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ÚVODEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milí čtenáři Nepomyšlovin,

Ustavující jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek
7. 11. 2014 od 19.00 hodin. Přítomno bylo všech 9 nově
zvolených zastupitelů a zastupitelek.
Zastupitelé rozhodli o veřejné volbě starosty a
místostarosty.
Starostou městyse Nepomyšl byl na návrh zastupitele
Martina Kašeho jednohlasně zvolen Josef Lněníček.
Starosta byl zvolen jako uvolněný.
Místostarostou byl na návrh zastupitele Martina Kašeho
jednohlasně zvolen Pavel Bartuška. Sám pan Bartuška se
hlasování zdržel. Místostarosta byl zvolen jako
neuvolněný.
Po volbě starosty a místostarosty byly zvoleni
předsedové výborů a komisí. Byly vytvořeny tyto výbory
a komise a zvoleni tito předsedové:

Kontrolní výbor – Ing. Jaroslav Vávra

Finanční výbor – Miloš August

Stavební komise – Antonín Lněníček

Kulturní komise – Mgr. Zdenka Lněníčková

Komise životního prostředí – Martin Kaše
Komise a výbory byly odsouhlaseny jako 3 členné.
Osadní výbor nebyl nakonec zřízen, protože podle
zákona o obcích by v každé spádové obci musel být
zřízen jeden osadní výbor a jeho členem by musel být
zastupitel s trvalým bydlištěm v této obci. Vzhledem
k tomu, že všichni zastupitelé jsou z Nepomyšle, nemohl
být žádný osadní výbor zřízen.
Po ustanovení vedení obce se zastupitelé vrhli rovnou na
práci pro obec.
Nové zastupitelstvo schválilo výběrové řízení na
realizátora stavby inženýrských sítí pro 8 RD na
pozemcích u kaolínky, konkrétně na realizaci vodovodu
a kanalizace. Osloveny budou tyto firmy:

tak jsme v říjnu úspěšně odvolili. My, nově zvolení
zastupitelé, Vám chceme veřejně poděkovat za důvěru.
Snad se nám bude dařit jako v minulém volebním období a
valnou část z toho, co jsme si vytkli jako cíl, se nám
v příštích 4 letech podaří zrealizovat. Prosím, nenechte nás
usnout na vavřínech, konstruktivně nás popohánějte vpřed,
buďte nám partnery, ne nepřáteli, ať je to náš městys tak
krásný a milý pro žití, že nebudeme znát lepší místo pro
život :-D.
Začal nám také advent, čas zastavení se, čas přemýšlení
nad sebou samým i nad svým údělem na tomto světě.
Někdy nám ten úděl připadá úděsně těžký, bojujeme proti
nepřízni osudu všemi prostředky a nakonec jsme vyčerpaní
a unavení. A tak mi dnes dovolte jeden příběh s návodem
na štěstí:
Jistý člověk, který si velmi
jednoho dne shledal, že
pampelišky. Použil všechny
vyhubil. Avšak ne a ne se jich

zakládal na svém trávníku,
se mu na něm rozrostly
dostupné metody, aby je
zbavit.

Nakonec tedy napsal na ministerstvo zemědělství.
Vyjmenoval všechno, co vyzkoušel, a svůj dopis uzavřel
otázkou: „Co mám tedy dělat?“
V řádné lhůtě přišla odpověď: „Doporučujeme, abyste se
naučil mít je rád.“
Věnujme tedy poklid adventního období tomu, abychom se
naučili mít rádi to, co jsme doteď považovali za špatné.
Teprve když člověk přijme své těžkosti a naučí se je mít
rád, stane se opravdu svobodným.
Není to lehké, ale je to určitě jedinečný návod na štěstí. A
až si zamilujete pampelišky, pak najednou uvidíte, jak
Vaše zahrada zkrásněla.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)



Vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.,
Rudé Armády 57, 431 44 Droužkovice

