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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milí čtenáři Nepomyšlovin,
alea iacta est – kostky jsou vrženy, řekl by klasik. Zastupitelstvo,
které řídilo obec v posledních 4 letech, svým zářijovým jednáním
ukončilo svou činnost a před námi jsou další komunální volby.
Kandidátky jsou podány, nic již nelze vzít zpět, nic již nelze
změnit. Teď už zbývá jen odvolit.
Svým hlasem rozhodnete o tom, kterým směrem se Nepomyšl v
dalších letech vydá. Co člověk, to názor, a tak se těžko najde
někdo, kdo by se zavděčil všem. Ať už ale budete volit kohokoliv,
volit určitě jděte. Nevolit totiž znamená slepě se odevzdat jiným
do rukou. A těžko si pak můžete stěžovat, když jste sami zahodili
svoji šanci věci aspoň nějak ovlivnit.
Určitě nevynechejte ani hlasování do Senátu – mnohým z nás
přijde zbytečný, ale i v něm jsou lidé, kteří rozhodují o nás.
Nevolit, znamená dávat hlas nepříteli, ať už jím je kdokoliv.
Až budete stát za volební plentou a vybírat si svých 9 zastupitelů
a 1 senátora, přeji Vám, aby Vás provázela moudrost.
Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu
i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu
v rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha,
zkušenost a odstup od bezprostředních podnětů a okolností.
Moudrost je předností králů a touha po moudrosti přivádí ke
kralování. Začátek moudrosti je touha poučit se, chtít se poučit
je láska k moudrosti, láska k moudrosti je zachovávat její
přikázání a dbát o přikázání znamená zajistit si nesmrtelnost.
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se
nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a
ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde
ji, jak mu sedí u dveří. Myslet na ni, je totiž svrchovaná
prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama
moudrost obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim
ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.
Až tedy budete křížkovat své zastupitele, naplňte se touhou po
moudrosti. Ona Vám vyjde vstříc a pak věřím, že každý křížek,
který uděláte, bude moudrý a bude pro blaho obce.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Poslední zastupitelstvo před dalšími komunálními
volbami se uskutečnilo v pátek 26. 9. 2014 od
19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse
Nepomyšl. Přítomni byli všichni zastupitelé.
Zastupitelé schvalovali propachtování (nový výraz
z nového občanského zákoníku pro dřívější
pronájem) obecního pozemku v Nepomyšli a
záměry na odprodej částí obecních pozemků ve
Dvércích.
Klíčovým bodem jednání bylo schválení tolik
diskutované obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích a zákaz vstupu se psy na některá
veřejná prostranství (dále jen OZV o psech). Ač se
kolem vyhlášky hodně debatovalo, příliš mnoho se
toho pro „pejskaře“ oproti původní vyhlášce
nemění.
Stejně jako tomu bylo u předchozí vyhlášky, i
nadále všichni psi bez ohledu na plemeno a
poslušnost musí být na veřejném prostranství
vedeni na vodítku.
Co přibylo nově, je to, že tzv. rizikový pes musí
mít na veřejném prostranství kromě vodítka ještě
náhubek. Rizikoví jsou psi bojových plemen
vyjmenovaných ve vyhlášce a všichni jejich
kříženci a pak psi, kteří sice vůbec nemusí být
bojoví, kteří ale neumí poslouchat základní
fyzické povely. A tak máte-li neposlušného voříška
stejně jako já, musíte s ním bohužel odteď po vsi
chodit na vodítku a s náhubkem.
Vodítko a náhubek pak musí mít všichni psi bez
ohledu na plemeno a poslušnost (tedy i ti
nerizikoví), pokud jsou s páníčkem v prostoru
některé z autobusových zastávek nebo pokud jsou
ponecháni krátkodobě sami bez dohledu (např.
před poštou, obchodem, hospodou) anebo pokud
s nimi páníček vyrazí na některou ze společen-

