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ÚVODEM
Milí čtenáři Nepomyšlovin,
tak jsem zase jednou sáhla do knihovničky pro svého
oblíbeného Anthonyho de Mella. V souvislosti se vším, o
čem se v Čechách a v Evropě poslední dobou intenzivně
mluví, i s tím, co v posledních dnech proběhlo
v Nepomyšli, mne zaujal tento příběh:
Černý klouček pozoroval prodavače nafukovacích
balónků na vesnickém trhu. Ten člověk musel být dobrý
obchodník, protože nechal ulétnout červený balónek,
který stoupal vysoko vzhůru a lákal tak zástup možných
mladých zákazníků.
Pak vypustil modrý balónek, následoval ho žlutý a bílý.
Všechny stoupaly vysoko, vysoko, až zmizely z dohledu.
Malý černoušek se dlouho díval na černý a pak se zeptal:
"Pane, kdybyste vypustil černý, letěl by tak vysoko jako
ty ostatní?"
Prodavač se na chlapce chápavě usmál. Uškubl nit
s černým balónkem, a když ten začal stoupat vzhůru,
naklonil se k chlapci: „To není barvou, chlapče; to, co je
uvnitř, mu dává stoupat výš."
A pak tu mám ještě jeden citátek ze zdroje méně
duchovního, leč stejně kultovního. Pro znalce Hvězdných
válek to bude známé moudro. Mistr Yoda v jednom z dílů
této světoznámé série sci-fi filmů řekl: „Strach vede
k hněvu, hněv k nenávisti, nenávist vede k utrpení a
utrpení k temné straně.“
Spojeno s předchozím dohromady, vyjde nám jasná
pointa dnešního úvodníku – neměli bychom podléhat
strachu z neznámého a neměli bychom soudit podle
toho, co je navenek patrné, ale podle toho, co se skrývá

uvnitř.
Každý máme někdy strach. Vždy se bojíme toho, co
neznáme – bojíme se dotknout hada, bojíme se maturity,
bojíme se letět letadlem, bojíme se, co se stalo s našimi
blízkými, když se jim nemůžeme dovolat, bojíme se lidí,
kteří pocházejí z jiné části světa a z jiného kulturního
prostředí.
Obvykle když ale neznámé opravdu poznáme, strach
pomine a mnohdy nám přijde směšné, čehože jsme se to
obávali. Je určitě mnohem jednodušší zjistit, že had není
slizký a studený, ale vlastně příjemně teplý a hebký, a
že nekouše, sotva se ho někdo dotkne, než se seznámit
s kulturou a tradicemi jiné části světa. Přesto,
nebudeme-li se snažit poznat realitu, pravdu, náš strach
nikdy nepomine, přeroste v hněv, v nenávist a my, hájíce
naše hodnoty, nakonec vlastní hodnoty popřeme a
přidáme se k temné straně.
Moc prosím, najděte v sobě touhu a odvahu poznat to, co
je uvnitř, ne jen pohodlně vidět pouze to, co je venku.
Nenechte se klamat lidmi, kteří Vás přes Váš strach
chtějí ovládnout. Naučte se pracovat s informacemi,
vyhodnocovat je, naučte se, jak svět poznat. Čtěte,
cestujte, mluvte s lidmi. Pak teprve budete skutečně
svobodní, protože nebudete podléhat strachu z neznáma
a mocní toho světa nebudou mít možnost s Vámi
manipulovat. Držím Vám a konec konců i sobě na této
cestě za poznáním neznámého palce – bude těžké
vytrvat a nepopřít přitom sebe sama, nezapřít přitom své
hodnoty.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

opatření při nedostatku vody
Úřad městyse Nepomyšl jako vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001
Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

s účinností od 4. 8. 2015 do odvolání
v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 a § 109 vodního zákona vyhlašuje

zákaz odběru pitné vody
z obecního vodovodního řadu v Nepomyšli a ve Dvércích
pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů
a mytí motorových vozidel.
V důsledku dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot nastal nedostatek
pitné vody v obecním vrtu v Nepomyšli a ve studni ve Dvércích a reálně
hrozí, že nepoteče pitná voda.
Porušení zákazu dle této veřejné vyhlášky je v souladu s § 116 odst. 1
písm. a) vodního zákona přestupkem, za který lze dle § 116 odst. 2
písm. a) vodního zákona uložit pokutu ve výši do 20 000 Kč.

Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

V Nepomyšli dne 4. 8. 2015
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Červnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 26. 6. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl. Po zahájení jednání bylo přítomno 7 zastupitelů, během diskuse k třetímu bodu programu
zastupitelstva se ze zaměstnání dostavili pan Vladan Strunz a paní Dana Lněníčková. Před projednáváním klíčových
bodů programu tedy bylo zastupitelstvo kompletní.
Zastupitelé po doplnění programu o žádost SDH Nepomyšl o příspěvek na podporu akce Hasičský pětiboj
projednávali 18 bodů a vesměs se jednalo o body velmi důležité.
Krom jiného zastupitelé schvalovali závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2014, účetní závěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření městyse za rok 2014. Městys Nepomyšl
hospodařil dle zprávy v roce 2014 bez závad. Městys Nepomyšl není zadlužen ani nemá žádný úvěr. V roce 2014
získal městys Nepomyšl příjmy ve výši 22 615 861,36 Kč a vydal (utratil) 17 687 540,54 Kč, takže za rok 2014 byla
převaha příjmů nad výdaji ve výši 4 928 320,82 Kč. Počáteční stav na účtech městyse Nepomyšl k 1. 1. 2014 činil
20 748 324,38 Kč, konečný stav na účtech městyse Nepomyšl k 31. 12. 2014 dosahoval výše 25.676.645,20 Kč,
takže městys Nepomyšl za rok 2014 ušetřil částku ve výši 4.928.320,82 Kč. Shrnuto podtrženo, i přestože městys
hodně investuje do opravy obecních nemovitostí a dalších stavebních akcí, hospodaří jako správný hospodář a daří
se mu šetřit prostředky na horší časy.
Bezpochyby nejdiskutovanějším bodem byl ale první bod programu – prodej pozemku č. 2845/10, druh travní
porost o výměře 1.466 m2, prvního z budoucích stavebních pozemků u kaolínky. Záměr na prodej pozemku na
základě žádosti manželů Smolkových přijalo zastupitelstvo dne 29. 5. 2015. Otázkou zůstávalo, za jakou cenu
pozemky prodat, a to se také stalo předmětem bouřlivé debaty mezi zastupiteli.
Podle § 39 odst. 2 zákona o obcích se při úplatném převodu majetku obce na nabyvatele sjednává cena zpravidla
ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem.
Cena v Nepomyšli a jejích spádových obcích obvyklá je 25 Kč/m 2. Za tuto částku obec běžně prodává pozemky již
několik desítek let bez ohledu na jejich skutečnou tržní hodnotu. Tato cena byla na počátku devadesátých let
stanovena dohodou a pozemky v Nepomyšli byly vždy prodávány za tuto jednotkovou cenu. Cenové ohodnocení
znalcem se u prodávaných pozemků neprovádělo a neprovádí.
Protože se ale v několikaměsíční diskusi o ceně budoucích stavebních pozemků u kaolínky objevily nejen mezi
zastupiteli názory, že za zasíťované pozemky je cena 25 Kč/m 2 nízká, dohodli se zastupitelé na 33. zasedání
zastupitelstva dne 30. 8. 2013 na stanovení prodejní ceny ve výši 50 Kč za m2 zasíťovaných stavebních pozemků u
kaolínky v Nepomyšli, tedy na ceně dvojnásobné oproti ceně obvyklé. Tato cena byla stanovena dohodou, bez
znalosti budoucích nákladů na zasíťování pozemků a bez znaleckého ocenění pozemků tak, aby zohledňovala
exkluzivitu pozemků jako nových stavebních parcel a přitom byly tyto pozemky stále finančně dostupné místním
mladým lidem, pro něž především byly připravovány. Vyčleněním těchto pozemků pro stavební účely totiž městys
naplňuje svůj dlouhodobý cíl udržet mladé lidi s rodinami v obci. Zároveň s dvojnásobným zvýšením ceny pozemků
oproti ceně obvyklé byly stanoveny omezující podmínky, které musí nabyvatel pozemku splnit. Jednalo se o tyto
podmínky:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována do 7 let od podpisu kupní
smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti
násobku kupní ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek přednostně nabídnut zpět městysu Nepomyšl
za stejnou cenu, za kterou byl pozemek koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl. Nesplnění těchto podmínek je sankcionováno obdobně jako
v bodě b).
Během roku 2014 a 2015 byly k pozemkům přivedeny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina). Inženýrské
sítě nejsou zavedeny přímo na budoucí stavební pozemky, ale pouze na hranici pozemků (jsou umístěny v budoucí
obecní komunikaci). Do inženýrských sítí investoval městys Nepomyšl celkem 1 500 000 Kč.
Před zahájením prodeje pozemků v lokalitě u kaolínky nechal starosta vypracovat odborný posudek č. 17/2015
o ceně nemovitosti – parcely KN p. p. č. 2845/10 v k. ú. Nepomyšl, který vypracovala Ing. arch. Zdeňka
Vasilenková, Palackého 867, Podbořany, IČ: 74906330. Výsledná odhadní cena tohoto pozemku činí 121.720,- Kč
bez inženýrských sítí, tzn. 83,03 Kč za m2. V případě, že by inženýrské sítě byly přivedeny až na pozemek, by cena
pozemku KN p. p. č. 2845/10 o výměře 1.466 m2 činila 322.520,- Kč, tzn. 220,- Kč za m2.
Vzhledem k tomu, že sítě jsou přivedeny pouze do obecní komunikace a budoucí stavebníci si budou muset
přípojky financovat sami, rozhodli se zastupitelé při stanovení konečné prodejní ceny vycházet z odhadní ceny bez
inženýrských sítí, tedy 83 Kč/m2. Pro tento krok hovoří i fakt, že ostatním obyvatelům městyse Nepomyšl byl
vodovodní a kanalizační řád také přiveden až na hranici pozemku na náklady městyse Nepomyšl a městys Nepomyšl
nevyžadoval za tuto službu (zavedení inženýrských sítí) po uživatelích obou řádů žádné finanční kompenzace.
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Výchozí cena 83 Kč/m byla dále po konzultaci s právničkou obce a rozsáhlém studiu judikatury k této věci snížena
na původně schválených 50 Kč/m2, a to z těchto důvodů:
a)
b)
c)

