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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
čas letí, léto se s námi již rozloučilo a rok 2015 se
přehoupnul do své podzimní části. Nastává čas draků,
čas dýní, čas dušiček, čas pečených husí a pomalu ale
jistě se přibližuje i čas adventu. Období podzimu nám
tedy zase jako každý rok dává možnost zpomalit,
zastavit se a zadumat se nejen nad světem kolem nás,
ale především nad sebou samými.
Mnohé se v našem současném světě mění, bohužel
mnohé zůstává nezměněno. Jsou mezi námi lidé, kteří
když dostanou sklenici z poloviny naplněnou vodou,
řeknou, že je fajn, že je z poloviny plná. Pak jsou mezi
námi samozřejmě tací, kteří svět vidí vždy a za každých
okolností černě – pro ně bude ta sklenice už z poloviny
prázdná. Ale i pesimisté mohou být dobrými lidmi.
Bohužel, v řadách těch, kterým přijde sklenice zpola
prázdná, je také hodně těch, kteří těm, co ji mají zpola
plnou, nebetyčně závidí.
Ano, závist, to je něco, co se v našem současném světě
bohužel příliš nemění. A obzvlášť v českých luzích a
hájích je závist dobře zabydlena. Nedovedeme se
radovat z toho, když se někomu v našem okolí daří.
Kdepak. Úspěch se u nás nenosí. Naopak. Závidíme mu.
A to tak intenzivně, že sami zapomínáme na to, co
vlastně všechno máme a za co všechno můžeme být
rádi. Závidíme a hned ruku v ruce nastupují různé
smyšlenky o tom, čeho všeho se dotyčný musel dopustit,
aby takového úspěchu dosáhl. Co musel ukrást, koho