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pokračování ze str. 1
… ských akcí v Nepomyšli.
Vyhláška pak vymezila plochy, kam psi nesmí za žádných okolností, a plochy, kde psi smí pobíhat volně bez omezení.
Pes nesmí vkročit na dětské hřiště u kulturního domu. Naopak volně proběhnout se může pes na Beňáku a na louce za
obchodem COOP. V návrhu, který se předkládal zastupitelům ke schválení, byl původně jako plocha pro volné pobíhání
psů vymezen sad po pravé straně silnice na Chmelištnou u fotbalového hřiště, kde se nyní psi běžně venčí, avšak
s tímto vymezením nesouhlasil Ing. J. Vávra jakožto nájemce části této obecní parcely. Na jeho návrh byly plochy pro
volný pohyb psů prozatím vymezeny tak, jak jsou určeny teď. Je možné, že v budoucnu se bude jednat o změně tohoto
vymezení.
Na závěr chci k vyhlášce (alespoň za sebe) říci, že vyhláška nevznikla proto, abychom nově buzerovali lidi za to, že tu a
tam vyjdou do vsi se psem bez vodítka, anebo že se občas na autobusové zastávce či u pošty objeví pes bez náhubku.
Já osobně zastávám názor, že psi na vsi vždy pobíhali, jak se jim zlíbilo, a s tím nemám problém. Smyslem vyhlášky –
tedy alespoň dle mého názoru – je prevence. Ať si klidně majitel bojového plemene psa chodí se svým mazlíčkem po
vsi bez vodítka a bez náhubku. Minimálně já za ním nebudu běhat s fotoaparátem a uhánět ho za porušení vyhlášky. Je
na něm, jestli bude riskovat průšvih. Protože to vše se změní ve chvíli, kdy se tento pes zakousne někomu do nohy. Pak
plně využiji možností, které mi nová vyhláška dává, a dotyčný si za její porušení odnese od přestupkové komise
pořádnou pokutu. Pevně doufám, že podobný přístup budou aplikovat všichni zastupitelé a občané a že vyhlášku nikdo
nebude používat jako nástroj osobní msty. To by pak její přijetí nevedlo k většímu bezpečí obyvatel Nepomyšle, tedy
k většímu životnímu pohodlí, ale naopak, k jejich totálnímu nepohodlí.
Zdenka Lněníčková
zastupitelka

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Burza pracovních příležitostí
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, dále Kontaktní pracoviště ÚP ČR Louny, Žatec a Podbořany společně
s EURES Vás srdečně zvou na Burzu práce, která se koná ve čtvrtek 16.10.2014 a v pátek 17.10.2014 od 9.00 do 17.00
hodin v Lidovém domě Panamera v Žatci, Rooseveltova 625 (blízko autobusového i vlakového nádraží).
Můžete zde navázat pracovní kontakt s firmami z průmyslových zón, dále z oblasti zdravotnictví a telekomunikací,
rodiče nebo děti se mohou informovat o aktuálním trhu pracovních příležitostí. Profesní životopis si můžete vzít
s sebou. Vstup zdarma.
Bc. Kateřina Pancířová DiS.
Referent zaměstnanosti
Úřad práce Louny

Oznámení – vojenská činnost na území vojenského újezdu Hradiště
V souladu s plánem výcviku na IV. čtvrtletí roku 2014 bude ve vojenském újezdu Hradiště vyvedena Královská
holandská armáda od 26. 9. 2014 do 5. 11. 2014.
Vzhledem ke zvýšené intenzitě vojenské činnosti zahraniční armády na území újezdu, budou i Vaše obce zatíženy
výskytem vojenské techniky, a to především při přesunech do vojenského prostoru:
Příjezd 26. 9. 2014 – 30. 9. 2014
Odjezd 16. 10. 2014 – 19. 10. 2014
Příjezd 18. 10. 2014 – 20. 10. 2014
Odjezd 2. 11. 2014 – 5. 11. 2014
Děkujeme za pochopení.
Přednosta podplukovník Ing. Petr Vašíček

Sběr nebezpečného odpadu
Úřad městyse Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a. s. pořádají bezplatný sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu (NSKO). Tato akce se uskuteční v sobotu 29. 11. 2014 od 8.00 do 8.20 hodin na návsi před
budovou úřadu městyse Nepomyšl. Na uvedené místo budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen, a.s. vybavené
speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky,
zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované
předměty, televizory, lednice, pneumatiky z osobních vozů. Jmenované předměty je zakázáno ukládat do sběrných
nádob komunálního odpadu v naší obci, neboť ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí a ztěžují využití odpadu jako
suroviny. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany ZDARMA.
Renata Morávková
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Souběh komunálních a senátních voleb v Nepomyšli
V Nepomyšli proběhne souběh voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu Parlamentu ČR. Volby do zastupitelstev
obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 – v pátek 10. října 2014 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem pro konání voleb je pro voliče,
kteří mají trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební místnost v zasedací místnosti
úřadu městyse Nepomyšl, která se nachází v 1. patře úřadu.
Renata Morávková