Prodávané pozemky nejsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. Nejedná se tedy o stavební parcely, ale
o pozemky s kulturou trvalý travní porost. Budoucí stavitelé budou muset vyjmutí ze ZPF administrovat na
vlastní náklady.
Pro nabyvatele pozemku byly stanoveny podmínky omezující jejich nakládání s pozemkem (viz výše).
Cílem městyse Nepomyšl je především udržet v obci mladé lidi a jejich rodiny a je proto nutné zohlednit
kupní sílu této věkové skupiny vztaženou k situaci na pracovním trhu v regionu.

Na základě výše uvedeného zastupitelé jednohlasně schválili prodej pozemku KN p. p. č. 2845/10 o výměře 1.466
m2 s kulturou trvalý travní porost za cenu 50 Kč/m 2 manželům Nině a Lukášovi Smolkovým.
Za cenu 50 Kč/m2 plus znalecká cena za zeleň a další drobné inženýrské stavby na pozemku (studna apod.) budou
prodávány i ostatní obecní pozemky v lokalitě u kaolínky.
Dalším klíčovým bodem, který zastupitelé schválili, bylo převzetí pošty městysem Nepomyšl prostřednictvím tzv.
služby Pošta Partner. Doposud chod pošty plně financovala a řídila Česká pošta s. p. Počínaje 1. říjnem 2015 bude
pošta řízena a spolufinancována obcí. Česká pošta bude městysu přispívat na chod pošty základní provizí ve výši
6.000 Kč/měsíc, příspěvek na telefon 300 Kč/měsíc, 3 Kč za transakci atd., ostatní náklady bude financovat
městys včetně nákladů na pracovnici pošty. Pro běžného občana se ale v podstatě nic nezmění, služby budou
nabízeny ve stejném rozsahu jako doposud. Dojde jen ke změně otevíracích hodin pošty, o které Vás budeme včas
informovat, jakmile bude nový rozpis schválen vedením pošty. V některé z dalších čísel Nepomyšlovin Vám
k provozu Partnera přineseme vícero informací.
Schváleno bylo také spolufinancování hlídací služby v Mateřském centru Jablíčko pro rodiče pracující na směnný
provoz. Služba bude prozatím fungovat pouze pro rodiče dětí, které dojíždějí do MŠ v Krásném Dvoře. Zastupitelé
schválili, aby městys Nepomyšl uzavřel dohodu o provedení práce s paní Jaroslavou Holubovou, nar. 15. 7. 1958,
bytem Nepomyšl čp. 214 ve výši 2.500,- Kč hrubého měsíčně za hlídání dětí v prostorách Mateřského centra
Jablíčko z Nepomyšle v době od 5.30 do 7.30 hodin s platností od 1. 9. 2015. Rodiče budou na hlídací službu
přispívat 20 Kč/dítě/den. MC Jablíčko poskytne výtvarné a další rukodělné pomůcky a hygienické potřeby.
Příspěvek rodičů bude použit na vykrytí nákladů na odměnu pro paní Holubovou a na nákup hygienických a
výtvarných pomůcek. Finanční příspěvek 20 Kč/dítě/den bude hrazen vždy na celý měsíc, v případě onemocnění
dítěte či absence z jiného důvodu bude přeplatek na konci měsíce buď vrácen rodičům, nebo bude využit
k financování dalšího měsíce. V době prázdnin nebude prozatím služba fungovat.