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pokračování ze str. 1

2. TOMAN inženýrské sítě, a.s, Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany

3. Mlejnek Jaroslav, Stavební a zemní práce, Nádražní 158, 439 82 Vroutek

4. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3.
Vyhlášení tohoto výběrového řízení bude dále zveřejněno na úřední desce a webových stránkách městyse Nepomyšl pro
další případné zájemce o tuto akci.
Zastupitelé dále 7 hlasy schválili odkoupení budovy bez čp. na st. p. č. 36 včetně st. p. č. 36 (druh zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 17 m2 a p.č. 520/9 (druh ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 380 m2 v obci Nepomyšl a
k. ú. Dvérce za cenu 100.000,- Kč od p. Zdeňka Nagyho, trvale bytem Němčany čp. 45, 441 01 Podbořany. Hlasování se
zdrželi paní Dana Lněníčková a Ing. Jaroslav Vávra. K odkoupení městys přistoupil po nabídce pana Nagyho. Vzhledem
k tomu, že s panem Nagym byly neustále řešeny stížnosti proti občanskému soužití a přestupky proti zákonu, uvítal
městys rozhodnutí pana Nagyho odstěhovat se ze Dvérců a vyšel mu koupí jeho stávajícího majetku vstříc.
Na svém ustavujícím jednání dále zastupitelstvo krom dalšího schválilo příspěvek 15 000 Kč na zakoupení hraček pro MŠ
a ZŠ Krásný Dvůr.
Další jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 28. 11. 2014 v 19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl.
Přítomno bylo všech 9 zastupitelů a zastupitelek. Zastupitelé krom jiného schválili Plán společných zařízení v rámci
Komplexní pozemkové úpravy Nepomyšl. Jedná se o síť cest, přístupových komunikací, biokoridorů a biocenter a další
zařízení sloužících společným zájmům všech vlastníků v katastru. Tento plán umožní postoupit ve zpracování
pozemkové úpravy dále – na základě cestní sítě nyní budou přesouvány, slučovány a vyměňovány pozemky jednotlivých
vlastníků tak, aby nově vzniklé pozemky plně vyhovovaly potřebám vlastníků.
Zastupitelé dále schválili složení jednotlivých výborů a komisí. Jako pracovní orgány zastupitelstva nyní budou fungovat
tyto výbory a tyto komise v tomto složení:
Kontrolní výbor – Ing. Jaroslav Vávra (předseda), Dana Lněníčková, Vladan Strunz
Finanční výbor – Miloš August (předseda), Josef Zeman, Miroslav August
Stavební komise – Antonín Lněníček (předseda), Josef Škorjak, Martin Lněníček
Kulturní komise – Mgr. Zdenka Lněníčková (předsedkyně), Bc. Nina Smolková, Dana Lněníčková
Komise životního prostředí – Martin kaše (předseda), Mgr. Zdenka Lněníčková, Jana Glončáková.
Mezi dalšími body, které zastupitelé schvalovali, byla podpora činnosti neziskových organizací.
Místní skupina ČČK Nepomyšl získala podporu celkem ve výši 25 000 Kč na realizaci těchto akcí: Tradiční dětský
maškarní ples (6 500 Kč), Oslava MDŽ (4 500 Kč), Den dětí (5 000 Kč), Pochod zdraví (3 000 Kč), Drakiáda (2 500 Kč),
Přednáška – první pomoc (1 500 Kč), Mikulášské posezení (2 000 Kč).
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o. s. získal podporu 4 500 Kč na akci Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi, která proběhne ještě v tomto roce (více info viz níže), a na rok 2015 získal podporu ve výši celkem 18 000 Kč
na realizaci těchto akcí: Den vody (3 500 Kč), Slet čarodějnic (2 000 Kč), Den důchodců (4 500 Kč), Den stromů (3 500
Kč) a Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi 2015 (4 500 Kč).
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle (MC Jablíčko) nežádalo o podporu na akce, ale o proplacení nákladů na
lakování podlah v prostorách MC ve výši 14 329 Kč. Náklady na povrchovou úpravu podlah v MC uhradilo MC ze svých
nákladů v květnu 2013, protože tato úprava měla být součástí dotace, o kterou MC Jablíčko žádalo na jaře 2014 u MAS
Vladař. Protože však v době dokončení povrchové úpravy podlah dotace ještě nebyla schválena, uhradilo MC tyto práce
ze svých prostředků. Dotace byla následně MC schválena v nižší výši, než byl původní návrh, a proto bylo nutné
přepracovat návrhový rozpočet. Z dotace byla vypuštěna položka povrchové úpravy podlah v MC. Protože podlaha
zůstane součástí prostor i v případě, že MC tyto prostory opustí, a nemůže tak zůstat v majetku MC, požádalo MC
městys o profinancování nákladů vynaložených nalakování podlah. Zastupitelé toto profinancování formou daru
jednohlasně schválili.
Zastupitelé také schválili obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V letošním roce tak nadále budeme platit
poplatek za odpady ve výši 300 Kč/osobu u trvale bydlících a 300 Kč/nemovitost u vlastníků rekreačních objektů.
Stejně jako vloni bude i v roce 2015 možné poskytnou úlevu na poplatku osobám zapojeným do čtrnáctidenního svozu
odpadu a do kombinovaného svozu odpadu. Za 14denní svoz občané zaplatí poplatek 180 Kč/osobu, za kombinovaný
svoz 240 Kč/osobu.
Posledním z důležitých bodů jednání listopadového zastupitelstva bylo schválení nové veřejnoprávní smlouvy na
projednávání přestupků mezi městysem Nepomyšl a městem Podbořany. Přestupky se tak nadále budou projednávat na
Městském úřadě v Podbořanech. S podněty na přestupky se proto nadále obracejte na Městský úřad v Podbořanech,
nikoliv na úřad městyse Nepomyšl.
Zdenka Lněníčková
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 10. - 11. 10. 2014
Kandidátní
listina
Č.
Název

