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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
Omlouváme se vám za dočasný výpadek vycházení Nepomyšlovin a to z technických důvodů. Nyní budou zase
noviny vycházet pravidelně a tak opět můžete zasílat své příspěvky. Děkujeme za pochopení.
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).
Ještě jednou Vám děkujeme za pochopení výpadku. Doufáme, že jste na nás nezanevřeli a i nadále si budete rádi
číst tento zpravodaj. Přejeme vám krásný nadcházející čas adventu.
Nina Smolková
Předsedkyně redakční rady Nepomyšlovin

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Říjnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl proběhlo výjimečně v úterý 25. 10. 2016 od 18.00 hodin v
zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, při projednávání diskuse se dostavila
Dana Lněníčková. Z hostů byl přítomen pan Tomáš Verner.
Zastupitelé mj. schválili propachtování části jednoho pozemku v Nepomyšli, dále přijali čtyři záměry na
propachtování obecních pozemků v Nepomyšli a jeden záměr na prodej obecního pozemku v Nepomyšli. Dále
odhlasovali příspěvek 20.000,- Kč pro MŠ a ZŠ Krásný Dvůr na nákup vánočních dárků a školních pomůcek, dále
přidělení bytu č. 1 v domě čp 104 v Nepomyšli Nele Valachové z Nepomyšle, schválili žádost Pavla Bartušky,
jednatele firmy BARTUŠKA Stavební společnost o prodloužení termínu plnění na akci „Obnova a restaurování
průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ do 30.11.2017 (vysvětlení v rubrice „BEZ OBALU“)
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
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ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Úřední hodiny Partnera České Pošty
POZOR ZMĚNA:
od 1. 1. 2017 pošta Partner v Nepomyšli rozšiřuje úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

– 11:00
– 11:00
– 11:00
– 11:00
– 11:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

– 16:30
– 15:00
– 16:30
– 15:00
– 16:30

V těchto úředních hodinách bude od 1.1.2017 paní Jana Glončáková, vedoucí pošty Partner a úřednice městyse
Nepomyšl, mimo vyřizování poštovních záležitostí vybírat také veškeré poplatky úřadu městyse Nepomyšl
(poplatky ze psů, poplatky za odvoz komunálního odpadu, poplatky za vodné a stočné, poplatky za pachtovné,
nájemné z bytu, pronájmy nebytových prostor atd.)
V uzavřených hodinách pošty Partner budou výše uvedené poplatky městyse Nepomyšl vybírány v kanceláři úřadu
městyse Nepomyšl u Renaty Morávkové, účetní městyse Nepomyšl.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Kupóny na Mikulášskou nadílku
V kanceláři účetní městyse Nepomyšl nebo na poště Partner v Nepomyšli jsou k zakoupení kupóny v hodnotě
50,- Kč na mikulášský balíček. Tento balíček obdrží dítě po předložení kupónu od sv. Mikuláše v sobotu 3.12.2016
od 15.00 hodin do 15.45 hodin na Mikulášském jarmarku v Nepomyšli.
Renata Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl

Objížďka v době konání Mikulášského jarmarku
Z důvodu konání Mikulášského jarmarku v Nepomyšli bude v sobotu 3.12.2016 od 11.00 do 19.00 hodin uzavřena
silnice II/221, tzn. silnice od křižovatky na Dvérce přes náves po nemovitost p. P.Brezániho. Objížďka povede po
silnici II/22115, tzn. od křižovatky na Dvérce okolo zámku a bývalé pošty směrem na Chmelištnou, dále po místní
komunikaci kolem p. H. Kroha směrem k nemovitosti p. P.Brezániho, kde se napojíte na komunikaci II/221 směr
Podbořanský Rohozec. Děkujeme za pochopení.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Dovolená na úřadu městyse Nepomyšl v době svátků
V období vánočních svátků bude kancelář úřadu městyse Nepomyšl uzavřena v těchto dnech:
Středa
Středa
Čtvrtek

23.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

V případě nutnosti volejte během této dovolené na mobil 775 213 108.
Renata Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl
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INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Podzimní srdíčkové dny
Od 19. do 23. září 2016 proběhla sbírka Podzimní srdíčkové dny pod nadací Život dětem o.p.s. a my jsme se s
dětmi samozřejmě zapojili.
Do ulic Nepomyšle jsme vyrazili 21.a 22.9. 2016 a díky vám všem se nám prodejem magnetek a reflexních srdíček
podařilo pro děti vybrat krásných 3 045 Kč! Všem, kteří jste přispěli, patří obrovské DÍKY!