INFORMAČNÍ PELMEL
Neziskovky informují …
Pandíci opět v akci

V pátek 3. 10. 2014 jsme se opět sešli na kroužku, zatím jen v 6, ale příště nás jistě bude víc. Napřed jsme se
seznámili s organizačními věcmi, pověděli jsme si, co všechno nás čeká, a potom jsme se pustili do práce. Oblékli jsme
náš strom do podzimního kabátku, pustili jsme se do výroby dýniček (které příště doděláme) a vyrobili jsme si
strašáčky do květináčů. Nějaké jsme si i vzali domů. Trošku jsme si zazpívali, zatancovali. Bobříka mlčení ulovila
Gábinka. No prostě jsme si to moc užili a v pátek 10. 10. 2014 od 16.30 do 19.00 budeme pokračovat.
Nina Smolková
Vedoucí Dětského zájmového přírodovědného kroužku Pandíci

Hernička Hráček a Tvořivé dílničky v MC Jablíčko opět v provozu
Po prázdninové a „porodní“ odmlce v MC Jablíčko opět začíná fungovat herna Hráček. Chcete-li, přijďte si s Vašimi
dětmi pohrát v pondělí a pátek od 16:00 do 18:00 hodin. Volná herna slouží k zábavě dětí a rodičů. Provoz herny
zajišťuje pedagogický pracovník nebo aktivní maminka, kteří Vám udělají kávu nebo čaj, v ceně je i občerstvení pro
děti. Hernička je určena dětem od 1 – 10 let a jejich rodičům. Cena: 20,- Kč/ dítě, 30,- Kč / rodina se 2 a více dětmi.
Svůj provoz také 8. 10. 2014 zahájila Tvořivá dílnička, tentokrát na téma Draci v mracích. Tvořivé dílničky se budou
v MC konat každou středu od 16:00 do 18:00 hodin. Změny termínu dílniček jsou možné, sledujte je na Facebooku a na
naší nástěnce.
Monika Zlá, Zdenka Lněníčková
MC Jablíčko z Nepomyšle
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Proběhlo …
Přespolní běh v Krásném Dvoře
Ve čtvrtek 25. 9. 2014 MŠ a ZŠ Krásný Dvůr tradičně pořádala oblastní kolo v přespolním běhu. Závody proběhly v
zámeckém parku v Krásném Dvoře a zúčastnily se jej školy z oblasti Podbořanska. V krásnodvorských družstvech školu
reprezentovali i děti z Nepomyšle.
Konkurence pěti škol se krásnodvorská družstva nezalekla a po skvělém kolektivním výkonu slavila dvojnásobný postup
– mladší žáci ve složení Ondřej Brož (Nepomyšl), Lukáš Pastor, Petr Konopásek, Václav Navrátil, Matěj Lněníček
(Nepomyšl) a Zbyněk Nedvěd (Nepomyšl) a starší žáci ve složení Roman Baborák (Nepomyšl), Dominik Mrkvička,
Alexander Burda, Pavel Tučim (Nepomyšl) a Denis Hazuka skončili shodně na 2. místech a slavili postup do okresního
kola.
Krásnodvorskou školu ještě reprezentovalo družstvo starších dívek ve složení Iveta Kubínová, Petra Bílá, Karolína
Nováková (Nepomyšl), Eva Chobotová (Nepomyšl) a Kateřina Pivovarová, které skončilo na 4. místě a dále
nepostoupilo. I přesto dívkám si dívky za reprezentaci školy zasloužily poděkování.

