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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
při pohledu na to, co se kolem nás děje a jak se k tomu
většina obyvatel České republiky staví, nějak začínám
pochybovat o tom, jestli jsem normální.
Asi nejsem. Protože ještě pořád mám potřebu ověřovat
si informace, než něčemu slepě uvěřím a nechám se
manipulovat snůškou nesmyslů a dezinformací. Ještě
pořád mám potřebu zjistit si o něčem neznámém a pro
mne znepokojujícím co nejvíce relevantních informací,
než se nechám děsit politiky a médii. Ještě pořád se
zdráhám řídit se předsudky, i když to je velmi lákavé,
protože to je pohodlné a nevyžaduje to příliš myšlení, a
ještě pořád se snažím používat nejen mozek, ale také
srdce. Ještě pořád se snažím věřit v to, že lidé jsou – a
to všichni, bez rozdílu rasy, barvy pleti, víry, občanství dobří. Ještě pořád věřím tomu, že člověk, který je
v nouzi, potřebuje pomoc, ne pohrdání, opovržení,
nenávist. Ale zjevně tohle všechno už není normální.
Normální je věřit Blesku. Normální je věřit Máně,
protože ta povídala, že jedna paní povídala, že …
Normální je nechat se zhloupnout smyšlenými zprávami,
tzv. hoaxy, kterými si někteří lidé (pro mne neuvěřitelní
hulváti) utahují z „obyčejných“ důvěřivých lidí
způsobem, který budí strach, nenávist a zlobu. Normální
je nenávidět, aniž se předem snažím poznat, jestli je
dotyčný dobrý nebo zlý. Normální je lidem přát smrt,

normální je chtít do lidí střílet. A normální je o tomhle
všem tvrdit, že je to hájení našich evropských a ještě
lépe křesťanských hodnot. V zemi, kde je křesťanů jako
šafránu a maturanti netuší, kdo byl Jidáš. Tohle je teď
normální.
A tak si říkám, že si raději nechám nalepit značku
sluníčkářky, pravdoláskařky, naivní blbky, že klidně
budu pro většinu normálních nenormální, než abych se
v honbě za normálností totálně zpronevěřila své víře a
svému přesvědčení, než abych se zpronevěřila
skutečným evropským hodnotám, díky kterým tu žijeme
tak, jak žijeme – v obrovském blahobytu (ve srovnání
s mnohými zeměmi světa) a hlavně v míru. Já do lidí
v nouzi prostě střílet nehodlám. A věřím, vím, že
nejsem, Bohu díky, jediná.
Takže …
… ať se stanu v každé době, nyní a navždy,
ochráncem těch bez ochrany,
vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu,
lodí pro ty, kteří plují přes oceány,
mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,
úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí,
svítilnou pro ty, kdo nemají světlo,
útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit
a sluhou pro všechny potřebné.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Červenec tradičně patří k měsícům, kdy je kvůli času
školních prázdnin a dovolených zastupitelské volno.
Zastupitelé se schází jen na mimořádných jednáních
zastupitelstva, pokud to situace vyžaduje. Letos žádná
taková
situace
nenastala,
takže
v červenci
zastupitelstvo nejednalo.

Vzhledem k tomu, že od 1. října 2015 bude městys
Nepomyšl zajišťovat služby pro Českou poštu, s. p.
formou provozovny Partner v Nepomyšli, zastupitelstvo
městyse Nepomyšl schválilo dne 28. 8. 2015 zřízení
nového pracovního místa. Tuto službu bude vykonávat
paní Jana Glončáková z Nepomyšle, která byla dlouhá
léta zaměstnána u pošty a má tudíž dlouholetou praxi a
Srpnové jednání zastupitelstva se konalo v pátek 28. 8.
zkušenosti a zároveň splňuje veškeré požadavky České
2015 od 19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse
pošty.
Nepomyšl. Omluvena byla Mgr. Zdenka Lněníčková.