Nina Smolková
Předsedkyně sdružení „Pandíci

Pochod zdraví s ČČK Nepomyšl ( 24.9.2016 )

Foto archiv ČČK Nepomyšl

Divadelní představení Princezna ze mlejna
V pátek 30.9.2016 od 18:00 hodin proběhlo v Kulturním domě v Nepomyšli divadelní představení Princezna ze
mlejna, kterou zahrály děti z kroužku Pandíci.
Celé představení bylo sehráno na podporu dvojčátek Karolínky a Miriamky, trpících dětskou mozkovou obrnou, pro
která sbíráme víčka.
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Vstupné bylo dobrovolné a bylo zde možno zakoupit výrobky dětí a podpořit tak Kajku a Mimi. Celkem se nám
podařilo vybrat 1 339 Kč! K této částce přidáme 1 311 Kč, které jsme získali na Dražbě srdcí, která proběhla v
březnu tohoto roku. K holčičkám na účet tedy poletí 2 665Kč!!! Všem, kteří nebyli lhostejní a zapojili se do této
podpory, patří obrovské DÍKY!!! Doufám, že holčičkám takto aspoň trošku pomůžeme posunout se za svými sny a
cíli. :-)
Celé představení se dětem velmi podařilo a já jsem na ně velice pyšná! Dva měsíce dřiny, poslední týden, každý
den zkouška a výsledek? Podle mě - parádní vystoupení :-) Chtěla bych tímto pochválit Sabinu Nedvědovou - roli
Jindřicha, Sáru Sedlákovou - roli Elišky, Sabinu Konrádovou - roli mlynáře, Zbyňka Nedvěda - roli čerta a princezny
Belzeby, Kačku Šrédlovou - roli vodníka a princezny Vodněny, Káju Nedvědovou - roli čarodějnice a selky, Zdeňka
Šrédla - v roli žána a v neposlední řadě Lucii Procházkovou, která skvěle zaskočila a zahrála roli knížepána.
Chtěla bych také poděkovat paní Marii Lopatové za natočení pohádky, Evě Miliňovské za pomoc u dobrovolného
vstupu a prodeje předmětů, Lucce Procházkové za pomoc při výrobě kulis a v neposlední řadě Městysu Nepomyšl.

Více fotografií a video z pohádky naleznete na facebookových stránkách Dětského přírodovědného zájmového
kroužku „Pandíci“
Nina Smolková
Předsedkyně sdružení „Pandíci“

