúročných půjček na opravu fasády, na opravu střechy a na výměnu neekologického kotle na kotel
ekologický ve výši 50 tis. Kč na jednu akci
Zakoupení zvedací pracovní plošiny
Bezúplatný dar od MV ČR - osobní automobil Kia Pregio do majetku městyse Nepomyšl
Uspořádání oslav 650 let od první písemné zmínky o obci Nepomyšl
Uspořádání oslav 600 let od první písemné zmínky o obci Dvérce
Zhotovení a schválení vlajky městyse Nepomyšl
Zrestaurování cechovního praporu obce Nepomyšl a zhotovení jeho kopie

Nezávislé kandidátky Nepomyšl
Za volební stranu Nezávislé kandidátky Nepomyšl ve složení Helena Trochtová, Zdenka Lněníčková, Jiřina Hábová, Nina
Jelínková, Irena Čížková, Věra Zajícová, Petra Vázlerová, Jaroslava Holubová a Jana Glončáková jsem se do
zastupitelstva na období 2010 – 2014 dostala pouze já, Zdenka Lněníčková.
Náš program obsahoval 12 bodů a v mnohém se ztotožňoval s Nezávislými kandidáty Nepomyšl, se kterými jsem také
v rámci stávajícího zastupitelstva spolupracovala:
BOD VOLEBNÍHO PROGRAMU

„ZASTUPITELSKÉ PŘIZNÁNÍ“

1. Oprava budovy školy a mateřská školka. Městys má již
dotaci, je třeba projekt dokončit. Ve škole vznikne pošta,
mateřské centrum s hlídací službou (eventuelně mateřská
školka), klubovny pro místní organizace, tělocvična, obecní
úřad, zasedací a oddací síň, knihovna.

SPLNĚNO. Budova školy je opravena, funguje v ní úřad
městyse, zasedací síň, klubovny, ordinace lékaře a
mateřské centrum. To na základě dohody rodičů z března
2014 od letošního září nabízí hlídací službu zajišťovanou
od 5,30 do 7,30 paní Jaroslavou Holubovou pro rodiče dětí
dojíždějících do MŠ a ZŠ v Krásném Dvoře. K 1. 9. 2014
však z původních 5 avízovaných rodin nikdo o službu
neprojevil zájem, prakticky se tak prozatím hlídání
nerealizuje, ale možnost je.

2. Rekonstrukce kulturního domu (KD). KD slouží všem
k pořádání jejich akcí, je místem konání společenských i
rodinných oslav. Jeho stav ale není dobrý. Je nutné
provést kompletní údržbu, změnit způsob vytápění a
vylepšit jeho architektonický vzhled. Víme, jak na to!

POSTUPNĚ PLNÍME. Jak již bylo uvedeno výše, probíhá
rekonstrukce kotelny, je vymalovaný sál, očištěn a natřen
strop, vyměněny parkety na sále, na cestě jsou nové židle
a stoly. Do konce roku bude postupně nakoupeno nové
vybavení do výčepu. V roce 2015 proběhne rekonstrukce
WC a oken, jedná se s architektem o opravě fasády tak,
aby byl objekt teplotně méně ztrátový.

3. Chodníky a oprava místních cest. S opravou chodníků
se započalo, chceme podpořit její dokončení po celé
obci. Chceme provést rekonstrukci obecních cest v celé
Nepomyšli i okolních obcích. Pro vyšší bezpečnost chceme
zpomalovací pruhy při vjezdu do Nepomyšle.

SPLNĚNO. Oprava chodníků v Nepomyšli je dokončena
(viz výše). Zrekonstruovány byly obecní komunikace u
Českých a k ČOV v Nepomyšli a celá náves ve Chmelištné,
v září 2014 započne rekonstrukce komunikace u Zemanů a
vjezdu u P.Zajícové a J.Gašpara. Městys má v rozpočtu
vyčleněny finanční prostředky na zakoupení radarů, které
potenciálního řidiče zpomalí.