Nepomyšloviny č. 08/2015
Pro občany se prakticky nic nemění, ba naopak, pošta
v Nepomyšli bude otevřena denně o hodinu déle než
doposud, tedy 3 hodiny denně (s platností od 1. 10.
2015):
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 10.00
15.00 – 16.00
8.00 – 11.00
8.00 – 10.00
15.00 – 16.00
8.00 – 11.00
8.00 – 10.00
15.00 – 16.00

Jediná změna v poskytování služeb bude pravděpodobně
ohledně dobíjení mobilních telefonů. Jednáme o
zachování této služby s Českou Poštou s. p. Pokud nám
pošta nevyhoví, budeme se snažit zajistit tuto službu
jiným způsobem.

8. 9. 2015
Dle směrnice městyse Nepomyšl o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu může městys Nepomyšl
vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a
svých poznatků a zkušeností v částkách od 500 tis. Kč
bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH.
Na základě této směrnice byli písemně osloveny tyto 4
firmy:
1. Pavel MAJER, Drahomyšl 43, 438 01 Žatec
2. Ing. Jaroslav Vávra, Nepomyšl 52, 439 71 Nepomyšl
3. Josef Chejnovský, Příčná 291, 439 81 Kryry
4. Josef Gančík, Boleslavská 2114/10, 130 00 Praha 3 Vinohrady
Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne
19. 8. 2015 na úřední desce městyse Nepomyšl a dále na
webových
stránkách
městyse
Nepomyšl
www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.

Nabídku podaly celkem 2 firmy:
Po 15. 9. 2015 budou zaměstnanci pošt roznášet do 1. Pavel MAJER, Drahomyšl 43, 438 01 Žatec za cenu
každé domácnosti v Nepomyšli informační leták, který 176.655,- Kč s 21% DPH
také otiskujeme dále v tomto čísle Nepomyšlovin.
2. Ing. Jaroslav Vávra, Nepomyšl 52, 439 71 Nepomyšl za
cenu 259.966,- Kč s 21% DPH
Dalším projednávaným bodem bylo schválení dodavatele
na opravu topení v domě č. p. 79. V pátek 28. 8. 2015 Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo dodavatele
proběhlo hodnocení nabídek na akci „Oprava vytápění na akci „Oprava vytápění v objektu č. p. 79 v
v objektu č. p. 79 v Nepomyšli“ ve složení hodnotící Nepomyšli“ firmu Pavel MAJER, Drahomyšl 43, 438 01
komise Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Martin Kaše, Žatec, IČ: 72580640 za cenu 176.655,- Kč včetně 21%
Miloš August, Dana Lněníčková, Vladan Strunz a Antonín DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla.
Lněníček. Členové hodnotící komise zvolili předsedou
Josef Lněníček
komise pana Antonína Lněníčka.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …

K nové barevnosti fasád kostela sv. Mikuláše
V průběhu letních měsíců tohoto roku probíhá oprava vnějších omítek jedné z dominant Nepomyšle - kostela
sv. Mikuláše. Vlastní oprava fasády vzbudila i zájem širší veřejnosti, zejména v ohledu finální úpravy omítek
fasádním nátěrem. Kostel prošel dlouhým a složitým stavebně historickým vývojem. Po odstranění poslední
nátěrové vrstvy a zvětralých úseků omítek je možno z lešení sledovat pozůstatky jednotlivých vývojových etap,
které na stavbě navždy zanechaly svůj otisk.
Na základě průzkumu barevnosti omítkového souvrství a návrhu projektanta byla orgány státní památkové péče
stanovena barevnost tvořená v ploše zdí nátěrem teplé zelené barvy, která bude kombinována s lomeně bílými
prvky tektonického aparátu. Tuto úpravu fasády, ve světle současného stupně poznání, vnímáme jako poslední
hodnotnou a historickou úpravu vnějších omítek, ke které je žádoucí se vrátit. Toto barevné řešení je datované
přelomem 19. a 20. st.
Přesto, že se zvolená barevnost může zdát neobvyklou, je třeba uvést, že v období přelomu 19. a 20. st. se v
oblasti Lounska vyskytovala zelená barva na fasádách několika sakrálních objektů a odpovídala tehdejšímu
dobovému vkusu. Dle našeho povědomí se zelené fasády uplatnily na kostelech v Černčicích u Loun, Oboře,
Hřivicích i na dalších místech. Ve všech případech byla tato barevnost převrstvena mladšími úpravami. Zejména v
druhé polovině 20. st. byla řada památkových objektů nově opatřována zcela nepůvodní barevností, která může
vytvářet dojem, že jediná správná a historicky univerzální barevnost je tvořená žlutým okrem kombinovaným s
bílou barvou. Skutečnost je však značně odlišná, jednotlivé průzkumy jasně ukazují pestřejší barevné řešení fasád
historických objektů.
Obnova fasád kostela sv. Mikuláše je realizována za užití vápenných omítek a nátěru. Jedná se o aplikaci tradiční
technologie, která je šetrná a poskytuje optimální chemické a fyzikální vlastnosti. Vápenné nátěry jsou
tenkovrstvé, nevytváří na omítkách silný film, umožňují tak vyniknout jejich struktuře a charakteru. Typickým
projevem nátěrů je i jistá živost, jejich vzhled se může mírně měnit dle vnější vlhkosti a klimatu jednotlivých
ročních období. K vápenným nátěrům patří i přítomnost mírných aplikačních stop, které vznikají při krouživém
zatírání barvy do zvlhčeného podkladu. Někdy se však tyto prvky mohou laikům mylně zdát jako nedbale odvedená
práce.
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V obecné rovině je třeba připomenout, že nelze srovnávat fasádu historického objektu s novostavbou, nebo s
objektem, který je opravován v duchu soudobé stavební technologie. Památkové objekty, v zájmu maximálního
zachování jejich autentického vzhledu, vyžadují užití postupů tradičních, které odpovídají dřívější řemeslné praxi.
Závěrem je třeba konstatovat, že volba staronové barevnosti kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli je součástí odborně
připraveného záměru obnovy fasád, který k danému úkolu přistupuje maximálně citlivě, poučeně a s respektem
k hodnotám této památky.
Mgr. Jiří Bureš
Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem

Oznámení pro obyvatele částí obce Nepomyšl, Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nová Ves
Vážení zákazníci České pošty, s. p.,
s účinností od 1. 10. 2015 dochází ke změně formy poskytování našich služeb na území obce
Nepomyšl. Na základě těchto změn bude pošta Nepomyšl od 30. 9. 2015 pro veřejnost trvale
uzavřena (naposled bude své služby poskytovat 29. 9. 2015).
Od 1. 10. 2015 bude na adrese Nepomyšl č. p. 102, 439 71 Nepomyšl (úřad městyse Nepomyšl, dosavadní sídlo
pošty, pozn. redakce) provozován městysem Nepomyšl Partner České pošty, s. p., který pro Vás bude zajišťovat
níže uvedený rozsah služeb a pro veřejnost bude otevřen v rozsahu: pondělí, středa, pátek 8:00-10:00 a 15:0016:00, úterý, čtvrtek 8:00-11:00.
 Příjem a výdej obyčejných zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej obyčejných slepeckých
zásilek vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a výdej Tiskovinových pytlů – Obyčejných ze zahraničí.
 Příjem a výdej doporučených psaní a zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej doporučených
balíčků, příjem a výdej doporučených slepeckých zásilek vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a výdej cenných
psaní vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej Tiskovinových pytlů – Doporučených do/ze zahraničí
 Příjem obyčejných balíků a výdej obyčejných balíků vnitrostátních a ze zahraničí, příjem Standardních balíků,
příjem a výdej cenných balíků vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej Balíků Do ruky, příjem a výdej
Balíků Na poštu, výdej zásilek EMS, příjem zásilek EMS vnitrostátních a do zahraničí,
 Příjem vnitrostátních poštovních poukázek typu A, C, zahraničních poštovních poukázek Z/A a Z/C a platebních
dokladů SIPO
 Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžitých částek od příjemců poštovních zásilek, odesilatelů
poštovních zásilek, odesilatelů poštovních poukázek
 Příjem poštovních poukázek B a D, výplata hotovostí zasílaných prostřednictvím Poštovních poukázek B, C, D a
vrácených poukázek typu A, Z/A a Z/C, výplata uložených a doslaných výplatních dokladů - důchody
 Služby Poštovní spořitelny - vklad v hotovosti na účet prostřednictvím platební karty, výběr hotovostí z účtu
prostřednictvím platební karty, příkaz k úhradě z účtu prostřednictvím platební karty, bezhotovostní platba
Maxkartou/platební kartou za služby a zboží, příjem Složenek, vplacení dobírkových Složenek, bezhotovostní
úhrada Složenky a Poštovní poukázky A, výplata Výplatní poukázky ČSOB-ČP
 Prodej poštovních cenin a zboží
 Příjem reklamací, žádostí o změnu místa dodání, změnu ukládací pošty, vystavení průkazu zmocněnce a
opatření adresáta atd.
Doručování poštovních zásilek ve Vaší obci bude i nadále zajištěno prostřednictvím Depa Žatec 70.
Poštovní zásilky, k jejichž převzetí Vás vyzveme v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném
v adrese, budou uloženy a připraveny k vyzvednutí:
 Pro obyvatele části obce Nepomyšl – u Partnera Nepomyšl
 Pro obyvatele částí obce Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves – u pošty Podbořany.
Jestliže Vám ukládání poštovních zásilek nevyhovuje, na Vaši žádost připravíme zásilky k vyzvednutí na Vámi
vybrané poště. Pokud jste již o změnu ukládací pošty požádali, Vaši žádost i nadále respektujeme.
Stávající adresní PSČ zůstává zachováno.
Nejbližší pobočka v okolí, která poskytuje plný rozsah služeb je: Pošta Podbořany, Masarykovo nám. 887, 441 01
Podbořany, hodiny pro veřejnost PO-PÁ 8:00-18:00, SO 8:00-10:00 hod.
Informace o všech našich pobočkách získáte na www.ceskaposta.cz, popř. na zákaznické lince 840 111 244.
Případné dotazy týkající se podání zásilek Vám zodpoví vedoucí pracovníci pošty Žatec 1, telefon 415 735 582,
dotazy týkající se dodání zásilek Vám zodpoví vedoucí pracovníci Depa Žatec 70, telefon 415 237 415.
S pozdravem
Česká pošta, s. p.
Severní Čechy
3

Nepomyšloviny č. 08/2015

8. 9. 2015

Zapůjčování plošiny
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo na svém zasedání dne 28. 8. 2015 zapůjčování obecní pracovní plošiny
fyzickým osobám, které mají v obci Nepomyšl a spádových obcích trvalý pobyt, fyzickým osobám, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci v Nepomyšli a spádových obcích a fyzickým a právnickým
osobám, které budou provádět práce v Nepomyšli a spádových obcích (Dvérce, Dětaň, Nová Ves a Chmelištná) za
cenu 250,- Kč/ hodinu včetně obsluhy.
Josef Lněníček

Občanský průkaz – platí Vám ještě?
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005.
Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat na Městském úřadě v Podbořanech, Mírová 615, 441 01
Podbořany. Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského
průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.
Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze podat žádost o vydání občanského průkazu, je uveden na webových
stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady).
MěÚ Podbořany

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Hasičský pětiboj
V sobotu 25. 7. 2015 se u hasičárny v Nepomyšli uskutečnil již tradiční hasičský pětiboj. Ač počasí bylo větrné,
dětí i dospělých dorazilo opravdu hodně …

… u zápisu závodníků byla dlouhá fronta. Nahlásit jméno, vyfasovat soutěžní číslo a pak se do něj navléci. Trvalo
to nějakou tu chvilku …