Drakiáda s ČČK Nepomyšl

Foto archiv ČČK Nepomyšl

Vítání občánků 2016
V sobotu 15. října 2016 se v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl uskutečnilo tradiční přivítání nových
občánků do života a do obce. V letošním roce jsme vítali pět miminek, dvě holčičky a tři chlapečky: Tomáše
Suchomela narozeného 23.7. 2016, Věru Konrádovou narozenou 15.4.2016, Štefana Valacha narozeného 16.4.2016,
Jiřího Holuba narozeného 1.5.2016 a Štěpánku Vernerovou narozenou 9.5.2016.
Samotnou slavnost jsme zahájili společně se Zdenkou Lněníčkovou milou básničkou. Poté přišla řada na program
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dětí z Přírodovědného zájmového dětského kroužku „Pandíci“ – pásmo básniček o dětech a rodičích.
Následovala pohádka O kouzelném čápovi – maminka a tatínek si velice přáli děťátko, ale ono stále nepřicházelo,
až jednoho dne přiletěl čáp, který byl kouzelný a poradil mamince, co vše má udělat, aby se děťátka dočkali.
Když vše splnila, jako mávnutím kouzelného proutku ležela v kolébce krásná holčička. Od té doby žila celá rodina
spokojeně až dodnes.
Po vystoupení dětí starosta městyse Josef Lněníček mile promluvil ke všem přítomným rodičům a příbuzným. Po
proslovu starosty přišlo na řadu samotné vítání nových občánků Nepomyšle. Podle data narození rodiče podepsali
zápis v pamětní knize, od starosty městyse Josefa Lněníčka dostali dárky pro miminko v podobě certifikátu v
hodnotě 1000 Kč, památníčku a plyšáčka. Maminky dostaly od dětí krásné kytice.
Po slavnostním ceremoniálu jsme se všichni společně odebrali do dětské ořešákové aleje a opět si každá rodina
vysadila na památku narození svého dítěte jeden ořešák.
Místo pro výsadbu stromků bylo připravené, jámy vykopané, stromky označeny provizorními cedulkami se jménem.
K dispozici byla také hlína na dosypání kořenů a voda na zalití. Počasí na slavnostní výsadbu stromů nám přálo a
tak si všichni rodinné sázení užili.
Na závěr článku o této naší malé slavnosti, musím poděkovat všem, kdo se na téměř měsíční přípravě akce
podíleli:
* panu starostovi Josefu Lněníčkovi za krásné květiny pro maminky a ořešáky pro nové občánky,
* paní Renatě Morávkové za pozvánky, vyřízení certifikátů, knížečky, plyšáčky a vytištění cedulek ke stromům a
přípravy nástěnky
* pracovníkům VPP za přípravu jam pro výsadbu, vody a zeminy a kolíků na cedulky,
* paní Zdence Lněníčkové za přípravu zápisů do pamětní knihy a „moderování“
* slečně Karin Humpolákové za pořízení a poskytnutí fotografií do Nepomyšlovin,
* dětem z kroužku „Pandíci“, jmenovitě Zbyňku Nedvědovi, Karolíně Nedvědové, Sáře Sedlákové, Kateřině
Šrédlové, Zdeňkovi Šrédlovi, Pepíkovi Šebestovi za krásné vystoupení, které jsme společně nacvičili.
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Více fotografií z Vítání občánků naleznete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/2016-VITANI_OBCANKU/
Nina Smolková
Předsedkyně sdružení „Pandíci“
Foto Karin Humpoláková

PODZIMNNÍ A ZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ
V sobotu 22. 10. 2016 proběhla prodejní část tradiční Burzy oblečení (podzim/zima). Celá burza probíhala od
pátku do soboty. V pátek odpoledne a v sobotu ráno proběhl příjem věcí. Prodejci přinesli oblečení pro děti a
dospělé a nejen to – mohli se také nakoupit boty, brusle, kojenecké a těhotenské potřeby, hračky a spousta
dalších věcí. Samotný prodej oblečení proběhl v sobotu od 14:00 do 17:00 hod. Během této doby přišly desítky
nakupujících. Prodalo se cca 165 ks. Z prodeje získalo MC Jablíčko na svou další činnost krásných 825,- Kč. Jako
každý rok, se našlo několik dárců, kteří darovali své nepotřebné věci - na oblastní charitu v Žatci, putovalo 5 pytlů
oblečení. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří donesli své věci k prodeji, a také těm, kdo přišli nakupovat.
Poděkování patří i každému, kdo na organizaci burzy jakýmkoliv způsobem pomohl – nebudu tady jmenovat,
protože bych nerada na někoho zapomněla, ale moc si Vaší pomoci vážím a moc děkuji. Další burza oblečení
proběhne na jaře 2017.