musel podplatit, komu musel uškodit. A dotyčnému
přejeme jen to nejhorší. Jsme dokonce ochotni
vynaložit nemalé úsilí na to, abychom mu – když už se
mu tak zatraceně vede – alespoň nějak ublížili. Posíláme
anonymní udání, pomlouváme, urážíme, škodíme.
A přitom stačí tak málo. Místo závidění stačí děkovat za
to, co máme – za zdraví, za přátele, za rodinu. Že jsou
to banality? Nejsou. Jsou to ty největší dary, jakých se
nám vůbec mohlo dostat. Být zdráv. Zeptejte se
nemocného, jestli je to banalita. Mít přátele. Zeptejte
se osamoceného, jestli mu to přijde banální. Mít rodinu,
mít střechu nad hlavou, mít postel, do které si večer
mohu lehnout. Zeptejte se stovek lidí, kterým nad
hlavami vybuchují bomby, kterým umírají jejich blízcí
ve válečných konfliktech tohoto světa, jestli je tohle
všechno banalita. Není. Zatraceně to není banální.
Většina z nás má hodně, aniž si to uvědomujeme. A není
to o penězích, o majetku, o slávě, o úspěchu. Vždycky
je to o lásce.
Přestaňme tedy už závidět. Nedívejte se, co mají druzí.
Nikdy nevíte, co je jejich zdánlivé štěstí stálo námahy,
útrap, sebeodříkání. Pozorujme, co vše máme my a
děkujme za to. Vděčnost za dary, kterých se nám
dostalo, je nejlepším lékem na závist. Nešetřeme tedy
s ní. Pro zdraví tohoto světa. Pro zdraví světa, ve
kterém žijeme.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zářijové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl proběhlo tradičně poslední pátek v měsíci 25. 9. 2015 od 19.00
hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Nepřítomni byli paní Dana Lněníčková a Ing. Jaroslav Vávra, o
programu tedy jednalo 7 zastupitelů.
Byly prodány další pozemky v lokalitě Sad u Kaolínky – p. p. č. KN 2845/6 o výměře 1172 m2 s kulturou trvalý …
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pokračování ze str. 1
travní porost (dále TTP) byla nakonec za cenu 94 685 Kč prodána manželům Kamilovi a Haně Imríškovým
z Podbořan, neboť původní zájemkyně o koupi slečna Lucie Schrötterová svou žádost o koupi pozemku stáhla.
P. p. č. KN 2845/5 o výměře 1508 m2 s kulturou TTP byla za cenu 99 320 Kč prodána panu Josefu Zápotockému ze
Žatce a p. p. č. KN 2845/4 o výměře 1754 m2 paní Olze Červeňákové z Hluban za cenu 114 011 Kč. U všech
prodávaných pozemků byla základní prodejní cena 50 Kč/m 2 navýšena o cenu vzrostlých dřevin a drobných staveb
(studna) nacházejících se na pozemcích. Doufejme tedy, že nám v brzké době přibudou do obce další mladé
rodiny.
Zastupitelstvo dále rozhodlo o přidělení obecního bytu v č. p. 51 slečně Martině Konrádové za cenu 2 848 Kč bez
záloha na služby spojené s užíváním bytu a záloh na vybavení bytu. O přidělení bytu bylo rozhodnuto tajným
hlasováním mezi zastupiteli, kdy 2 hlasy získala druhá zájemkyně Nela Valachová z Nepomyšle, 5 hlasů pak právě
Martina Konrádová z Nepomyšle.
Klíčovými body jednání byly body týkající se odpadů. Zastupitelé schválili jednak nové smlouvy ohledně
poskytování příspěvku na dopravu odpadů na skládku Vrbička, jež městysu Nepomyšl zajistí další příjem ze skládky
do obecní pokladny, a jednak vypovězení smlouvy ve výpovědní lhůtě 6 měsíců se společností Marius Pedersen na
svoz tříděného odpadu, který byl pro obec dlouhodobě nevýhodný. Od 1.5.2016 bude svoz tříděného odpadu
zajišťovat přímo Skládka Vrbička, s. r. o.
Říjnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 30. 10. 2015 od 19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse
Nepomyšl. Omluven z jednání byl Pavel Bartuška, přítomno bylo tedy celkem 8 zastupitelů.
Schváleny byly pronájmy obecních nemovitostí dle záměrů přijatých na zářijovém zastupitelstvu a zveřejněných
po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Nepomyšl – sklep v č. p. 51 byl pronajat slečně Martině Konrádové,
přízemí pivnice U Zámku paní Janě Augustové a suterén pivnice U Zámku firmě Bartuška – Stavební společnost,
s. r. o.
Bylo také schváleno prodloužení termínu na plnění akce „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše
v Nepomyšli“. Oprava kostela bude pokračovat na jaře 2016. Důvodem zdržení stavby bylo nepříznivé letní počasí,
kdy kvůli vysokým teplotám nebylo možné provádět specifické práce na objektu. Důvodem k zastavení prací
v letním období bylo doporučení projektanta, zástupců Národního památkového úřadu a dodavatele vápenných
nátěrů.
Z důvodu nálezu mnoha vzácných gotických fresek byl také prodloužen termín restaurátorských prací na
presbyteriu kostela sv. Mikuláše. Špatný stav dochovaných nástěnných maleb bude vyžadovat náročnější postup
strukturálního zpevnění a hloubkové injektáže. Tyto práce nelze provádět v extrémních teplotních podmínkách
(chlad, horko). Vzhledem k tomu, že je v zájmu městyse nalezené fresky jako vzácnou kulturní památku uchovat,
souhlasili zastupitelé s prodloužením termínu opravy presbyteria do konce listopadu 2016.
Zastupitelé dále schválili bezúplatný převod pozemků z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku obce.
Převedeny budou pozemky za čistírnou odpadních vod a pozemky, které tvoří cestičku vedoucí zpoza budovy
obecního úřadu přes bývalou školní zahradu dolů k Trochtům a Tempelům.
Další jednání zastupitelstva se uskuteční poslední pátek v měsíci listopadu, tj. 27.11.2015 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl.
Zdenka Lněníčková
zastupitelka

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Úřední hodiny Partnera České Pošty
Od 1. 10. 2015 provozuje městys Nepomyšl službu Partner České pošty, s. p., která v Nepomyšli nahradila
klasickou poštovní službu. Pro Vás, uživatele, poštovních služeb, se ale mnoho nemění – nadále lze z pošty odeslat
obyčejné i doporučené dopisy, balíky, atd. Pošta má otevřeno v těchto úředních hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-10:00
8:00-11:00
8:00-10:00
8:00-11:00
8:00-10:00