… když už známe závodníky, je třeba seznámit je s tratí: takže tady vylezete na žebřík a zase dolů, tady to takhle
prokličkujete s kelímkem vody v ruce, tady se to přeskočí …
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… a pak už to propuklo. Jako vždy první závodí rodiče s dětmi. Kategorie je to náročná – utíkejte na čas
s 20 kilovým závažím v ruce :-D. To odrostlejší prckové už si s tím poradí sami a nožičky jim jen kmitají. Vyšplhat
na žebříček …

… proplazit se pod překážkou, přeskočit laťku, zdolat lávku a hurá do cíle …

… někdy je třeba pomoci …
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… a někdy už to fakt pomoc nepotřebuje. Šup popadnout kelímek s vodou a hurá mezi laťky, hasič musí zdolat i
nepřehledný terén. Levá, pravá, levá, pravá, ať se nohy nezapletou …

… a pak už jen sprintem do cíle. Následuje válečná porada velitelů celého klání, sčítání časů a hledání vítězů
v jednotlivých kategoriích …

… a už je tu máme. Je čas na předávání cen pro vítěze i na ceny pro útěchu těch pomalejších. Mezi vítězi
(namátkou): Kačenka Lindáková z Vroutku a Péťa Žák z Nepomyšle

… Míša Schrötter, Sára Sedláková, Gabča Schrötterová … Nechť mi prominou ti, které jsem nejmenovala či
nepoznala. Sama jsem hasičského klání nebyla účastna, zpráv z SDH se mi nedostalo, a tak vše luštím jen podle
fotografií …
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No a nakonec zlatý hřeb každého řádění s hasiči – hasičská pěna a dovádění v ní. Po horkém dni a litém sportovním
boji v potu tváře určitě příjemné ochlazení. Večer po 20.00 hod. si pak na své přišli i rodiče na večerní zábavě.
Ale z té už fotografie nejsou. Nicméně, i když mne povinnosti zavály jinam než k hasičárně na juchandu, věřím, že
se vše vydařilo ku spokojenosti návštěvníků a radosti pořadatelů.
Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Vladimír Vázler, fotoarchiv JSDH Nepomyšl

Chystá se …
Setkání k problematice detenčního zařízení v Drahonicích
Ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 16:30 hod se bude v Lubenci v Kulturním domě konat setkání k problematice detenčního
zařízení v Drahonicích.
Zúčastní se:
 JUDr. Ing. Jiří Nováček (první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost)
 plk. Mgr. Milan Majer (ředitel Služby cizinecké policie)
 plk. Ing. Petr Sytař (náměstek ředitele Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje)
 plk. Mgr. Vladimír Pešek (vedoucí Územního odboru Policie České republiky v Lounech)
 PhDr. Tomáš Haišman (ředitel Odboru azylové a migrační politiky MV)
 Ing. Miloslav Koudelný (ředitel Správy uprchlických zařízení)
 Lucie Nováková (ředitelka Odboru tisku a PR)
 Adéla Bruknerová (ředitelka kanceláře ministra vnitra)
Jiří Chaloupecký
starosta Obce Lubenec

Zájezd do Litoměřic
Městys Nepomyšl pořádá již tradiční zájezd do Litoměřic za Zahradu Čech. Odjíždět se bude v úterý 15. září 2015
v 9.00 hodin od budovy úřadu městyse Nepomyšl. Cena pro důchodce činí 50,- Kč, pro ostatní účastníky 100,- Kč.
Zájemci, hlaste se v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo na tel. č. 415 213 133.
Program: Přijede nejstarší jihočeská dechovka BABOUCI. Program zpestří český moderátor, zpěvák, komik a
imitátor Vláďa Hron. Hudební skupina EXPRES Ltm-Pha DUO a moderátor Hitrádia FM Zdeněk Lukesle. Scénky,
zajímavosti, rozhovory, autogramiády.
Renata Morávková