4. Zázemí pro volný čas nejen v Nepomyšli. Chceme
dokončit dětské hřiště v Nepomyšli, vystavět menší herní
plochy u školy a ve Dvércích. Chceme místním dětem
zajistit možnost chodit na pestré kroužky v Nepomyšli
bez nutnosti dojíždět jinam.

POSTUPNĚ PLNÍME. Podařilo se dokončit dětské hřiště u
KD v Nepomyšli. Hřiště u školy bude realizováno po
dokončení úprav dvora školy. Na hřišti ve Dvércích
musíme zapracovat. V Nepomyšli mohou děti navštěvovat
Přírodovědný zájmový kroužek Pandíci a Rukodělné
dílničky v MC Jablíčko. MC Jablíčko pořádá také
vzdělávací cykly na různá přírodovědná či společenská
témata.

5. Podpora všech organizací v obci. Činnost všech
neziskových organizací v obci je záslužná a vítaná.
Chceme ji podporovat zřízením kulturního fondu, ze
kterého by pomocí malých projektů mohly čerpat finance
všechny organizace.

SPLNĚNO. Každá nezisková organizace působící na území
městyse Nepomyšl a jeho spádových obcí si může požádat
o podporu své činnosti. Tato je hojně poskytována (viz
tabulka výše).

6. Přestavba a dostavba zázemí pro sport. TJ Nepomyšl
je nedílnou součástí kulturního života v obci. Chceme
zkvalitnit zázemí pro sport rekonstrukcí fotbalových
šaten, realizací jízdárny a multifunkčního sportoviště
pro míčové hry.

POSTUPNĚ PLNÍME – slabý bod. Rekonstrukci fotbalových
šaten prozatím nelze realizovat z obecních prostředků,
protože šatna jsou stále v majetku TJ Nepomyšl. O
převodu majetku na městys se prozatím neúspěšně
jednalo. V případě zájmu TJ Nepomyšl a dořešení
majetkových potíží je cesta k rekonstrukci otevřena.
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V letošním roce bylo provedeno zpevnění a vydláždění
prostoru pod přístřešek u kabin, zhotoveno oplocení
tohoto prostoru a dále bylo opraveno sociální zařízení.
Jízdárnou jsme se prozatím nezabývali a na multifunkční
sportoviště byla podána žádost o dotaci v rámci v regionu
prostřednictvím kolegů z Podbořan, dotaci se však
prozatím nepodařilo získat. Bod se musí dále řešit.

7. Oprava kostela a památek. Nepomyšl nemá mnoho
zachovalých kulturních památek. Zámek se již opravuje,
oprava soch bude pokračovat restaurací sochy sv.
Mikuláše. Díky výtěžkům z Mikulášské sbírky začaly i
drobné opravy kostela sv. Mikuláše. Chceme jeho
kompletní opravu.

SPLNĚNO. Socha sv. Mikuláše je opravena, kostel sv.
Mikuláše se opravuje. Z Mikulášské sbírky byly opraveny
zvony, krytí zvonice, byl zpracován statický posudek.
Letos byla dokončena I. etapa rekonstrukce kostela –
výměna části krovu a střešní krytiny, oprava štukových
stropů, elektroinstalace a zabezpečení, nyní se realizují
restaurátorské práce na presbytáři. Letos bude vyhlášeno
výběrové řízení na provedení II. etapy rekonstrukce
kostela – oprava fasády, výplní a odvodnění celého
objektu.

8. Obecní byty a pozemky pro RD. Rekonstrukce školy
uvolní prostory stávajícího úřadu. Chceme z nich byty pro
mladé či seniory. Obecní pozemky chceme zasíťovat a
nabídnout k výstavbě RD. Chceme získat nové pozemky
od státu pro další výstavbu.

POSTUPNĚ PLNÍME. V č. p. 51 a 104 byly vybudovány či
zrekonstruovány obecní byty. Nyní se pracuje na
zasíťování pozemků u kaolínky, které poté budou prodány
na výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení.