Převzato a upraveno z FB profilu MŠ a ZŠ Krásný Dvůr

MC Jablíčko na Jablečném dni v Krásném Dvoře
V sobotu 4. 10. 2014 se opět Mateřské centrum Jablíčko vydalo na návštěvu do Krásného Dvora na Jablečný den 2014.
Počasí, které ráno vypadalo ošklivě, se nakonec vyčasilo a spousta lidí dorazila na každoroční oslavu úrody jablek a
naše Jablíčko nesmělo při této příležitosti chybět.
Letos jsme opět oprášili svíčkárnu, prodávali jsme výrobky MC a poprvé jsme napekli jablečné i nejablečné dobrůtky
pro mlsné jazýčky: Děkuji za výborný BRAMBOROVÝ ŠTRÚDL paní Anny České, za úžasné jablečné MUFFÍNKY paní Jany
Glončákové, za krásně nadýchaný PERNÍK Hance Lněníčkové a za výborný CUKEŤÁK a SLANÉ TYČINKY Ladě Vávrové. Já
napekla JABLEČNÝ ŠTRÚDL, CUKEŤÁK, ŠNĚČKY a COCA-COLOVO- JABLEČNOU BUCHTU.
Velký dík patří všem našim mužům, kteří hlídali naše ratolesti, a obrovský dík a obdiv pak těm mužům, kteří nám i
něco málo napekli do stánku – Martinu Glončákovi za výborný KYNUTÝ ŠTÚDL a Honzovi z Valče, partnerovi naší
kamarádky Anji Decker, za výborný JABLEČNÝ KOLÁČ.
Stánek MC Jablíčko byl také jedním ze stanovišť Jablíčkohraní – soutěže pro děti, které Jablečný den navštívily. Jejich
úkolem u našeho stanoviště bylo poskládat puzzle z našeho nového loga.
A aby toho nebylo málo, Mateřské centrum Jablíčko vyhrálo 3. místo v soutěži o Nejlepší jablečnou specialitu, kterou
se stal můj jablečný koláč v podobě jablůňky s jablky.
Díky naší vzájemné spolupráci a díky pomoci všech příznivců MC Jablíčko se nám ve stánku podařilo na naše další akce
a aktivity vydělat krásných 4.595,- Kč.
Ráda bych tím to poděkovala Danušce Lněníčkové za odvoz věcí do Krásného Dvora a za přípravu stánku a prodej
výrobků ve stánku MC. Velké díky také patří všem, kteří Danušku a mne ve stánku během dne vystřídali: Janě
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Glončákové, Jiřce Hábové, Zdence Lněníčkové a Marii Krupičkové. Děkuji také Zdence a Martinu Lněníčkovi za odvoz
všech věcí z Krásného Dvora.
Mám obrovskou radost, že MC Jablíčko tak skvěle funguje a moc se těším na další spolupráci.
Monika Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Drakiáda s MS ČČK Nepomyšl
Nedělní odpoledne 5. 10. 2014 patřilo v Nepomyšli dětem a drakům. Místní skupina ČČK Nepomyšl na fotbalovém hřišti
uspořádala pro děti již tradiční Drakiádu s podtextem „Udělej něco pro své zdraví“. Ač počasí nebylo pro létání draků
úplně ideální, na hřišti se sešly snad všechny nepomyšlské děti a i řada přespolních. Děti vytrvale pobíhaly se svými
draky po hřišti, až se jim jejich snahou podařilo přemluvit matku přírodu a ta jim dopřála mírného vánku, který ale
bohatě stačil k tomu, aby se krásní draci dostali do vzduchu.
Kromě dovádění s draky se mohly děti vyřádit i výtvarně – děti s sebou mohly přinést vyrobeného nebo namalovaného
draka a se svými výtvory se zúčastnit slosování o ceny. Ti, kteří se nestihli připravit doma, si mohli dračí obrázek
namalovat přímo na místě. Nepamatuji si bohužel všechny vylosované obrázky, utkvěli mi jen Mareček a Tadeášek
Vlasákovi a Karolínka Konrádů, ale zkrátka za svou snahu nepřišel nikdo – všechny děti byly odměněny sladkostí a
nějakou drobností a na závěr samozřejmě pořádným buřtem opečeným na pořádném táboráku. Zkrátka a dobře myslím, že děti si nakonec užily fajn odpoledne.
Zdenka Lněníčková
účastnice akce
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Malovalo se a létalo. Draka proháněli i ti nejmenší :-D.

Někdy to s drakem nebylo jednoduché – hlavně se nezamotat. A někteří draci při střemhlavém pádu utrpěli i vážný
úraz.