Jablečný den – Podzimní slavnosti úrody
V sobotu 3. října 2015 se od 10.00 do 17.00 hodin na nádvoří zámku Krásný Dvůr uskuteční již tradiční podzimní
slavnost úrody JABLEČNÝ DEN 2015.
Co bude na programu? Kejklíř Lukáš, Klíč kvartet, Hradní Duo, Dřevěné divadlo, Divadlo Jitřenka, Taneční
vystoupení žáků ZUŠ v Žatci, NOSTRA divadlo, vystoupení žáků ZŠ Krásný Dvůr, Koňský dvorec Chmelištná, dětské
prohlídky zámku.
Převzato z http://www.krasny-dvur.cz/
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Vítání občánků
V sobotu 17. října 2015 se uskuteční od 14.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl tradiční přivítání
nových občánků do života a do obce. Vítány budou 4 děti: Ondřej Bauer (*24. 1. 2015), Růženka Rajdlová
(*20. 3. 2015), Šárka Vondráčková (*19. 4. 2015) a Vojtěch Konrád (*27. 7. 2015).
Josef Lněníček

OBRAZEM
V sobotu 18. 7. 2015 Nepomyšl opět ožila netradiční sportovní událostí – městys Nepomyšl se tentokrát stal
pořadatelem regionálního turnaje Svazku obcí Podbořansko v plážovém volejbale.

Na turnaj dorazili zástupci Podbořan, Krásného Dvora, Očihova, Očihovce, Blatna, Kryr a své zastoupení
samozřejmě měla i Nepomyšl. Po nezbytném přivítání starostou městyse Nepomyšl Josefem Lněníčkem, předsedou
Svazku obcí Podbořansko a starostou města Kryry Miroslavem Brdou a tajemnicí Svazku měst a obcí paní Libuší
Moravčíkovou následovalo rozlosování herního pořadí. Turnaje mezi jednotlivými městy rozhodcovala Lenka
Mohlová a Lenka Vaníčková. Nepomyšl reprezentovali Hanka a Petr Lněníčkovi, Libor Trochta, Jiří Krupička,
Dominik Polášek a Lenka Mohlová.

Hrálo se od 9.00 hodin na novém písečném hřišti u fotbalového hřiště v Nepomyšli.
Hrálo se podle platných pravidel šestkového volejbalu na dva hrané sety do 15ti bodů, družstva byla pětičlenná,
minimálně dvě ženy v týmu
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A pak už se hrálo – Podbořanští versus Nepomyšl …

… Očihovec versus Očihov …

… Krásný Dvůr proti Očihovci …
9
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… Očihovec versus Kryry …

… Krásný Dvůr proti Nepomyšli …

… Blatno a Podbořany a Očihov proti Podbořanům …
10
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A po dlouhých hodinách v horkém počasí byl znám vítěz – na 1. místě se umístilo družstvo Podbořan, 2. příčku
obsadil tým Očihovce a krásné 3. místo se podařilo získat hráčům Nepomyšle. Pomyslnou bramborovou medaili si
odvezl Krásný Dvůr, za ním Blatno, Očihov a žebříček uzavíralo družstvo Kryr.
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Na závěr je nutné poděkovat všem, kdo se nějak podíleli na organizaci celého dne – rozhodčím (Lenka Mohlová a
Lenka Vaníčková), našim hasičům (velitel JSDH Vladimír Vázler), naší fotografce Karin Humpolákové,
organizátorům ze strany Nepomyšle a Svazku obcí Podbořanska (Josef Lněníček a Libuše Moravčíková). Velké
poděkování patří i naší paní účetní Renatě Morávkové, která se na fotografiích maskuje vždy někde v pozadí, ale
bez níž by za zajištění všeho okolo turnaje nefungoval, zaměstnancům městyse Nepomyšl a v neposlední řadě
všem hráčům za účast.