Monika Zlá
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Strašidelná noc v MC Jablíčko z Nepomyšle
Ze středy 26. 10. 2016 na čtvrtek 27. 10. 2016 se v Mateřském centru Jablíčko uskutečnila Strašidelná noc. Na
celou akci jsme se pečlivě celý týden s dětmi připravovaly. Vyráběly jsme halloweenskou výzdobu. Velké díky
patří Janě Glončákové, která mi pomohla s výzdobu Jablíčka a také všem maminkám, které pro děti napekli
úžasné „strašidlácké“ dobroty.
Strašidelná noc začala bojem s dýní.  Dlabal každý, kdo mohl - semínka létala všude, nože se lámaly… ale
nakonec jsme boj vyhráli a vytvořili krásné dýňové strašáky.
Po vydatné strašidelné svačině, přišla na řadu bílá trička. Motali jsme a motali a kdo motal nejvíc, nabatikoval si
to nejkrásnější tričko 
Během večera jsme si v Jablíčku zahráli ještě šlapanou a pak společně vyrazili na strašidelné soutěže do naší
,,ekozahrady.“
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Skákali jsme v pytli, hráli dýňový bowling, chodili na chůdách, chytali strašidla a pavouky, házeli svítící kroužky na
dýně aj. Kdo se nebál a řádně splnil úkoly, mohl si z ducha ukousnout sladkou odměnu. 
Po soutěžích jsme se vydali na strašidelnou cestu, kde na nás netrpělivě čekala strašidla.
Po náročném odpoledni a chladném večeru, přišla vhod teplá krvavá večeře, po které se jen zaprášilo 
Po náročném večeru už pak na všechny padla únava, a tak byl čas zalehnout do pelíšků. V centru nakonec přespalo
9 statečných dětí a s nimi maminky Monika Zlá a Zdenka Lněníčková.
Noc proběhla v naprostém pořádku a všichni se vyspinkali do růžova.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, které připravili strašidelné soutěže a strašili děti na strašidelné
cestě. Díky Tomášovi Baborákovi, Martinu a Matějovi Lněníčkovým, Ivetě a Pepíkovi Hábovým a Sáře Tučimové.
Přímo obrovské poděkování patří všem, kteří tuto noc připravovali. Budu se opět těšit na říjen 2017 

Více fotografií z této akce naleznete na facebookových stránkách MC Jablíčko z Nepomyšle.
Monika Zlá
Předsedkyně sdružení MC Jablíčko z Nepomyšle

Halloweenská zábava
V pátek 28. října 2016 se konala od 20.00 hodin Halloweenská zábava v Kulturním domě v Nepomyšli. Lidí sice
přišlo pomálu (což mne trochu mrzí), ale o to více bylo místa na parketu a netvořily se fronty u piva a nálevny.
Několik odvážných se dostavilo v maskách a jak bylo předem vyvěšeno, pět nejlepších bylo oceněno věcnými dary.
Při dámské volence si mohla děvčata vytancovat dáreček na památku. Podle toho, že se připlácelo na hudbu
(Rytmus Kadaň) si myslím, že ti, co přišli, se dobře pobavili a po třetí hodině ranní jsme se vydali ke
svým domovům.
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Miloš August
Foto a text

Chystá se …
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3. 12. 2016 od 13.00
bude se konati u příležitosti svatomikulášské pouti

před kostelem SV. MIKULÁŠE v NEPOMYŠLI

13.00
14.00

SVATOMIKULÁŠSKÁ poutní MŠE v kostele sv. Mikuláše
PEPÍNO BAND
staroč eská kutnohorská kapela zahraje č eské, moravské,
staropražské lidovky, domácí i svě tové známé melodie
a evergreeny

15.00
15.45

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s Mikulášem, č ertem
a andě lem
LUCIE revival
plzeňský revival skupiny Lucie zahraje známé hity jako Medvídek, Oheň, Šrouby
do hlavy, Sen, Dotknu se ohně , Černí andě lé, Amerika a další

17.00

BOHUŠ MATUŠ
charismatický popový zpě vák, který úč inkoval v mnoha muzikálech,
např. Dracula, Pomáda, Johanka z Arku, Monte Cristo, Angelika

17.45
18.00

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU a ohňostroj s hudbou
Vánoč ní koncert ŽIHELSKÉHO SBORU v kostele

Odpolednem vás bude provázet komentátor a imitátor Jiří BLÁHA.

Všechny dobré lidič ky srdeč ně zve Mě stys Nepomyšl
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Programy v Jablíčku
Oznamujeme změnu provozu. Pravidelný program v Jablíčku je pro vás připraven každé úterý a čtvrtek od 16:00
do 18:00 hod. V Jablíčku si nejen hrajeme a tvoříme, ale také se tu zábavně učíme.
Cena za program v Jablíčku je 20 Kč/ dítě. Každý návštěvník, který ale přinese do Jablíčka něco dobrého
ke svačině (ovoce, sušenky aj.), má vstup ZDARMA. Těšíme se na Vás.