Nakonec ale vše dobře dopadlo – odměněni za snahu mlsají dračí jezdci buřtíky u táboráku.
Foto: Karin Humpoláková

Chystá se …
Podzimní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle
MC Jablíčko Vás v sobotu 18. 10. 2014 v čase od 14.00 do 17.00 zve do kulturního domu v Nepomyšli na tradiční
podzimní a zimní burzu oblečení.
Příjem zboží:

Pátek 17. 10. 2014 od 16.00 do 18.00 v KD v Nepomyšli

Sobota 18. 10. 2014 od 9.00 do 10.30 v KD v Nepomyšli
Výdej zboží:

Neděle 19. 10. 2014 od 9.00 do 10.00 v KD v Nepomyšli
Zboží přijímáme čisté, nepoškozené, řádně označené a s kompletním seznamem věcí.
Kontaktní osoba: Monika Zlá, tel. 777 917 467, MonikaZla@seznam.cz
Moniká Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle
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OBRAZEM
Vítání občánků
Téměř po měsíci příprav se v sobotu 27. 9. 2014 v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Nepomyšli uskutečnilo již
tradiční přivítání nových občánků do života a do obce. V letošním roce jsme vítali rekordní počet dětí – celkem 11
malých občánků. Mezi vítanými byla opět převaha děvčátek nad chlapci – od září 2013 do září 2014 se v Nepomyšli
narodili 3 chlapci a 7 děvčátek. Čtvrtý kluk, nejstarší z vítaných občánků, nám do obce přibyl netradičně – nikoliv
narozením, ale svěřením do pěstounské péče.

Samotnou slavnost zahájil spolu s účetní městyse Nepomyšl Renatou Morávkovou starosta městyse Nepomyšl Josef
Lněníček, který mile promluvil ke všem přítomným rodičům i příbuzným. Letos jsme do obce a do života vítali:
Šimonka Beníška (nar. 28. 6. 2013),
Kačenku Kašovou (nar. 9. 5. 2014 v Chomutově),
Simonku Vávrovou (nar. 28. 9. 2013 v Kadani),
Magdalénku Smolkovou (nar. 25. 5. 2014 v Karlových Varech),
Lucinku Glončákovou (nar. 4. 11. 2013 v Kadani),
Mikuláše Lněníčka (nar. 17. 7. 2014 v Praze),
Lauru Konrádovou (nar. 30. 1. 2014 v Mostě)
Lilianku Vávrovou (nar. 2. 8. 2014 v Praze) a
Péťu Bartušku (nar. 16. 2. 2014 v Kadani),
Ríšu Kerešťana (nar. 11. 9. 2014 v Chomutově).
Karlu Urbanovou (nar. 7. 3. 2014),

Rodiny svým vystoupením potěšily děti z dramatického kroužku při MŠ a ZŠ Krásný Dvůr – Karolína Nováková, Sabina
Konrádová, Miloš August, Michala Augustová a Matěj Lněníček.

Po vystoupení dětí začalo samotné vítání nových občánků Nepomyšle do obce a do života. Tentokrát podle data
narození rodiče podepsali zápis v pamětní knize, od starosty městyse Nepomyšl 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, od dětí dostaly maminky krásnou kytici a pak „obecní“ fotografka Karin Humpoláková vyfotila
každou rodinu u kolébky.
7

VÍTÁNÍ ŠIMONA BENÍŠKA
(nar. 28. 6. 2013)

VÍTÁNÍ SIMONKY VÁVROVÉ
(nar. 28. 9. 2013 v Kadani)
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VÍTÁNÍ LUCINKY GLONČÁKOVÉ
(nar. 4. 11. 2013 v Kadani)

VÍTÁNÍ LAURINKY KONRÁDOVÉ
(nar. 30. 1. 2014 v Mostě)

9

VÍTÁNÍ PÉTI BARTUŠKY
(nar. 16. 2. 2014 v Kadani)

VÍTÁNÍ KARLIČKY URBANOVÉ
(nar. 7. 3. 2014)
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VÍTÁNÍ KATEŘINKY KAŠOVÉ
(nar. 9. 5. 2014 v Chomutově)

VÍTÁNÍ MAGDALÉNKY SMOLKOVÉ
(nar. 25. 5. 2014 v Karlových Varech)
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VÍTÁNÍ MIKULÁŠE LNĚNÍČKA
(nar. 17. 7. 2014 v Praze)