15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00

S jakýkoliv dotazy a podněty ohledně fungování pošty se, prosím, obracejte přímo na mne, a to buď osobně nebo
telefonicky na čísle 415 213 120.
Jana Glončáková
vedoucí služby Pošta Partner
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Kupóny na Mikulášskou nadílku
V kanceláři účetní městyse Nepomyšl budou od 16.11.2015 k zakoupení kupóny v hodnotě 50,- Kč na mikulášský
balíček, který dítě po předložení kupónu dostane od sv. Mikuláše v sobotu 5.12.2015 od 15.15 hodin na
Mikulášském jarmarku v Nepomyšli. Kupóny jsou k dostání každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Renata Morávková

Objížďka v době konání Mikulášského jarmarku
Z důvodu konání Mikulášského jarmarku v Nepomyšli bude v sobotu 5.12.2015 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.Brezániůho, kde se napojíte na komunikaci II/221 směr
Podbořanský Rohozec. Děkujeme za pochopení.
Josef Lněníček
starosta

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Jablečný den – Podzimní slavnosti úrody
V sobotu 4. října 2015 se od 10.00 do 17.00 hodin na nádvoří zámku Krásný Dvůr uskutečnila již tradiční podzimní
slavnost úrody JABLEČNÝ DEN 2015. Stejně jako v předchozích letech, Mateřské centrum Jablíčko nemohlo na
Jablečném dni chybět. V letošním roce se nám podařilo obhospodařit hned 2 stánky se soutěžemi a jablečnými
dobrotami a k tomu ještě svíčkárnu.

Vše připraveno, můžeme jet … …a už se to točí, už se prodává, už se soutěží …
Stánek v barokní zahradě celý den obsluhovali Martin a Zdenka Lněníčkovi. Na stánku nabízeli sladké dobroty
v podobě jablečných koblih s různými příchutěmi, jablečných koláčků a perníků a ručně pletených teplých zimních
ponožek. Stánek fungoval i jako vitamínová stanice – děti soutěžily v přenášení jablíček z jedné misky do druhé
bez pomoci rukou, pouze ústy, a protože si každý do svého jablíčka většinou kousnul, mohl si ho vzít s sebou na
svačinku.

Danuška právě dává hádanku, jak se jmenuje naše mateřské centrum. Nápovědu (velké jablíčko) mají děti
nakreslenou na stánkovém ubrusu. Kdo nehádá, vyrábí svíčku …
Monika Zlá, Jana Glončáková a Danuška Lněníčková se střídaly u stánku na nádvoří, kde kromě soutěže pro děti a
spousty jablečných dobrot byla v provozu i svíčkárna. Soutěžilo se v hádání, kdy děti měly uhádnout název našeho
mateřského centra. Stáli přitom před stánkem zahaleném v ubrusu, který vyrobily děti v centru a na němž byla
spousta dětských ručiček, které obklopovali znak našeho centra – rodinka schovaná v jablíčku.
3
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Díky obrovskému zájmu návštěvníku se nám letos na Jablečném dni podařilo utržit překrásných 11 378 Kč (3 028
Kč ze stánku v barokní zahradě, 8 350 ze stánku na nádvoří). Díky této sumě budeme moci v našem centru zase
mnohé vylepšit.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří pomáhali s prodejem, ale také hlavně všem dobrým lidem, kteří
nám do stánků napekli dobroty. Bez Vašich mňamek by letošní vydělaná částka rozhodně nebyla tak vysoká.
Děkuji tedy:
 Zdence Lněníčkové za výborné jablečné koblihy v několika proměnách a za darování jablíček k pečení,
 Danušce Lněníčkové za krásné kytičky,
 Janě Glončákové za linecké buchty z jablek,
 Martinu Glončákovi za výborné kynuté štrúdly,
 paní Anně České za výborný bramborový štrúdl,
 Ladě Vávrové za darování jablíček k pečení a výborný Jablečný sen a perník z jablek,
 Petře Strunzové za Jablečnou bábovku a Jablečný perník,
 Babičce Strunzové za výborné jablečné vdolečky, které nám do Krásného Dvora přivezla zcela čerstvé,
 Hance Lněníčkové za její výborné jablečné dobroty,
 Veronice Vlasákové za výborný jablečný perník s polevou,
 Jiřině Šťastné za výborné jablečné koláčky.
Já jsem ke společnému dílu přispěla jablečnými růžičkami, lněnkami z jablíček, müsli z jablek, jablečnými
rohlíčky a 3 druhy jablečných muffinů. Děkuji také za jablečnou bábovku, jejíhož dárce jsem bohužel nestihla
zaregistrovat. Velký dík patří také všem rodinným příslušníkům, kteří hlídali naše ratolesti, abychom se mohli
pilně věnovat přípravě na tento Jablečný den. Ještě jednou děkuji všem a budu se těšit na další spolupráci.
Monika Zlá
MC Jablíčko z Nepomyšle