Monika Zlá
Předsedkyně sdružení MC Jablíčko z Nepomyšle
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BEZ OBALU
Jednatel firma BARTUŠKA Stavební společnost s.r.o., Černčice 27 podal na 22. zasedání
Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.10.2016 žádost o prodloužení termínu plnění na akci
„Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle SOD č. 04/2015 ze dne
03.07.2015.
K žádosti podal následující informaci:
Důvodem k podání první žádosti o prodloužení termínu byly tyto skutečnosti:





větší rozsah prací oproti výkazu výměr, zpracovaného projektovou kanceláří „Huml a Vaníček“
nepříznivé klimatické podmínky pro provádění specifických prací pro památkové objekty
doporučení dodavatele vápenných nátěrů, TDI a v neposlední řadě zástupce NPÚ

Důvodem k podání této druhé žádosti jsou níže uvedené skutečnosti:
 vzhledem k tomu, že finální vápenné nátěry (POROKALK – dodavatel Ing.Arch. Jan Bárta) nebyly
homogenní a vykazovaly skvrny, byla na žádost dodavatele, investora, zástupce NPÚ a TDI již v loňském
roce podána výzva, k provedení průzkumu a zjištění příčin vzniklých fasádních výkvětů a skvrn. Dne 27.
listopadu 2015 jsem obdržel vyjádření s předběžnými výsledky průzkumu od dodavatele barvy, na základě
odběru vzorků omítky
(Výše uvedené vyjádření je přílohou této žádosti)
Mimo jiné je zde doporučení dalšího postupu:
1 – ponechat fasády v tomto stavu do jara, a pak pokračovat v průzkumu příčin odebráním dalších vzorků pro
analýzu. Pokud by se teploty zvýšily trvaleji na + 5 o C, je možno průzkum dokončit i během zimních měsíců
2 – prozkoumat stejným způsobem i severní fasádu, dosud neopatřenou nátěrem. Tyto práce můžeme provést my,
ale doporučuji zvážit zadání nějaké jiné firmě z důvodu možnosti výtky z naší zaujatosti.
3 – po dokončení průzkumu rozhodnout o dalším postupu. Soudě podle výsledků citované analýzy se obávám, že
bude nezbytné v nějakém rozsahu nově provedené omítky odstranit a nově provést v upraveném technologickém
režimu.
Průzkum dále probíhal na jaře 2016, a to i za účasti prof. Pavly Rovnaníkové z VUT Brno. Závěry výzkumu a dalších
doporučení jsem obdržel formou e-mailu dne 20. června 2016!!!. ( Je rovněž přílohou k této žádosti ).
Je zde uvedeno:
Vážený pane Bartuško, v reakci na naši společnou návštěvu kostela v úterý za účasti prof. Pavly Rovnaníkové
posílám stručné závěry a doporučení:
1 – omítky na severní fasádě ponecháme, aby mohly alespoň trochu vyschnout a doufejme, že během léta alespoň
částečně vyzrají. Počátkem září by se pak opravil nátěr. Podrobnou recepturu si ještě upřesníme před natíráním.
2 – kněžiště (gotická část) se může natřít ihned, nejeví známky vyšší vlhkosti. Postup obvyklý – podnátěr, po dvou
dnech odstín.
3 – jižní fasáda. Po opravení poruch se provede ještě další vrstva podnátěru; stačila by jen v rozsahu dolního patra
lešení, ale pozor, nesmíte ji ukončit rovnou hranicí, ta by se propsala do barvy. Takže možná raději natřete celou
stěnu až k římse.
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4 - věž: po odstranění nepevných omítek a omytí tlakovou vodou doporučuji provést síťový špric, složení: 1 díl
cementu + 2 díly hydrátu + 5 dílů písku. Doporučuji používat jen ten hrubší, který je na stavbě. V žádném případě
neházejte najednou víc než 10 mm omítky, další vrstvu po 24 hodinách. Všechny podklady dobře máčet vodou
(žádné tzv. penetrace!), maltu naopak co možno „nejsušší“. Závěrečné utažení dřevem vždy přesně v okamžiku,