9. Revitalizace Beňáku a zeleně. Vzhled obce vypovídá o
lidech, kteří v ní žijí. Chceme v okolí obce vycházkové
trasy, v obci lavičky k odpočinku starších i maminek
s kočárky, vylepšení zelených ploch (Beňák, před
paneláky) a ozelenění těch nezelených (náves, hřiště).

POSTUPNĚ PLNÍME. Procházkové trasy jsou navrženy
v plánu společných zařízení, který se bude realizovat v
rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav.
Lavičky jsou umístěny po obci. Na ozeleňování veřejných
prostranství před objekty občanů městys poskytuje
příspěvek. Na revitalizaci Beňáku je zpracován projekt,
žádáme o dotaci (dosavadní pokusy byly neúspěšné).
Beňák byl prozatím alespoň vyčištěn a je udržován
pracovníky obce. Projekt na revitalizaci návsi je
rozpracován.

10. Služby pro seniory. V současné době funguje dovoz
k lékaři a dovoz obědů pro starší občany. Chceme tyto
služby rozšířit o dovoz léků a obecní profesionální
pečovatelku (tzv. asistenční služba). Chceme lidem
pomáhat v jejich domovech, ne je vykořeňovat a
přemisťovat pryč do cizího prostředí.

POSTUPNĚ PLNÍME. Po dlouhé době se nám podařilo
zajistit praktického lékaře přímo v obci a dále zajistit
dovoz léků. Téma profesionální pečovatelky je prozatím
stále otevřené.

11. Příjmy do obecní pokladny. Hlavní příjmy plynou do
obecní pokladny ze Skládky Vrbička. Ta je zatím
projektována do roku 2015. Poté musíme najít jiné
zdroje. Víme kde. Pomoci mohou solární panely na
obecních budovách, kompostárna či rychle rostoucí
dřeviny. K realizaci nových projektů maximálně
využijeme dotačních fondů EU.

POSTUPNĚ PLNÍME. Prozatím se nepodařilo prosadit ani
jednu z navrhovaných variant, ale všechny jsou pořád ve
hře. Zvažuje se, která je pro obec nejschůdnější a
nejvýhodnější, hledají se i jiné cesty, jak naplnit obecní
pokladnu po zániku Skládky Vrbička. Tento bod patří
k těm, které je nutné řešit v dlouhodobém horizontu.
Dejte nám čas.

12. Obecní zpravodaj. Chceme lidi informovat o dění
v Nepomyšli, protože jen informovaný činí správná
rozhodnutí. Chceme informovat v souladu s tiskovým
zákonem a objektivně. Chceme redakční radu. Chceme
dát možnost veřejně prezentovat své názory všem, kdo
projeví zájem.

SPLNĚNO. To že čtete tyto řádky je důkazem naplněného
slibu. Nepomyšloviny vychází 1x měsíčně od dubna 2011
vyjma letních prázdnin, kdy na konci srpna, počátkem
září vydáváme prázdninové dvojčíslo.
Josef Lněníček, Zdenka Lněníčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (60 let a více)
10. 7.
12. 7.

Vladimír Bartuška z Nepomyšle
Rosemarie Krylová z Dvérců

17. 7.
21. 7.

Zdeněk Bireš z Nepomyšle
Jaroslav Trochta z Nepomyšle
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22. 7.
24. 7.

Alena Svobodová z Nepomyšle
Anna Tempelová z Nepomyšle

3. 8.
7. 8.
12. 8.
16. 8.
16. 8.
17. 8.

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Jan Gančík z Nepomyšle
Jiří Zíka z Nepomyšle
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Hervig Lüftner z Dvérců
Jiří Český z Nepomyšle

10. 9. 2014
25. 7.
31. 7.

Anna Česká z Nepomyšle
Jaroslava Toušová z Nepomyšle

22. 8.
22. 8.
23. 8.
23. 8.
25. 8.

Marie Kučerová z Nepomyšle
Eva Zítková z Nepomyšle
Mikuláš Hlaváč z Nepomyšle
Josef Jordánek z Nepomyšle
Helena Kurčíková z Nepomyšle

Tento měsíc oslaví významné výročí … (nad 60 let)
1. 9.
3. 9.