Pochod zdraví a Drakiáda s MS ČČK Nepomyšl

Dne 10. října v 15 hodin vyrazil od dětského hřiště v Nepomyšli Pochod zdraví, pořádaný Českým červeným křížem.
Tentokrát se šlo směrem na Brody po tankovce na hřiště. Pochodu se účastnilo asi padesát chodců včetně malých
dětí. Čtyři km trasy jsme ušli asi za hodinu a cestou jsme si užívali krásného výhledu do kraje zbarveného
podzimními barvami. S přestávkami: První občerstvovací u Panenky Marie a další bublifuková, to když děti dostaly
bublifuky a najednou se průvod ocitl v království bublin. No byl to zážitek. Když jsme přicházeli ke hřišti, již nás
vítali ve vzduchu létající draci a další přibývali a za chvíli jich bylo plné nebe a létali hodně vysoko. Draky jste
mohli vidět i na zemi v podobě krásně namalovaných obrázků, které si děti donesly. Tyto draky členky ČČK ocenily
drobnými dárky. Při táboráku jsme se nejenom ohřáli, ale také opekli špekáček. Nakonec nám MO Hasičů
připravila překvapení v podobě překrásného ohňostroje. Na fotbalovém hřišti obzvláště vynikl. A kdo si našel čas a
přišel se podívat, určitě nelitoval. Prožili jsme opravdu překrásné odpoledne. Za to musíme poděkovat: Za prvé
Městysu Nepomyšl za přípravu táboráku a zapůjčení hřiště. Za druhé MO Hasičů za výbornou spolupráci a
ohňostroj. Všem členkám ČČK za ochotu s kterou zorganizovaly tyto akce a nakonec všem účastníkům Pochodu i
Drakiády, že se přišli pobavit. A další akce Českého červeného kříže bude 13. 11. 2015 taneční Martinská zábava
k tanci i poslechu hraje skupina BONUS. Všechny srdečně zveme.
Zdeňka Schieferdeckerová, za výbor ČČK Nepomyšl
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Foto: Archiv MS ČČK Nepomyšl

Podzimní a zimní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle
Od pátku 16. 10. 2015 do neděle 18. 10. 2015 proběhla v kulturním domě v Nepomyšli tradiční PODZIMNÍ A ZIMNÍ
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BURZA OBLEČENÍ. Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle získalo z prodeje pěkných 514 Kč. Ráda bych touto
cestou poděkovala všem, kteří během burzy pomáhali. Děkuji.
Monika Zlá
MC Jablíčko z Nepomyšle

Foto: Monika Zlá

Posezení v pánském stylu s ČČK Nepomyšl
V sobotu 17. října 2015 se večer v hostinci U Zámku sešli nevídaní pánové – byly to totiž samé dámy. „Mladá
garda“ z MS ČČK Nepomyšl uspořádala pro ženy pomalu již tradiční tematické posezení v hospůdce. Téma se
tentokrát neslo v duchu pánského stylu – knírky, kravaty, košile, klobouky. Jukněte se, jak to dámám jako pánům
slušelo.
Zdenka Lněníčková
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Foto: Facebookové profily jednotlivých účastnic akce

Další akce
Konec měsíce října přinesl ještě dvě události – Halloweenskou noc v Mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle,
která se konala ve dne 27. – 28. 10. 2015, a předání opravené sochy sv. Prokopa, jež stávala a stojí na hranici
katastrů Buškovic, Nepomyšle a Vroutku, veřejnosti. Svatý Prokop byl po náročném restaurování vrácen na své
místo 28. 10. 2015. Obě akce rozhodně stojí za zmínku, ale protože toto číslo Nepomyšlovin už je objemné více
než moc, přineseme zprávu o nich společně s fotografiemi v dalším čísle Nepomyšlovin 11/2015.
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka Nepomyšlovin

Chystá se …

10

Nepomyšloviny č. 09-10/2015

6. 11. 2015

Informativní schůzka k lyžařské škole se uskuteční 19. 11. 2015 od 17.30 hodin na Masarykově škole v Podbořanech.