Kandidát
Poř.
č.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep.
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
NK Nep. II
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

4
4
4
4

SPO
SPO
SPO
SPO

6
7
8
9

Navrh.
strana

Příjmení,
jméno,
tituly
Vávra Jaroslav Ing.
Dorn Vilém
Vávra Viktor
Kříž Jan DiS.
Hromádka Josef
Mimovič Jakub
Vávrová Alena
Trochta Karel
Trochtová Mária
Lněníček Josef
Bartuška Pavel
Kaše Martin
August Miloš
Lněníček Antonín
Strunz Vladan
Čech Martin
Urban Miroslav
Jelínek Jaroslav
Lněníčková Zdenka Mgr.
Vázler Vladimír
Glončáková Jana
Smolková Nina
Zlá Monika
Lněníček Petr
Hábová Jiřina
Urbanová Jana
Bastová Dáša
Kříž Josef
Lněníčková Dana
Křížová Eva
Lopata František
Schieferdeckerová
Zdeňka
Vávra Tomáš
Lucký Vladimír
Tvrdý Pavel
Baborák Roman

Politická
příslušnost

Věk

Hlasy
abs
.

v%

Pořadí
Zvolení/
náhradníka

1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
1
2
4
5
3
6
7
8
1
1
4
5
2

Mandát

*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

60
39
31
31
62
29
57
72
78
56
43
38
42
57
33
37
57
60
38
46
34
25
26
33
40
53
62
62
50
61
59
58

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
LES
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

61
41
34
23
18
25
14
16
11
183
152
147
138
80
95
81
77
77
74
50
45
17
32
43
12
11
4
42
49
37
32
41

25,10
16,87
13,99
9,46
7,40
10,28
5,76
6,58
4,52
17,76
14,75
14,27
13,39
7,76
9,22
7,86
7,47
7,47
25,69
17,36
15,62
5,90
11,11
14,93
4,16
3,81
1,38
14,33
16,72
12,62
10,92
13,99

33
56
31
40

SPO
SPO
SPO
SPO

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

25
40
22
5

8,53
6
13,65
3
7,50
7
1,70
8
Převzato z www.volby.cz
Renata Morávková

Vydané
obálky
124
57

Volební
účast v %
39,37
18,10

Odevzdané
obálky
124
57

Výsledky voleb do Senátu ČR
1. kolo
2. kolo

Č.

počet
1
1

Okrsky
zprac.
1
1

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly

v%
100,00
100,00

Voliči
v seznamu
315
315

Volební strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Platné
hlasy
124
57

Počty hlasů
1.
2.
kolo
kolo

% platných
hlasů
100,00
100,00

% hlasů
1. kolo
2.
kolo
3

1
2
*3
4
5
6
+7
8

Kašová Eva MUDr.
Loskot Jiří
Hamousová Zdeňka Mgr.
Trešl Ivo MUDr.
Steiner Leo Mgr.
Záhorský Vladimír MUDr.
Chládek Marcel PhDr. MBA
Štíbr Luděk PaedDr.