Dagmar Mikešová z Nepomyšle
Helga Prätoriusová z Nepomyšle

6. 9.

Karel Trochta z Nepomyšle

10. 9.
Karel Samolák z Dvérců
24. 9.
Milena Zápotocká z Nepomyšle
22. 9.
Václav Novák z Nepomyšle
26. 9.
Františka Čechová z Nepomyšle
24. 9.
Emílie Bartušková z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.

Opustili nás …
3. 8. 2014

Karel Lüftner z Dvérců

Přistěhovali se …
11. 8. 2014
13. 8. 2014
13. 8. 2014

Milan Sobota do Dvérců 21
Jiřina Běhounková do Chmelištné 3
Lenka Běhounková do Chmelištné 3

27. 8. 2014
5. 9. 2014
5. 9. 2014

Iveta Kicová do Nepomyšle 91
Tomáš Olah do Nepomyšle 91
Monika Zigmundová do Nepomyšle 91

Narodili se …

Manželům Zdence a Martinovi Lněníčkovým se ve
čtvrtek 17. 7. 2014 v Praze v porodnici U Apolináře
narodil třetí syn Mikuláš Lněníček. Vážil 3065 g a měřil
50 cm. Mamince a tatínkovi i starším bráškům Matějovi
a Martinovi blahopřejeme a Mikulášovi přejeme pevné
zdraví a dobré prospívání.

Manželům Ladě a Tomášovi Vávrovým se v sobotu
2. 8. 2014 v Praze v porodnici U Apolináře narodila
druhá dcera Liliana Vávrová. Vážila 3005 g a měřila 48
cm. Mamince a tatínkovi i starší sestřičce Natálce
gratulujeme a přejeme celé rodince pohodové společné
chvíle a Liliance pevné zdravíčko a dobré prospívání.

KULTURA A SPORT
Sport
Zápas staré gardy ve fotbale
Příznivci nepomyšlského fotbalu,
třetí srpnovou sobotu 16. 8. 2014 sehrála místní domácí garda přátelské utkání s mosteckou gardou SG BANÍK
MOST. Před úvodním hvizdem promluvil Vladimír Hromádka (nar. 1932) – jeden ze zakládajících členů kopané v
Nepomyšli, který již poněkolikáté zavítal na naše hřiště. Tímto děkujeme za jeho účast. Zápas se nesl v duchu
„fair play“, byl pietní vzpomínkou na bývalé příznivce TJ SOKOL NEPOMYŠL a výsledek nebyl rozhodující. Šlo o
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setkání přátel, fotbalistů, fanoušků… Po vyčerpávajících 60ti minutách hry sudí Petr Vlasák ukončil zápas
s výsledným stavem 2:5 pro hosty, následovalo občerstvení formou teplého guláše.

Za TJ Nepomyšl Jan Kříž

Volejbalový turnaj O pohár starosty městyse Nepomyšl
Městys Nepomyšl pořádal v sobotu 23. 8. 2014 na dětském hřišti v Nepomyšli již 3. ročník turnaje o pohár starosty
Městyse Nepomyšl v plážovém volejbale.
Od 9 hodin proběhl zápis družstev, která byla max. 5ti členná, a poté následovala samotná hra, do které se
nahlásilo 6 týmů. Na řádnou hru dohlížela Lenka Mohlová a Lenka Vaníčková.
Výsledková listina:
1. místo obsadil tým s názvem „Pittbuláci“ (15 bodů) ve složení David Humpolák, Dominik a Patrik Poláškovi, Jan
Malina, Danuška Lněníčková, Anna a Kateřina Kloudová a Miroslav Černý.
2. místo obsadil tým s názvem „Machři“ (12 bodů) ve složení Hanka a Petr Lněníčkovi, Vladimíra Zámecká, David
Maršala a Libor Trochta.
3. místo obsadil tým s názvem Pohodáři (9 bodů) ve složení Lenka Mohlová, Dagmar Rathová, Renata Morávková a
Jaroslav Havrda ml. Jeden zápas si s týmem Pohodářů zahrál i David Maršala.
4. místo obsadil tým s názvem „AK 47“ (6 bodů) ve složení Václav Šrédl, Lucie Schrötterová, Denisa Kadlčíková a
Zdeněk Bauer.
5. místo obsadil tým s názvem „Krupičáci“ (3 body) ve složení Petr a Jiří Krupičkovi, Darinka Vávrová, Natálie
Kadlčíková a Jan Koval.
Poslední 6. místo obsadil tým s názvem „Zombie“ (0 bodů) ve složení Irena Čížková, Martina Mimovičová, Petra
Červená, Jitka Pinkrová a Jiří Chobot.
Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům městyse, Lence Mohlové a Lence Vaníčkové, Karin Minátové a
v neposlední řadě všem hráčům za účast.
Těšíme se na příští ročník.
Josef Lněníček
starosta
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Foto: Karin Humpoláková