Dále se řešila otázka sběrného dvora. O ten obec usiluje už několik let, aby se snížily náklady na sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu a aby občané měli opět vyšší komfort při likvidaci těchto složek
odpadu. Stále se nám ale nedaří najít objekt, který by byl přijatelný jak pro příslušné správní orgány (odbory ŽP
apod.), tak pro obyvatele sousedních nemovitostí. Jedním z potenciálních vhodných objektů byla stodola stojící na
p. p. č. 180/2 v k. ú. Nepomyšl, kterou byl stávající majitel René Janda ochoten obci prodat za výhodných
cenových podmínek. Bohužel při zaměřování přístupové komunikace k této budově mezi pozemkem st. p. č.
180/1, jehož vlastníkem je paní Vlasta Valachová, a pozemkem č. 3052/1, kde vlastníkem je městys Nepomyšl,
bylo zjištěno, že část stodoly se nachází na pozemku st. p. č. 180/1 paní Valachové. Stodolu tak nelze odkoupit do
vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod objektem.
Z dalších bodů zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na revitalizaci vodní plochy ve Chmelištné.
Předpokládaný rozpočet projektu činí 874.000,- Kč s DPH, kde předpokládaná výše dotace ze SFŽP (85%) činí
750.000,- Kč a předpokládaná výše spoluúčasti městyse Nepomyšl činí (15%) 124.000,- Kč.
Příspěvkem ve výši 10 000 Kč pak zastupitelé podpořili akci SDH Nepomyšl „Hasičský pětiboj“, který se uskutečnil
25. 7. 2015. Podrobnější informace o této akci Vám přineseme v dalších Nepomyšlovinách.
Zdenka Lněníčková
zastupitelka

INFORMAČNÍ PELMEL
Neziskovky informují
Knihovna v Jablíčku
Opakovaně informujeme, že v prostorách Mateřského centra Jablíčko jsme pro Vás provizorně otevřeli „mini
knihovnu". V současné době u nás můžete najít přes 220 nejrůznějších titulů, většinou románů pro ženy či
detektivek. Mezi knihami jsou ale i učebnice pro předškoláky a další dětské knihy. Vzhledem k tomu, že v době
prázdnin nebudou vyjma nárazových akcí v MC probíhat dílničky a herničky, lze knihy zapůjčit po dohodě na
telefonním čísle 777 917 467 (Monika Zlá) nebo 605 242 949 (Zdenka Lněníčková).
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Monika Zlá
MC Jablíčko z Nepomyšle

Proběhlo …
Pozdrav Afriky s Pandíky o. s.
Dětský přírodovědný zájmový kroužek "Pandíci" a Koňský dvorec Chmelištná v rámci projektu „Kopeme za lepší
svět“ společně uspořádali akci s názvem Pozdrav Afriky.
Česko-keňská skupinka nás letos navštívila velmi pěkně připravena. Na úvod nám za zvuků bubnů zatančili keňské
ženy a poté muži. Následoval společný tanec s míčem, do kterého byli vtaženi i sami diváci.
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Pokračovalo se asi 5 stanovišti, kde si děti mohly vyzkoušet triky s míčem, zapojit se do fotbalových her či
malování na obličej nebo na papír.