VÍTÁNÍ LILIANKY VÁVROVÉ
(nar. 2. 8. 2014 v Praze)
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VÍTÁNÍ RÍŠI KEREŠŤANA
(nar. 11. 9. 2014 v Chomutově)

Po slavnostním ceremoniálu jsme se všichni společně odebrali do obecního sadu u cesty k fotbalovému hřišti, který se
obec rozhodla obnovit. A tak se letos nesázeli lipky, ale ořešáky – dlouhověké královské stromy. Vše pro sázení bylo
perfektně připravené – celá plocha byla vyčištěna od náletových křovin a vzorně posekaná, každá rodina měla
provizorní cedulkou přidělený svůj stromek a místo na výsadbu. Jámy pro sázení byly již předkopané, každý měl
k dispozici hlínu na dosypání kořenů. Voda byla k mání z cisterny. Počasí nám přálo, a tak jsme si rodinné sázení
všichni užili.

Na památku narození Šimona
Beníška vysadili ořešák jeho
pěstouni Jiřina Hábová a Josef
Zeman s dětmi Nikolou a
Josefem
Zemanovými
a
Liborem, Nikolou a Jakubem
Beníškovými.

Na
památku
narození
Simony
Vávrové vysadili ořešák její rodiče
Viktor a Darina Vávrovi a starší
bráška Viktor Vávra.

Na památku narození Lucie Glončákové vysadili
ořešák její rodiče Jana a Martin Glončákovi a
starší sestřička Eliška.

13

Na památku narození Laury
Konrádové vysadili ořešák její
rodiče Martina Konrádová a
Martin Troják

Na památku narození Petra Bartušky
vysadili ořešák jeho rodiče Monika
Zlá a Pavel Bartuška a starší bráška
Pavel Bartuška.

Na památku narození Karly Urbanové vysadili
ořešák její rodiče Ondřej a Markéta Urbanovi a
starší sourozenci Tomáš a Klárka.

Na památku narození Kateřiny Kašové vysadili ořešák její rodiče
Jiřina Šťastná a Martin Kaše a starší sestřička Aneta Kašová.

Na památku narození Magdalény Smolkové
vysadili ořešák její rodiče Nina a Lukáš
Smolkovi. Starší sestřička Anna Marie byla
zrovna nemocná.

Na památku narození Mikuláše
Lněníčka vysadili ořešák jeho
rodiče Zdenka a Martin
Lněníčkovi a starší bratři
Matěj a Martin.

Na památku narození Richarda Kerešťana
vysadili ořešák jeho rodiče Magdaléna a Pavel
Kerešťanovi.
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Na památku narození Liliany Vávrové
vysadili ořešák její maminka Lada
Vávrová a starší sestřička Natálie.
Tatínek Tomáš Vávra byl toho času
hospitalizován v nemocnici.

Nepomyšloviny č. 09/2014

10. 10. 2014

Vysazením posledního stromu, vysypáním posledního pytle s hlínou, vylitím poslední konve vody, vyfocením poslední
fotografie tak šťastně skončilo další, tentokrát rekordní Vítání občánků v Nepomyšli. A ještě než udělám poslední tečku
za článkem o této naší malé slavnosti, musím poděkovat všem, kdo se na téměř měsíční přípravě celé akce podíleli:

Pracovníkům obce za vyčištění náletových křovin v obecním sadu, za přípravu jam na výsadbu, za posekání celé
plochy, aby byla dobře a bez problémů přístupná s kočárky.

Paní Renatě Morávkové za vyřízení agendy ohledně certifikátu ERA Poštovní spořitelny, za vytvoření certifikátů, za
přípravu cedulek ke stromkům, za nadepsání památníčků a za výzdobu sálu kulturního domu.

Starostovi Josefu Lněníčkovi za opatření úzkoprofilových ořešáků (vzhledem k brzkému datu vítání občánků nebyla
sadba ořešáků široko daleko k mání) a za včasnou rekonstrukci KD.

Pracovnicím městyse paní Zuzaně Dornové a Aleně Vávrové za vzorný úklid kulturního domu po rekonstrukci.

Slečně Karin Humpolákové, která se na poslední chvíli ujala role dvorní fotografky. Její fotky z vítání jsou
nádherné.