Ještě nezbytné společné foto všech zúčastněných, foto vítězných týmů (vlevo Očihov, uprostřed Nepomyšl, vpravo
Podbořany) a pak už hurá za zábavou …

K poslechu i tanci hrála večer skupina Bonus, občerstvení zajišťovala rodina Smutných a Lindákových a jak vidno,
všechno klapalo a fungovalo skvěle, lidi se bavili dlouho do noci …

12
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Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková, fotoarchiv JSDH Nepomyšl

KULTURA A SPORT
Sport
Turnaj v plážovém volejbal O pohár starosty městyse Nepomyšl
Písek, slunce, sranda, děti na houpačkách, kolotočích i skákacím hradě a super horké počasí doprovázely v sobotu
8. 8. 2015 již 4. ročník turnaje v plážovém volejbale O pohár starosty městyse Nepomyšle. Hrálo se již tradičně na
dětském hřišti v centru městyse.
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Přivítání, seznámení s pravidly, rozepsání herního plánu a může se začít … Kromě excelentního volejbalu byly
k vidění i mnohé další kreace …

… obětavé skoky do dálky …

… i skoky do výšky. Jakoby hřiště bylo plné Supermanů – připravit ke startu, odraz a už letím …
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Nechyběly ani výrazy plné soustředění (obrázek 1 a 2), modlitby za dobrý průběh hry (obrázek 3) či bojové
obranné pozice (obrázek 4) …

Došlo i na domorodé tance …

… a tance klasické s úklonou, kozáček, či tance inspirované východním bojovým uměním …
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Nechyběla ani ukázka baletu …

Turnaje se letos zúčastnilo deset tříčlenných družstev – povětšinou místní, ale zavítali i sousedi z Vroutku,
družstvo Hnedle Vedle. V semifinále se utkaly Přespolní (družstvo nepomyšlských bydlících mimo Nepomyšl) a PLV
Krutrozam a Cheza a Pitt Buláci. Poslední dva jmenované týmy nakonec bojovali o první místo.
Po krásném volejbalu i všech tanečních a uměleckých vystoupeních následovalo vyhodnocení a předávání cen a
pohárů. Konečné pořadí turnaje vypadalo takto: 1. Cheza, 2. Pitt Buláci, 3. PLV Krutrozam, 4. Přespolní,
5. Trauma, 6. Machři, 7. Terohoda, 8. Kiki a Maki, 9. Hnedle Vedle, 10. Malej a Velkej.
Na snímku vpravo dole družstvo Malej a Velkej (10. místo)…

… Hnedle Vedle z Vroutku (9. místo) a Kiki a Maki z Nepomyšle (8. místo)…
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… Přespolní (4. místo) a PLV KRUTROZAM (3. místo) …

… Cheza (1. Místo) a poděkování vrchní rozhodčí Lence Mohlové …

… a Cheza (1. místo), Pitt Buláci (2. místo) a Přespolní (4. místo) …
17
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Text: Renata Morávková, Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková

Fotbal
Fotbalové utkání se hrálo 23. 8. 2015 v Domoušicích. Domoušice "B" - TJ Nepomyšl 7:2. Naši nehráli špatně, tato
prohra je nezasloužená, mezi domoušické hráče ze třídy B se vloudilo i pár hráčů z "áčka". To se jim to potom
vítězí. Nezoufejme, bude líp.
V sobotu 29. 8. 2015 jsme sehráli utkání s Měcholupy. Byl to velmi napínavý zápas. První poločas jsme prohrávali
0:1, ve druhém poločase naše mužstvo vyrovnalo na 1:1, ale přišla branka a bylo to 1:2. Pak jsme ale opět
vyrovnali na 2:2. Do konce zápasu se naši ujali vedení, po krásné střele byl téměř do konce stav branek 3:2 pro
nás. Ale dvě minuty před koncem zápasu jsme inkasovali branku. Zápas skončil remízou 3:3.
V sobotu 5. 9. 2015 jsme hráli v Černochově. Černochov nás drtivě porazil: Černochov:Nepomyšl 10 : 0.
Zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
15. 9. 2015
3. 10. 2015
17.10.2015

Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, odjezd v 9.00 hodin
Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře od 10.00 hodin
Vítání občánků od 14.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více)
1. 9.
3. 9.
6. 9.
10.9.
22.9.
24.9.
24.9.
26.9