Další stanoviště bylo naučné o Africe. Byla připravena mapa Afriky a na ni děti lepily papírky buď s obrázky, nebo
hesly, která je napadla ohledně Afriky, a poté se vše společně konzultovalo.
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A pak zde bylo malování křídou. Zapojili se malí i dospělí. Vznikala různá zvířata, stromy, květiny. Všechny výtvory
byly moc povedené a tak všechny děti byly po zásluze odměněny.
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Účast byla velmi pěkná a rozhodně ten, kdo přišel, neprohloupil a užil si moc pěkné odpoledne.
Text: Nina Smolková, vedoucí Pandíků o. s.
Foto: Nina Smolková, Alla Želinská

Wellness sobota v Jablíčku
V pátek 26. 6. 2015 a v sobotu 27. 6. 2015 proběhl v prostorách MC Jablíčko další wellness víkend. „Zákazníky“
našeho nepomyšlského weelness studia čekala úprava nehtů, pedikůra, kosmetika a kadeřnické služby.
Monika Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Další akce
V sobotu 18. 7. 2015 proběhl turnaj Svazku obcí Podbořansko v plážovém volejbale spolu s obecní zábavou pod
širým nebem a týden na to v sobotu 25. 7. 2015 se uskutečnil Hasičský pětiboj a Hasičská zábava. O těchto akcích
vás budeme podrobněji informovat v Nepomyšlovinách č. 8/2015
Zdenka Lněníčková
Šéfredaktorka Nepomyšlovin

Chystá se …
Turnaj v plážovém volejbale O pohár starosty městyse Nepomyšl
Městys Nepomyšl pořádá 4. ročník turnaje O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale v sobotu 8. 8.
2015 na dětském hřišti v Nepomyšli. Prezentace družstev je od 8.00 do 8.50 hodin. Pozor změna – družstva jsou 3
členná, v družstvu minimálně 1 žena. Hraje se dle pravidel šestkového volejbalu a hraje každý s každým. Hrací
plocha je písečná o rozměrech 16 x 8 m.
Pořadatel nezodpovídá za případné úrazy, doporučuje se vlastní úrazové pojištění. Změna programu vyhrazena
(dle počtu přihlášených družstev).
Zájemci hlaste se do 7. 8. 2015 v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo volejte na 415 213 133. Neseďte doma,
přijďte si zahrát volejbal, je to pro všechny starší 15ti let. Kdo nechce hrát, přijďte podpořit své blízké a
kamarády. Vaše ratolesti mohou po celou dobu využít herních prvků na dětském hřišti.
Josef Lněníček

OBRAZEM
Kopeme za lepší svět v Nepomyšli aneb Fotbal pro rozvoj 2015
V sobotu 27. 6. 2015 Nepomyšl opět ožila netradičním fotbalovým setkáním. Už poněkolikáté do Chmelištné a do
Nepomyšle dorazili Keňané milující fotbal ze sdružení MYSA spolu se svými kolegy z INEX – SDA. Takzvaní
ambasadoři kampaně Fotbal pro rozvoj v Nepomyšli opět „Kopali za lepší svět“. A protože já v ten den byla pryč a
od nikoho z místních organizátorů jsem žádný článeček k akčnímu dni nedostala, vypůjčila jsem si článeček přímo
od ambasadorů z http://www.fotbalprorozvoj.org. Snad se ještě sluší poznamenat – neboť o tom se již
ambasadoři ve svém článečku nezmiňují – že večer akčního dne patřil zábavě pod širým nebem pořádanou
městysem Nepomyšl. A teď tedy k postřehům ambasadorů …
Naší třetí zastávkou se stal Koňský dvorec Chmelištná, kde jsme strávili 6 dní. Skromnější ubytování zde
plně nahradilo úžasné prostředí plné zvířat, příjemný hostitel a skvělé zážitky spojené s farmářským
životem.
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Hned po příjezdu jsme se u táboráku seznámili s chlapci z nápravného zařízení ve Pšově, se kterými jsme se sešli
ještě další den. Navštívili jsme také krásně zařízený dětský domov v Mašťově a připravili jsme si pro zdejší děti
spoustu her, vystoupení a workshopů. Podobné aktivity mohli lidé sledovat při třetím dnu našeho pobytu na
náměstí v Nepomyšli. Tato akce byla jakousi pozvánkou na vrchol našeho pobytu v tomto kraji – turnajový den.