KSČM
NK
ANO 2011
MPV
KDU+SZ+HNHR+B10
NEZ
ČSSD
ODS

KSČM
NK
ANO 2011
MPV
KDU-ČSL
NEZ
ČSSD
ODS

BEZPP
STAN
BEZPP
MPV
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ODS

17
1
30
2
4
15
47
8

X
13,70
X
X
0,80
X
34
24,19
59,64
X
1,61
X
X
3,22
X
X
12,09
X
23
37,90
40,35
X
6,45
X
Převzato z www.volby.cz
Renata Morávková

Objížďka v době konání Mikulášského jarmarku
Z důvodu konání Mikulášského jarmarku v Nepomyšli bude v sobotu 6. 12. 2014 od 11.00 do 19.00 hodin uzavřena
silnice II/221, tzn. silnice od křižovatky na Dvérce přes náves po nemovitost p. Zemana. 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 čp. 115 k nemovitosti p. Zemana čp. 143, kde se napojíte na komunikaci II/221 směr Podbořanský
Rohozec. Děkujeme za pochopení.
Josef Lněníček

Kupóny na Mikulášskou nadílku
V kanceláři účetní městyse Nepomyšl jsou k zakoupení kupony v hodnotě 50,- Kč na mikulášský balíček, který dítě po
předložení kuponu dostane od sv. Mikuláše v sobotu 6. 12. 2014 od 14.00 hodin na Mikulášském jarmarku v Nepomyšli.
Kupony jsou k dostání každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Renata Morávková

Dovolená na úřadu městyse Nepomyšl mezi vánočními svátky
Mezi vánočními svátky bude úřad městyse Nepomyšl uzavřen v těchto dnech:
Úterý
23. 12. 2014
Středa
31. 12. 2014
Pátek
02. 01. 2015
V případě nutnosti volejte během této dovolené na mobil 775 213 108.
Josef Lněníček

Poplatky za odpady v roce 2015
Na svém zasedání 28. 11. 2014 schválilo zastupitelstvo OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky za odpady budou
v příštím roce následující:
Týdenní svoz
300 Kč/osobu/rok
14denní svoz
180 Kč/osobu/rok
Kombinovaný svoz
240 Kč/osobu/rok.
Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2015.
Zdenka Lněníčková
Komise pro ŽP