Nepomyšloviny č. 09-10/2015

6. 11. 2015

Nepomyšloviny č. 09-10/2015

6. 11. 2015

OBRAZEM
Vítání občánků 2015
V sobotu 17. října 2015 se v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl uskutečnilo tradiční přivítání nových
občánků do života a do obce. V letošním roce jsme vítali čtyři miminka, dvě holčičky a dva chlapečky: Ondráška
Bauera narozeného 24. 1. 2015, Šárinku Vondráčkovou narozenou 19. 4. 2015 a Vojtíška Trojáka, který spatřil
světlo světa 27. 7. 2015. Růženku Rajdlovou, která přišla na svět 20. 3. 2015, jsme přivítali v nepřítomnosti, neb
pár dní před vítáním občánků odcestovala s maminkou na delší dobu do Irska.

Samotnou slavnost jsme zahájili společně se Zdenkou Lněníčkovou milou básničkou. Poté přišla řada na program
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.

A protože holčička v kolébce trošinku plakala, zazpívali jí děti ukolébavku. Po ní přišla rozmluva děvčátka
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s farářem o tom, kolik rukou má její maminka, a na závěr básnička o mamince.

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 ERA
Poštovní spořitelny v hodnotě 1000 Kč k založení prvního konta pro děťátko, památníčku a plyšáčka. Maminky
dostaly od dětí krásné kytice.

VÍTÁNÍ ONDRÁŠKA BAUERA (nar. 24. 1. 2015 v Žatci)
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VÍTÁNÍ RŮŽENKY RAJDLOVÉ (nar. 20. 3. 2015 v Žatci)
Maminku Moniku Rajdlovou a její dceru Růženku, které byly v době vítání již v Irsku, zastoupila babička Hana Lucká

VÍTÁNÍ ŠÁRINKY VONDRÁČKOVÉ (nar. 19. 4. 2015 v Kadani)

15
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VÍTÁNÍ VOJTÍŠKA TROJÁKA (nar. 27. 7. 2015 v Žatci)

Po slavnostním ceremoniálu jsme se všichni společně odebrali do dětské lipové aleje a opět si každá rodina
vysadila na památku narození svého dítěte jednu lipku.

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 sice nebylo úplně nejlepší na slavnostní
výsadbu stromů, ale i tak si všichni rodinné sázení užili.

Sázení lipky za Ondráška Bauera. Sází tatínek Zdeněk Bauer a dědeček Jiří Braun.

16
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Sázení lipky za Šárinku Vondráčkovou. Sází tatínek Vladimír Vondráček a maminka Jaroslava Vrhelová.

Sázení lipky za Vojtíška Trojáka. Sází tatínek Martin Troják s pomocí „dědečka“ Marka Filipczaka. Sázení pozorují
malý Vojtíšek a jeho sestřička Laurinka.

Sázení lipky za Růženku Rajdlovou. Lipku za nepřítomné rodiče vysadili pracovníci obce a přítomní hosté Marek
Filipczak a Vítězslav Jiřík.
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 lipky pro nové občánky,

paní Renatě Morávkové za pozvánky, vyřízení certifikátů, knížečky, plyšáčky a vytištění cedulek ke
stromům,

pracovníkům VPP za přípravu jam pro výsadbu, vody a zeminy a kolíků na cedulky,

paní Zdence Lněníčkové za přípravu cedulek ke stromům, nástěnky, zápisů do pamětní knihy a
„moderování“