kdy malta už není živá a ještě nezačala tuhnout. Vyhnout se povrchovému máčení při dotahování svrchní vrstvy,
na severu máčení vedlo k vytvoření krusty z pojiva a jemných podílů písku, čímž se zabránilo vysychání a hlavně
přístupu vzduchu, nutného pro vytvrdnutí malty. Nátěry zahájit až po úplném a rovnoměrném vyschnutí celé
maltové vrstvy. V opačném případě zase vzniknou tmavší skvrny. Nátěry ukončit do počátku října.
5 - znovu připomínám nutnost odvedení srážkových vod kostela. V současnosti svody zavádějí dešťovou vodu
dokonce za nopovou folii. Takto zdivo, zejména na severu, nikdy nevyschne. Rovněž opakuji svoji radu, větrat
interiér, ideálně lehkým průvanem pootevřenými okny na protějších stranách kostela, nebo otevřením interiéru do
věže, pokud to lze.
Hned po té byly práce opět započaty (dle výše uvedeného). Při provádění nátěrů sakristie a části presbyteria, byly
nátěry po dokončení poškozeny lokálním přívalovým deštěm.
Na jižní straně došlo při prvním nátěru (vzhledem k vlhkosti) k barevné nestálosti a při druhém opravném nátěru,
pravděpodobně vlivem slunečního záření k „vypálení barvy“ a vzniku stínů od lešení. Po zjištění této skutečnosti,
jsem ihned kontaktoval dodavatele nátěrů, o vyjádření k výše uvedenému problému. Technik dodavatele nátěrů,
doporučil vyčkat na sjednocení nátěru během 2. týdnů. Tím, že k tomu nedošlo, požádal jsem společně s panem
starostou a TDI Ing. Arch. Bártu o prohlídku a konzultaci na stavbě. Ta proběhla cca po dalších 3. týdnech a byl
potvrzen předpoklad, že vzhledem ke slunečnímu záření došlo k rychlému zaschnutí a vytvoření nestálé
barevnosti.
Upozorňuji, že nátěry byly prováděny na základě doporučení výrobce a to i s ohledem na teploty a sluneční
aktivitu.
***Po této negativní zkušenosti, budou dodavatelem vápenných nátěrů upraveny podmínky pro aplikaci nátěrů,
zejména při slunečním záření. Samozřejmostí je, že u těchto ploch se musí opětovně aplikovat podnátěr a finální
vrstva.
Vzhledem k tomu, že na vápenné bázi je možné provádět finální vrstvy pouze za velmi specifických podmínek,
není reálné tyto práce provádět plánovitě a průběžně. Dodavatelem barev (za účasti TDI) bylo doporučeno,
provádět nátěry po úplném vyschnutí, což není ve stanoveném termínu a doporučených klimatických podmínkách
reálné (nesmí být zima, horko, svítit Slunce, pršet J). Rovněž technologie omítek je jiná než původní projektový
záměr. Omítky se provádějí ve 3.vrstvách a je nezbytně nutné jejich vyzrání. V letošním roce nebyly klimatické
podmínky ideální a k vysychání dochází velmi pomalu.
Rovněž byl přednesen návrh (Ing.Arch. Jan Bárta – dodavatel nátěrů) na změnu dodavatele barvy, popř. i použití
silikátových fasádních barev, s čímž souhlasí i zástupce NPÚ. V původním zadání to bylo nepřípustné!!!
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za trpělivost a porozumění. V neposlední řadě i těm, kterým to není
lhostejné a podílí se na zdárném dokončení díla. Mohu Vás ujistit, že i já pro to dělám maximum a už jsem si
vyslechl dost kritiky i přesto, že dílo provádíme na základě výsledků průzkumů a podle schválených doporučení.
Předem děkuji.
Pavel Bartuška
jednatel firmy BARTUŠKA
Stavební společnost s.r.o. Černčice 27
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KULTURA A SPORT
Kalendárium
24.11.2016
25.11.2016
26.11.2016
27.11.2016
29.11.2016
03.12.2016
04.12.2016
5.- 9.12.2016
17.12.2016
18.12.2016
22.12.2016