INFORMAČNÍ PELMEL
Výbory a komise informují …
Odložení vydání knižní publikace o Nepomyšli
Vážení spoluobčané, přátelé Nepomyšle,
předpokládám, že všichni víte o připravovaném vydání knihy „Historie obce Nepomyšle“ (pracovní název). Kniha bude
popisovat historii naší obce, přibližovat nám životní osudy našich slavných rodáků a samozřejmě se bude dotýkat života
každého našeho občana, každé rodiny a každé budovy v obci. Při tom odhalí mnohé zajímavosti, které nebyly dosud
známy.
Původně jsme plánovali, že knihu vydáme ještě letos. To jsme ale neměli tušení, kolik a jak moc zajímavých materiálů
a vzpomínek se začne objevovat až teprve ve chvíli, kdy už mělo být vše napsané a kdy jsme měli mít shromážděné
všechny fotografie a další obrazové materiály. Pan Morávek z nakladatelství KONIÁŠ nás uklidnil tvrzením, že tento
vývoj prací na podobné knize bývá obvyklý. Jde o práci v cyklech a dá se předpokládat, že tento cyklus nebude
posledním. Z druhé strany je prý moc dobře, že jsme se rozhodli tak zvaně „netlačit na pilu“, ale naopak se
k problému postavit čelem a využít ho k výraznému zkvalitnění naší knihy.
Jak bylo původně avizováno, publikace měla spatřit světlo světa koncem prázdnin 2014. Po konzultaci
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s nakladatelstvím a zvážení situace jsme se rozhodli termín vydání posunout o jeden rok.
Naše interní výběrové řízení na nakladatelství, které pro Nepomyšl knihu nakonec vydá, mělo původně tři účastníky,
kteří nám byli doporučeni odborníky ze SokA Louny. Vybrali jsme nakladatelství Koniáš z Plzně, které působí na trhu od
začátku roku 1990 a může se mimo jiné prezentovat např. bestsellerem Dravec Mattoni aneb Živá voda, výpravnou
publikací Citolibští mistři, mnohým z vás jistě dobře známou knihou Lounských pověstí nebo třeba spoluprací s Karlovou
a několika dalšími univerzitami či Českou televizí.
Jak dnes vypadají práce na přípravě knihy? Doposud se podařilo shromáždit úctyhodné množství textu a slušnou
obrazovou přílohu. Již z nich by bylo možné knihu sestavit. Nechceme-li ale přijít o mnoho nově objevených fotografií
a vzpomínek, uděláme dobře, když skutečně termín jejího vydání posuneme. Nakonec – nejsme tak bohatou obcí,
abychom si mohli dovolit zaplatit za „slušnou“ knihu, když za stejné peníze můžeme mít knihu výrazně lepší.
A o to tady jde. Časový posun vydání po dohodě s nakladatelstvím použijeme pro zvýšení kvality především obrazových
materiálů, tedy fotografií. K realizaci tohoto záměru budeme nutně potřebovat vaši co nejužší spolupráci. Každý z vás,
kdo bude mít v knize „svoji fotku“, bude samozřejmě očekávat, že obrázek bude co nejlepší. To jde pouze tak, že nám
tu „fotku“ zapůjčí ke zpracování do knihy jako co nejkvalitnější originál. Žádné kopie, to vše výrazně snižuje kvalitu.
Pan Morávek z nakladatelství Koniáš k tomu vysvětluje: „Nejdůležitějším momentem ovlivňujícím veškeré
nakladatelské práce a následnou kvalitu a „krásu“ knihy je kvalita podkladových materiálů. Jedná se jak o texty, tak i
o ilustrace. Nekvalitu textů v knize na první pohled neuvidíte. Zato nekvalitu fotografie v knize je vidět na první
pohled, výsledek je daný stavem dodaného originálu. Ideální je dodat do tisku originály fotografií.“
Rád bych znovu oslovil všechny majitele poskytnutých fotografií a ještě jednou požádal o jejich snímky. Nikdo se o ně
nemusí obávat. Pokud je nebude chtít spustit s očí, stačí, když nám je poskytne k nasnímání na místě. Ještě lepší
bude, když je zapůjčí nakladatelství ke klasické přípravě tisku. Nemusíte mít strach, fotografiím se nic nestane, z
Archivu v Lounech takto poskytli právě nakladatelství KONIÁŠ několik set let staré originály, všechny byly bez nejmenší
poskvrny vráceny v pořádku zpět.
Je jasné, že při přípravě tak složité akce, jako je vydání knihy, vznikají i problémy právního charakteru. Neměli jsme
tušení o nutnosti získat souhlas autora fotografie s otištěním jeho „díla“ v knize dané autorským zákonem. Obrátíme se
tady na vás všechny, kdo jste fotografie poskytli, a požádáme současně o dvě věci – o souhlas s otištěním, stvrzený na
písemném formuláři a (případně) o zapůjčení originálů snímků.
I nadále shromažďujeme další fotografie, vzpomínky a materiály, které budou moci být ještě dodatečně použity
v knize.
Proto vás prosíme, podívejte se znovu do svých šuplíků, otevřete své skříně, zalistujte ve svých albech a zavzpomínejte
na vyprávění svých rodičů, dědečků a babiček. Přineste vše, co objevíte. Díky vám bude naše knížka zajímavější a
lepší. Kdo by navíc nechtěl v ní najít svou fotografii nebo svůj příběh?
Jak vidíte, posunutím termínu vydání knihy jsme si dopředu připravili rok usilovné práce na její přípravě. Jde nám o to,
aby kniha o Nepomyšli byla co nejlepší, aby na ni mohla být obec náležitě hrdá.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat těm, kteří již přispěli. Fotografiemi, obrázky, svými vzpomínkami. V knize jim
bude věnována náležitá pozornost.
Martin Kaše
Předseda redakční rady pro vznik knihy
Nepomyšl 186
439 71 Nepomyšl
e-mail: kasamata@seznam.cz
Telefon: 776 739 588