panu Václavu Svobodovi za pořízení a poskytnutí fotografií do Nepomyšlovin,

dětem z kroužku „Pandíci“, jmenovitě Zbyňku Nedvědovi, Sabině Nedvědové, Karolíně Nedvědové, Sáře
Sedlákové a Ivetě Hábové za krásné vystoupení, které jsme společně nacvičili.
Nina Smolková
členka Kulturní komise městyse Nepomyšl, vedoucí „Pandíků“ o. s.
17
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KULTURA A SPORT
Sport
Fotbal
Během celého měsíce září 2015 se nám nedařilo, přesto jsme se snažili žádný zápas nevynechat:
12. 9. 2015 Nepomyšl – Slavětín B
1:9
20. 9. 2015 Zeměchy – Nepomyšl
7:0
26. 9. 2015 Nepomyšl – Koštice
2:7.
Neveselé byly i výsledky v měsíci říjnu – 4. 10. 2015 jsme jeli na fotbalové utkání do Lenešic. Náš gólman sice
hodně střel pochytal, ale na některé stejně nestačil. Spíš ale zaspala obrana. Škoda. Výsledek Lenešice
B –Nepomyšl 6 : 0. V sobotu 10. 10. 2015 se hrálo na našem hřišti v Nepomyšli. V prvním poločase jsme skórovali, v
druhém poločase nepadl žádný gól. Výsledek utkání Nepomyšl – Bezděkov 1:3. V sobotu 17. 10. 2015 jsme hráli
fotbalové utkání v Hlubanech. Výsledek Hlubany - Nepomyšl 8:1. Poslední utkání jsme hráli 24. 10. 2015 na našem
hřišti s hráči Kryr – výsledek Nepomyšl:Kryry B 0 :12.
Děkujeme všem příznivcům, kteří na naše zápasy chodí a i při našich nezdarech jsou stále s námi.
Zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
13. 11. 2015
19. 11. 2015
28. 11. 2015
5. 12. 2015

od 20.00 pořádá MS ČČK Nepomyšl Martinskou zábavu, hraje skupina Bonus, vstupné 50 Kč.
se od 17.30 hodin v Masarykově škole v Podbořanech uskuteční informativní schůzka pro zájemce
o Víkendovou lyžařskou školu.
od 15.00 pořádají Pandíci v Kulturním domě v Nepomyšli Den důchodců
od 13.00 Mikulášský jarmark na návsi v Nepomyšli

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více)
1. 10.
5. 10.
13. 10.
16. 10.
18. 10.
22. 10.

Marie Slavíková z Nepomyšle
Milada Veselská z Nepomyšle
Josef Šnídl z Nepomyšle
Ivanka Jandová z Nepomyšle
Hildegarda Mezenská z Nepomyšle
Heidrum Šindelářová z Nepomyšle

24. 10.
27. 10.
27. 10.
28. 10

Gerda Šrédlová z Nepomyšle
Alena Augustová z Nepomyšle
Jan Smutný z Nepomyšle
Josef Trochta z Nepomyšle

Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
15. 11.
16. 11.

Margareta Lüftnerová z Dvérců
Milan Mikula z Nepomyšle

24. 11.
28. 11.

Miloš Hájek z Chmelištné
František Lopata z Nepomyšle

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

Přistěhovali se …
14. 9. 2015
21. 9. 2015
22. 9. 2015
30. 9. 2015
30. 9. 2015
30. 9. 2015
30. 9. 2015
1. 10. 2015
1. 10. 2015
1. 10. 2015

David Jano do Nepomyšle čp. 91
Lucie Lucká do Nepomyšle čp. 103
Kateřina Zemanová do Nepomyšle čp. 226
František Šrédl do Nepomyšle čp. 220
Věra Šrédlová do Nepomyšle čp. 220
Kateřina Šrédlová do Nepomyšle čp. 220
Zdeněk Šrédl do Nepomyšle čp. 220
Martina Konrádová do Nepomyšle čp. 51
Laura Konrádová do Nepomyšle čp. 51
Vojtěch Troják do Nepomyšle čp. 51
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Opustili nás …
10. 10. 2015

zemřel ve věku 86 let Antonín Lněníček st. z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje všem pozůstalým upřímnou soustrast.

Poděkování
Chtěla bych tímto moc poděkovat panu starostovi městyse Nepomyšl Josefu Lněníčkovi, že k nám pozval
zaměstnance Povodí Ohře, kteří ručně vyčistili náš potok (džungli) od naplavenin a porostů vysoké trávy a různých
nečistot. Konečně je zase krásný vzhled na ten „Boží svět“!
Snažme se ten pořádek udržet, vždyť je to naše vizitka. Děkuji!
Velmi velké díky patří zaměstnancům Povodí Ohře: Václav, Pochtiol, Zděnek Chmel, Bohumír Pešta, Zdeňka
Šliková a Jiří Šlika.
Za všechny, kteří touto uličkou projdou z celého srdce děkuje
Rosemarie Rožnovská
Nepomyšl čp. 154