Paní Angelice Kašíkové z MŠ a ZŠ Krásný Dvůr za výpomoc s kulturním programem. Letos totiž 2/3 našeho
kulturního výboru byly na straně vítaných a 1/3 onemocněla, a tak jsme přípravu kulturního programu svěřili do
rukou paní Angeliky Kašíkové. Ta s vybranými nepomyšlskými dětmi, které navštěvují dramatický kroužek, během
necelých 14 dní secvičila krátké pásmo básniček a písniček, za což jí patří velký dík.

Musím vyzdvihnout šikovnost Karolíny Novákové, Sabiny Konrádové, Míši a Miloše Augustových a Matěje Lněníčka –
paní Kašíková se ze zdravotních důvodů nemohla samotného vítání zúčastnit, děti tak samy museli zvládnout nejen
recitaci, ale i organizaci kulturního programu a předávání květin. Za jejich samostatnost klobouk dolů.

Nu a já jsem přispěla také svou troškou do mlýna při zařizování kulturního programu, výzdobě kulturního domu,
zhotovení nástěnky a přípravě zápisů do pamětní knihy.
Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková, Jan Vnouček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tento měsíc oslaví 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.
25. 10.
27. 10.
27. 10.
28. 10.

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

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

Narodili se …

Přistěhovali se …
Manželům Magdaléně
a
Pavlovi
Kerešťanovým se ve
čtvrtek 11. 9. 2014
v porodnici
v Chomutově narodil
syn Richard Kerešťan.
Mamince a tatínkovi
blahopřejeme
a
Ríšovi přejeme pevné
zdraví
a
dobré
prospívání.

24. 9. 2014
29. 9. 2014
29. 9. 2014
6. 10. 2014

Patrik Olah do Nepomyšle 91
Pavla Mikulová do Nepomyšle 179
Milan Mikula do Nepomyšle 179
Ondřej Švenda do Chmelištné 3

KULTURA A SPORT
Sport
I čtyřnohý se umí bavit
Kdo by si pomyslel, že i naši čtyřnozí kamarádi se umí bavit. Jsou plní elánu, energie, soutěživosti, pod špatným
vedením ale třeba i zákeřnosti. Záleží jen na výchově, stejně jako u nás - lidí!
Abyste viděli, že i tzv. bojoví psi dovedou být milí a hraví, chtěla bych se s Vámi podělit o pár svých zážitků a
15

úspěchů, ale hlavně o radost, kterou denně prožívám při výcviku se svými psi – yorkšírkem Vilíkem a „bojovou“
rotvajlerkou Roxi.

S mojí fenou Roxi jsme absolvovaly spoustu výcvikových tréninků a také různé zábavné soutěže. Minulý rok v létě
jsme poprvé navštívily výcvikový tábor ve Vansdorfu, kde jsme cvičily poslušnost a obrany. To léto jsme se
zúčastnily také podbořanského Psího dne, kde byla výstava „voříšků“ a také různé atrakce pro pejsky.

Letos v Létě jsme byly s Roxi na výcvikovém táboře v Lukavé u Lanškrouna. Musím říct, že tento tábor nám
spoustu dal. Trénovali jsme poslušnost, obrany a stopy. Před táborem jsme ještě vystupovaly v Nepomyšli při
akčním dni kampaně „Kopeme za lepší svět“.

V záři jsme se v Karlových Varech zúčastnily soutěže Karlovarské Tlapky, kde jsme se umístili na 8. místě z 30
soutěžících, což pro nás byla veliká radost. V této soutěži byla spousta úkolů pro psovoda i psa – mimo jiné si
páníček se psem museli vymyslet masku, ve které spolu co nejlépe ladili a následně měli předvést, co kdo umí, ve
volné disciplíně.

O víkendu 27. až 28. 9. jsme se zúčastnily Svojetínské voříškiády. Tato akce byla taky velmi příjemná. Spolu s Roxi
se jí zúčastnil i můj druhý pes – yorkšírek Vilík. Roxi i Vilík byli velmi dobří. Jen Vilík se více než o soutěž zajímal
16
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o přítomné psí slečny :-D.
Jelikož bude zima, psí akce pomalu končí. S Roxi se teď už budeme připravovat jen na zkoušky poslušnosti, obran
a možná stop, které chceme skládat během jara či léta 2015. Vilík začal cvičit agility – teprve čas ukáže, zda bude
či nebude úspěšný.
Roxi a Vilík Vám snad ukázali, že hraví a šikovní mohou být jak psi malých plemen, tak i ti obávaní tzv. bojoví psi –
záleží jen na páníčkovi, kolik času jim věnuje a jak.
Lucie „Ata“ Schrötterová