od 16:00 do 18:00 Adventní věnec v Mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle
od 08:00 hodin Adventní trh v Podbořanech, vestibul KD Podbořany
od 8:00 hodin Gurmánské setkání a Adventní koncert na zámku v Krásném Dvoře
od 13:00 do 17:30 hodin Rozsvícení vánočního stromu v Podbořanech
od 16:00 do 18:00 hodin Vánoční ozdoby v Mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle
od 13:00 hodin Mikulášský jarmark na návsi v Nepomyšli
od 10:00 hodin Advent v Kryrech
Zimní srdíčkové dny s nadací Život dětem o.p.s.
Výlet Za Ježíškem na Boží Dar s Mateřským centrem Jablíčko z Nepomyšle
od 15:00 hodin Adventní koncert v kostele sv. Petra a sv. Pavla v Podbořanech
od 17:00 hodin Vánoční besídka pro rodiče a zastupitele v MC Jablíčko z Nepomyšle

Sport
Výsledky z posledních čtyř utkání mistrovské IV. třídy skupiny B - okres Louny.
16.10.2016
22.10.2016
29.10.2016
05.11.2016

Líšany - Nepomyšl
Nepomyšl - Kněžice
Nepomyšl - Lipenec
Nepomyšl - Tuchořice B

3:1
2:1
3:3
3:1

TJ Nepomyšl v podzimní části mistrovské soutěže skončil na osmém místě z devíti družstev.
Moc děkujeme všem příznivcům, kteří navštívili naše zápasy jak doma anebo dokonce jeli na zápas s námi
k soupeřům. Ukončili jsme podzimní kolo a těšíme se na jarní část soutěže v roce 2017.
V příštím roce oslavíme 70. výročí založení TJ Nepomyšl.
Václav Svoboda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let

a více

)

01.09. Drahomíra Gančíková z Nepomyšle
01.09. Dagmar Mikešová z Nepomyšle
03.09. Helga Prätoriusová z Nepomyšle
10.09. Karel Samolák z Dvérců
22.09. Václav Novák z Nepomyšle
24.09. Emílie Bartušková z Nepomyšle
24.09. Milena Zápotocká z Nepomyšle
26.09. Františka Čechová z Nepomyšle
01.10. Marie Slavíková z Nepomyšle
05.10. Milada Veselská z Nepomyšle
13.10. Josef Šnídl z Nepomyšle
16.10. Ivanka Jandová z Nepomyšle
18.10. Hildegarda Mezenská z Nepomyšle

22.10. Heidrum Šindelářová z Nepomyšle
24.10. Gerda Šrédlová z Nepomyšle
27.10. Alena Augustová z Nepomyšle
27.10. Jan Smutný z Nepomyšle
28.10. Josef Trochta z Nepomyšle

15.11. Margareta Lüftnerová z Dvérců
16.11. Milan Mikula z Nepomyšle
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Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
24.11. Miloš Hájek z Chmelištné
28.11. František Lopata z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.

Narodili se …
02.10.2016

v Kadani Dominika Nováková z Dvérců

Redakční rada Nepomyšlovin gratuluje rodičům Jiřímu Novákovi a Lence Novákové Miffkové
a jim i dcerušce přeje hodně zdraví.

Přistěhovali se …
29.7. Jaroslav Kratochvíl do Nepomyšle 86
23.9. Viola Filipczak Konrádová do Nepomyšle 233
23.9. Sabina Konrádová do Nepomyšle 233
23.9. Kristýna Konrádová do Nepomyšle 233
23.9. Karolína Konrádová do Nepomyšle 233
23.9. Věra Konrádová do Nepomyšle 233
29.9. Ondřej Urban do Nepomyšle 79
29.9. Markéta Urbanová do Nepomyšle 79
29.9. Tomáš Urban do Nepomyšl 79
29.9. Klára Urbanová do Nepomyšle 79
29.9. Karla Urbanová do Nepomyšle 79
01.11. Marcel Smutný do Nepomyšle 26
01.11. Karla Smutná do Nepomyšle 26
08.11. Dominika Nováková do Dvérců 10
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