POTĚŠILO NÁS …
…. že na základě naší žádosti jsme opět získali dotaci od Úřadu práce ČR na 7 pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací na dobu od 1.11.2015 do 31.10.2016 z důvodu, že ke dni 31.10.2015 byly ukončeny pracovní
smlouvy mezi úřadem práce a městysem Nepomyšl na dobu určitou do 31.10.2015.
… že během posledním měsíců proběhly na Městysu Nepomyšl celkem tři kontroly. U všech kontrol neshledal
kontrolní orgán žádných závad. Jedná se o tyto kontroly:
…. ve dnech 3.–30. září 2015 proběhla u Městyse Nepomyšl kontrola hospodaření s veřejný i prostředky, dohoda o
poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Ústí
nad Labem. Kontrolní orgán při provedeném šetření nezjistil porušení dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací. Nebylo shledáno žádných závad.
…. dne 14.10.2015 proběhla na úřadu městyse Nepomyšl kontrola z Krajského úřadu Ústí nad Labem, Odboru
regionálního rozvoje. Předmětem kontroly bylo dodržení podmínek poskytované dotace POV 2014 „Zateplení a
fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky, příjemce splnil podmínky
vyplývající ze smlouvy o financování akce.
…. Dne 6.10.2015 proběhla na úřadu městyse Nepomyšl kontrola výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel
a rodných čísel, kterou provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor správních činností a krajský živnostenský
úřad. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Josef Lněníček

ZRATIL SE PES
Ztratil se pes HIPI (4,5 roku), ztracen 23.10.2015,
plemeno čivava, barva bílo hnědá, pohlaví samice,
místo ztráty Nepomyšl 103, odměna 3.000,- Kč.
Máte-li jakékoli informace, prosím kontaktujte
majitele 724 283 813.
info@psidetektiv.cz
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INFORMACE
Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě
Počínaje 1.4.2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz
OZP.) Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je
odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. V současnosti Úřad práce ČR vydává tzv. dočasné průkazy
OTP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní
úřady. Platnost všech těchto průkazů končí k 31.12.2015. V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí
jejich držitelé vyměnit. V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich držitelství
vyplývají. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému
čekání ve frontách na konci roku. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých
úředních jednáních, je také nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem.
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení na veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho
záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob.
Úřad práce ČR

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY
Titulní strana tentokrát patří místním rybářům. Nemám bohužel žádnou fotografii, kde by byli členové místního
rybářského svazu vyfoceni pospolu. Proto ta kaolínka na titulce, neboť kaolínka je rybníkem, který naši rybáři
opečovávají, kde loví a kde pravidelně pořádají rybářské závody.
Místní skupina Nepomyšl patří pod místní organizaci Českého rybářského svazu Podbořany. V Nepomyšli působí již
přes 40 let. Předseda Místní skupiny Nepomyšl je Jindřich Kroh.
Místní skupina Nepomyšl má 35 členů:
Baborák Roman, Bartuška Josef, Český Jiří st., Český Jiří ml., Český Milan, Dorn Vilém, Elšík Miloslav, Filip
Ladislav, Gančík Jan, Gančík Jakub, Gančík Josef, Gutzer Antonín, Homolka Josef st., Kroh Jindřich, Lucký
Vladimír, Ritter Pavel, Sedlák Václav, Šefara Miroslav, Šindelář Petr, Šnídl Josef, Strunz Vladan, Taubenest
Miroslav, Vávra Viktor, Vondráček Josef, Zápotocký Josef, Zápotocký Martin, Zátka Karel, Zeman Josef, Zeman
Rudolf.
Rybářskou stráž vykonává Jindřich Kroh.
Nejpracovitějšími členy místní skupiny ČRS Nepomyšl jsou Jindřich Kroh, Martin Zápotocký, Ladislav Filip, Josef
Gančík, Viktor Vávra, Vladimír Lucký, Vladan Strunz a Miloslav Elšík.
MS Nepomyšl pořádá rybářské závody a pravidelné brigády na kaolínce. MS ČRS Nepomyšl dále spolupracuje
s TJ Nepomyšl a ČČK MS Nepomyšl na pořádání oslav Mezinárodního dne dětí.
Zdenka Lněníčková
Převzato z článku pro Speciální vydání Nepomyšlovin
za účelem jeho uložení pod sochu sv. Mikuláše v Nepomyšli.
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