Fotbal
14. 9. 2014
21. 9. 2014
28. 9. 2014

Holedeč - Nepomyšl 4:1. Hrálo se v dešti, což byla pro góly přímo líheň, hlavně v naší bráně.
Hostili jsme Bezděkov, výsledek byl nerozhodný 1:1.
Na hřišti v Hlubanech se nám nedařilo, prohráli jsme 2:0.
Zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
18. 10. 2014

Podzimní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle

Potěšilo nás …
… že se podařilo vyměnit podlahu, vyčistit a vymalovat strop a vymalovat stěny sálu v kulturním domě
v Nepomyšli. Byly také vyměněny radiátory, odstraněny kryty topení a pracuje se na opravě kotelny kulturního
domu, kde bude stávající zastaralý kotel nahrazen kotlem ekologickým. Zakoupeny byly také nové židle, brzy
budou dodány i nové stoly.
Josef Lněníček

… že se započalo s opravou a zateplením fasády na hasičárně v Nepomyšli. Na tuto akci získal městys Nepomyšl
dotaci ve výši 180.000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
Vladimír Vázler

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl 2014
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů zajišťuje v obci požární bezpečnost a ochranu majetku občanů. Vyjíždí
k zásahům spolu s profesionálními hasiči. Financována je z rozpočtu městyse Nepomyšl. Na fotce jsou současní (a
snad i budoucí) členové JSDH Martin Lněníček (strojník), Marie Veselá (hasič psovod), Vladimír Vázler (velitel,
strojník), Dominik Vázler, Vilém Dorn (strojník), Rudolf Zeman (velitel družstva, strojník) a Marek Filipczak (hasič).
Někteří z členů JSDH jsou i členy Sboru dobrovolných hasičů, což je nezisková organizace.
Dnešnímu titulku jsem věnovala nepomyšlským dětem, které se sešly minulou neděli na Drakiádě ČČK Nepomyšl.
Jak vidíte, o děti v Nepomyšli není nouze :-D. Chcete-li se podělit se čtenáři Nepomyšlovin o některou ze svých
fotografií, piště na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš Facebook.
Zdenka Lněníčková
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INZERCE
Čištění koberců
Nabízím čištění koberců, čalounění, židlí, sedačky, pohovky, čištění interiérů automobilů, dodávek a nákladních
aut, všech podlahovin v průmyslu, restauracích, jídelnách, společenských prostorách. Profesionální přístroj,
originální přípravky, kvalitní a levné řešení. Informace a ceny na telefonním čísle 721 123 249.
Zdeněk Novák

České kuře přímo od farmáře
Z důvodu reorganizace tras pojízdných prodejen se přesunuje prodejní doba v obci Nepomyšl z úterý v lichém
týdnu na novou prodejní dobu a to v pondělí každý sudý týden v době od 10.50 hodin do 11.10 hodin. Pojízdná
prodejna společnosti Vaigl a syn z Údlic přijíždí před budovu úřadu městyse Nepomyšl a nabízí občanům:
Kuře celé
56,- Kč/kg
Polévkové díly
22,- Kč/kg
Řízek prsní
115,- Kč/kg
Krky
21,- Kč/kg
Mini řízek prsní
112,- Kč/kg
Játra
47,- Kč/kg
Stehenní řízek
100,- Kč/kg
Žaludky
36,- Kč/kg
Ořez
90,- Kč/kg
Srdce
66,- Kč/kg
Stehna
67,- Kč/kg
Prsa s kostí
96,- Kč/kg
Mini stehna
56,- Kč/kg
Kosti
2,- Kč/kg
Čtvrtě
61,- Kč/kg
Kůže
10,- Kč/kg
Křídla
49,- Kč/kg
Platy na roládu
99,- Kč/kg
Chlazené maso lze objednat den předem dle ceníku na www.drubez-vaigl.cz na mob.č. 725 099 878
(p. Holečková).

Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
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Uzávěrka zpravodaje:
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Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě
na flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více o
pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 12 stran A4 - buďte
struční.
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