Turnaj v nohejbale v Blatně
Poslední letošní turnaj Svazku obcí Podbořanska v Blatně v sobotu 30.8.2014 ovládlo překvapivě mužstvo
Nepomyšle. Zkušená trojice Miroslav a František Horáčkovi a Petr Vít nedala v nohejbale nikomu šanci a bez ztráty
kytičky vybojovala pro svůj městys cennou trofej. Na vítězství mají nemalou zásluhu fandové Josef Lněníček,
Vladimír Lucký, Vilém Dorn, Jaroslav Jelínek a Vítězslav Holub, kteří trojici v průběhu jejich zápasů hlasitě
podporovali.
Druhé místo získaly Kryry a bronz uhájil první tým Očihova. Na dalších příčkách skončily Blatno I, Očihov II,
Blatno II, Podbořany a Krásný Dvůr. Zástupci dalších obcí se pro různé okolnosti omluvili, nebo přijeli jen fandit.
Více snímků na www.ohremedia.cz

Foto: Jan Vnouček
Text: Jan Vnouček a Josef Lněníček

Fotbal
V sobotu 6. 9. 2014 sehráli naši fotbalisti na svém hřišti první mistrovské utkání podzimního kola. V posledních
minutách nám přistál balón v síti, takže jsme prohráli 0:1. Na další utkání si dovolujeme pozvat naše příznivce do
Holedeče. Bude to 14. 9. 2014 od 17.00 hodiny.
Zprávu podává Václav Svoboda

Nepomyšloviny č. 07-08/2014

10. 9. 2014

Kalendárium
17. 9. 2014
20. 9. 2014
27. 9. 2014
4. 10. 2014
10. a 11.10.2014
24.10.2014

Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, odjezd v 7.30 hodin
Festivalový den v Libyni s Michalem Řeřichou od 10.00 hodin
Vítání občánků od 14.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli
Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře od 10.00 hodin
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR
Zájezd do Divadla Studio DVA v Praze na muzikál s živým orchestrem „Hello, Dolly!“ s Ivanou
Chýlkovou v hlavní roli, odjezd v 16.00 hod. od autobusové zastávky v Nepomyšli, vstupné
300 Kč, přihlášky a bližší informace v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl

HÁDANKA Z TITULNÍ STRANY

Máje 2014
Na titulce v minulém čísle jste měli možnost vidět místní (i přespolní) mládež při Májích. Organizace této tradice
se po letech ujali sami mladí – první rok jim potřebnou pomoc poskytoval ČČK Nepomyšl, druhý rok MC Jablíčko a
třetí rok to již mladí zvládli sami za finnační výpomoci městyse Nepomyšl. Je dobře, že se do toho mladoši obuli.
Kéž by se s takovou vervou pustili i do dalších věcí. Vždyť někde mezi nimi nám tam vyrůstá budoucí starosta či
starostka :-D.
Dnešní titulku jsem věnovala nepomyšlským hasičům, tedy konkrétně Jednotce sboru dobrovolných hasičů.
Vzpomeňte si, kde všude se s nimi potkáváte, co pro obec dělají. Není toho málo.
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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Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 09/2014 bude 27. 9. 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.