Při zahajovacích utkáních se účastníci mírně strachovali, jak to bude s počasím, které fotbalu a dalším
vystoupením příliš nenahrávalo, po čase se však umoudřilo a všichni hráči si tedy mohli užít férového fotbalu na
sto procent.
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Všem přihlížejícím však dvakrát zatrnulo – to když se musela dvě utkání přerušit kvůli zraněním hráčů, která se
však neukázala jako akutní, takže si všichni zase mohli pěkně oddychnout.

Doprovodný program obstaraly dvě tanečnice, které se pochlubily svými orientálními a cikánskými tanci.

To však nebylo všechno, protože na scénu přišla také divadelní a hudební představení ambasadorů a freestylová
show spojená s beatboxem.
10
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Kdo se tedy radoval z trofejí? Jelikož se přihlásil vysoký počet účastníků, mediátoři a zástupci týmů vyhlásili více
vítězů. Z jedné skupiny se všem nejvíce líbili tým Draků, který byl složen z dětí z již zmíněného Dětského domova
11
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Mašťov. Z Draků byla také zvolena nejférovější hráčka turnaje – Andrejka Tauerová. Z druhé skupiny byli zvoleni
za vítěze týmy Mixér a Pohoda.

Po vyhlášení vytvořili místní hasiči pěnu, ve které se někteří odvážlivci (a naprostá většina ambasadorů) vyřádili.
Po turnaji následovala taneční zábava.
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Slovy všech ambasadorů jsme si všichni tento kraj užili a už se velice těšíme na Plzeň!
Text převzat z http://www.fotbalprorozvoj.org/?p=1288
Foto: Karin Humpoláková, fotoarchiv JSDH Nepomyšl

KULTURA A SPORT
Sport
Turnaj v minikopané s TJ Nepomyšl
V sobotu 4. 7. 2015 od 15.00 pořádal TJ Nepomyšl další, již 21. ročník turnaje v minikopané. Jedinou informací,
kterou se mi podařilo získat z FB profilu Libora Trochty, je kratinké sdělení o tom, že tým Pivnice U Zámku (na
1. fotografii) získal krásné 2. místo.
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Text: Libor Trochta (převzato z FB profilu)
Foto: Karin Humpoláková
14
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Kalendárium
8. 8. 2015

4. ročník turnaje v plážovém volejbale O pohár starosty městyse Nepomyšl od 9.00 hodin
na dětském hřišti v Nepomyšli
Sraz bývalých i současných obyvatel a rodáků obcí Brody, Chotěbudice, Chrášťany, Krásný
Dvůr, Němčany, Vysoké Třebušice a Zlovědice od 14.00 hodin na náměstí v restauraci Pod
zámkem v Krásném Dvoře

8. 8. 2015

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
3. 8.
4. 8.
7. 8.
12. 8.
16. 8.
17. 8.

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Jiří Čížek z Nepomyšle
Jan Gančík z Nepomyšle
Jiří Zíka z Nepomyšle
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Jiří Český z Nepomyšle

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

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

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

Narodili se …
Mamince Martině Konrádové se v pondělí 27. července 2015 ve 4.41 hodin ráno v porodnici v Žatci narodil syn
Vojtěch Konrád. Vážil 2620 g a měřil 47 cm. Mamince blahopřejeme a malému Vojtíškovi přejeme pohodový vstup
do života.

Opustili nás …
24. 6. 2015

Reinhold Janda z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.
Rozloučení se zesnulým proběhlo 30. 6. 2015 na hřbitově v Nepomyšli. Manželka zesnulého, paní Ivanka Jandová,
tímto děkuje za podporu všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli se zesnulým na jeho poslední cestě
rozloučit.

POTĚŠILO NÁS …
… že se již započalo s obnovou a restaurováním průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. Stavbu realizuje firma
Bartuška, Stavební společnost s.r.o. Černčice 27, která vyhrála výběrové řízení.
Josef Lněníček
… že byla uzavřena smlouva s firmou Axiom enginnering s. r. o. Pardubice, která za městys Nepomyšl podá žádost
o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí osa 4.4 na revitalizaci rybníka na p.č. 30 v obci
Chmelištná. Předpokládaná výše dotace činí 85% celkových investičních nákladů.
Josef Lněníček