Dagmar Mikešová z Nepomyšle
Helga Prätoriusová z Nepomyšle
Karel Trochta z Nepomyšle
Karel Samolák z Dvérců
Václav Novák z Nepomyšle
Milena Zápotocká z Nepomyšle
Emílie Bartušková z Nepomyšle
Františka Čechová z Nepomyšle

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

Opustili nás …
3. 8. 2015
4. 8. 2015
26. 8. 2015
7 .9. 2015

Bedřich Engl z Nepomyšle
Zdeněk Trochta z Nepomyšle
Liborek Beníšek z Nepomyšle
Jiří Landa z Nepomyšle

Jako vždy vyjadřuje redakce Nepomyšlovin pozůstalým upřímnou soustrast, protože nic nebolí víc, než ztráta
blízkého člověka. Když odchází staří a nemocní, vnímáme to bolestivě, se zármutkem, ale přijímáme tuto bolest
smířlivě, neboť takový je běh života.
Když ale odchází mladý člověk nebo dokonce malé dítě, je bolest z jejich ztráty nezměrná, srdcervoucí, hluboká.
Pro rodiče není horšího osudu než přežít své dítě. Srpen 2015 přinesl Nepomyšli obrovský smutek – tragicky byly
ukončeny dva velmi mladé životy. Život 31letého Zdeňka Trochty a 7letého Liborka Beníška. Oba zemřeli
nečekaně, tragicky, za velmi smutných okolností. Není slov, která by vyjádřila bolest nad ztrátou jejich životů.
Jejich rodinám vyjadřujeme nad jejich odchodem opravdu hlubokou lítost. Snad čas přinese úlevu od bolesti,
smíření a snad i odpuštění …
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POTĚŠILO NÁS …
… že z iniciativy obyvatel Chmelištné Václava Staňka a Pavla
Kaluji dostane kaplička ve Chmelištné nejen nový interiér a
exteriér, ale i jméno. Po dohodě s p. Josefem Čermákem
spravujícím mašťovskou farnost, pod kterou Chmelištná spadá,
bude kaplička po obnově některých jejích částí slavnostně
zasvěcena sv. Ludmile – české světici a mučednici, patronce
Čech; babiček, matek a křesťanských vychovatelů. Pan Kaluja
přezdí a opraví soklík v oltářišti, pan Staněk vytvoří ochranné
mříže do dveří kaple a zajistí vymalování obrazu sv. Ludmily,
kterým bude ozdoben prostor za oltářem. Městys Nepomyšl se
bude na opravě dovybavení kaple finančně spolupodílet.
Zdenka Lněníčková
Václav Staněk s členy kulturní komise při jednání o obnově
a zasvěcení kaple ve Chmelištné

… že se již započalo s pracemi na projektové dokumentaci na vypracování žádosti o dotaci na revitalizaci obecního
rybníka ve Chmelištné. Konkrétně jde o zaměření této vodní plochy. Po vypracování všech náležitostí k podání
žádosti o dotaci bude o tuto dotaci městys žádat ještě koncem letošního roku, popř. začátkem roku 2016.
Josef Lněníček

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení elektřiny v obci
Dvérce ve dnech 8.9.2015, 11.9.2015 a 22.9.2015 v době od 7.45 hodin do 16.00 hodin.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení
a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou
dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod
napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.
V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24
hodin denně, 7 dní v týdnu.
Děkujeme Vám za pochopení.
ČEZ Distribuce, a.s.

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY
Titulní strana tentokrát patří – stejně jako celé číslo – volejbalu. Na společné fotografii jsou účastníci 4. ročníku
turnaje v plážovém volejbalu O pohár starosty městyse Nepomyšl. V roce 2012 uspořádali 1. Turnaj ve spolupráci
s městysem Nepomyšl Pandíci, o. s. Organizaci turnaje pak městys Nepomyšl postupně převzal. Plážový volejbal se
stal nakonec v Nepomyšli velmi oblíbeným – po celé léto můžete na hřišti vidět partu nadšenců, jak prohání míč
přes síť. Doufejme, že tahle hezká tradice v Nepomyšli vydrží co nejdéle.
Zdenka Lněníčková
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