NEPOTĚŠILO NÁS …
… že se přes veškerou snahu nepodařilo dohodnout se s Národním památkovým ústavem na změně barvy fasády
kostela sv. Mikuláše. Městys Nepomyšl požadoval zachování stávající okrové barvy, NPÚ však vyžaduje, aby byla
zachována barevnost kostela z počátku 19. století. Průzkumem barevnosti bylo zjištěno, že v tomto období měl
kostel šedozelenou barvu. Proč NPÚ trvá na zachování barevnosti z počátku 19. století a ne např. z období baroka,
kdy barevnost odpovídala dnešnímu stavu, Vám snad zástupci NPÚ vysvětlí v informativním článku, o nějž jsem je
požádala. Každopádně s vidinou kostela jako zářícího středobodu návsi se můžeme rozloučit. Věc má snad jediné
pozitivum – náš kostel bude jediným zrekonstruovaným kostelem široko daleko se zelenou fasádou. I když se díky
této barevnosti utopí v přilehlé zeleni, možná tato zvláštnost přitáhne svou ojedinělostí pozornost návštěvníků
z okolí.
Zdenka Lněníčková
… že se v Nepomyšli rozmáhá nepořádnost pejskařů venčících psi na veřejných prostranstvích. Chodníky a trávníky
v Nepomyšli se začínají nepříjemně plnit psími výkaly. Psí výkal na chodníku je pro chodce rozhodně nepříjemnou
záležitostí. Ale psí výkal v trávníku je – ač se to mnohým asi nezdá – dvakrát tak nepříjemný, především pro
pracovníky obce. Při údržbě travních porostů výkaly vylétávají pracovníkům do obličeje a věřte, že to není zrovna
příjemné. Žádám tímto všechny místní i přespolní pejskaře, aby po svých psích miláčcích výkaly řádně uklízeli.
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Dovoluji si upozornit, že úklid výkalů po psech je jejich povinností podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a zákaz vstupu se psi na některá veřejná
prostranství. Nedodržování této jejich povinnosti je přestupkem podle zákona o přestupcích, který lze
sankcionovat.
Josef Lněníček

PODĚKOVÁNÍ
Místní mládež Nepomyšl děkuje MS ČČK Nepomyšl za zapůjčení krojů a děkuje také zastupitelstvu městyse
Nepomyšl za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč na akci Staročeské máje, které se konaly v sobotu
30. května 2015 v Nepomyšli. Velké díky patří také všem ostatním, kteří nás podpořili a jakkoli nám pomohli.
Za nepomyšlské mládežníky
Dana Lněníčková ml.

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY
Ač to tak na první pohled nevypadá, titulní strana tentokrát patří lidem z Koňského dvorce Chmelištná. Fotografie
sice vznikla na akci pořádané Pandíky o. s., ta ale byla součástí celorepublikové kampaně s názvem „Kopeme za
lepší svět“, jejíž program v našem regionu organizoval právě Koňský Dvorec Chmelištná. Na fotografii jsou
zachyceni ambasadoři této kampaně až z daleké Keni a na konci článku o akci Pozdrav Afriky můžete na fotce
spolu se starostou zahlédnout hlavní duši kampaně i dalších akcí Koňského Dvorce Chmelištná – Vaška Staňka. Pan
Staněk s přáteli se v rámci svého sdružení věnuje aktivitám zaměřeným na práci s dětmi a mladými lidmi ze
sociálně vyloučených skupin (děti z dětských domovům, klienti výchovných ústavů, rómské děti atd.), pro něž
pořádá zážitkové a ergoterapeutické pobyty na farmě. Že lze existovat i jinak ukazuje těmto skupinám
prostřednictvím tzv. sociálního zemědělství, které je jednou z hlavních činností Koňského dvorce Chmelištná.
Kromě toho Koňský Dvorec realizuje několik mezinárodních projektů na podporu trvale udržitelného zemědělství a
záchrany biodiversity. A v neposlední řadě je Koňský Dvorec Chmelištná jízdárnou, která provozuje jezdecký a
chovatelský kroužek. Kromě své činnosti v domovské Chmelištné Koňský Dvorec Chmelištná hojně spolupracuje
s organizátory společenských a kulturních akcí v Podbořanském Rohozci, v Nepomyšli i výrazně širším okolí (působí
např. na Křivoklátsku). Ač počtem členů malá, je tedy tato organizace náramně činorodá.
Zdenka Lněníčková
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