Mikulášský jarmark
Městys Nepomyšl zve všechny místní i přespolní na již tradiční 7. Mikulášský jarmark, který se uskuteční v sobotu
6. 12. 2014 od 13.00 do 18.30 hodin na návsi před kostelem sv. Mikuláše v Nepomyšli. Podrobný program najdete níže
v tomto čísle Nepomyšlovin.
Zdenka Lněníčková
předsedkyně Kulturní komise

Neziskovky informují …
Namalujte Ježíška s Pandíky
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Namalujte obrázek našeho českého Ježíška“! Malovat můžete čímkoliv (pastelky,
voskovky, vodovky atd.) na formát A4. Obrázek přineste 12. 12. 2014 na akci Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.
Všichni výtvarníci budou odměněni a vybereme tři nejhezčí obrázky.
Nina Smolková

Hlídací služba v MC Jablíčko z Nepomyšle
Prosíme rodiče, kteří by od nového roku měli zájem o ranní hlídací službu v MC Jablíčko z Nepomyšle (5.30-7.30), aby
prostřednictvím e-mailu nebo SMS kontaktovali předsedkyni MC Jablíčko Moniku Zlou (e-mail: mcjablicko@seznam.cz,
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tel. 777 917 467). V případě zájmu rodičů alespoň 4 dětí bude služba zprovozněna.
Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Oslava narozenin v Jablíčku
MC Jablíčko nabízí svým členům a pravidelným návštěvníkům uspořádat v prostorách MC oslavu narozenin jejich dětí.
Cena pro členy je 100 Kč/oslavu, pro nečleny 250 Kč/oslavu. Zapůjčení svíčkárny a materiálu pro její provoz pro
zpestření oslavy je za 100 Kč/oslavu. Za uvedenou cenu připravíme oslavencům dáreček a hostitelům zajistíme veškerý
servis oslavy – nádobí, mycí prostředky, toaletní potřeby. Platby nejsou určeny k výdělku, ale k pokrytí nákladů
spojených s konáním oslavy v prostorách MC. Termíny pro oslavy Vašich ratolestí si můžete zamlouvat na profilu MC
Jablíčko na Facebooku, prostřednictvím e-mailu mcjablicko@seznam.cz nebo na tel. 777 917 467.
Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Jablíčko je tu pro Vás
Každé podělí, každou středu a každý pátek můžete se svými dětmi vyrazit do Mateřského centra Jablíčko a kreativně a
zábavně tam strávit pár společných chvil s přáteli. Středy jsou vymezeny tvořivým dílničkám. Za cenu 30 Kč/dítě
zajistíme vždy dětem veškerý materiál a pomůcky na realizaci avizovaného výrobku.

Tvořit mohou děti samy, spolu s rodiči anebo s pomocí pedagogického dozoru, který dílničku vede. Nikoho nenecháme
na holičkách, každý si z dílničky odnese svůj výrobek. Někdy tvoříme jen tak a někdy jsou dílničky tematicky propojeny
s obdobím, které zrovna prožíváme. Koncem října jsme se tak věnovali tvorbě halloweenské, druhý týden byl v MC
věnován sv. Martinovi, nyní se věnujeme adventu a světcům spojeným s adventním obdobím. Tvoření v dílničce
seznamuje děti se starými lidovými tradicemi i s tradicemi novodobými. A tak školíme nejen ručičky, ale i hlavičky.
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V pondělí a v pátek od 16,00 do 18,00 hodin je v mateřském centru pro děti od 0 do 10 let připraven Hráček – volná
hernička, kde si na své přijdou nejmenší i větší děti. Z darů od maminek i od sponzorů je Jablíčko bohatě vybaveno pro
hru. K dispozici jsou žebřiny, klouzačka, hopsa míče, houpací koník, spousta stavebnic a tematických hraček i spousta
společenských her pro menší i starší děti. Provoz herny zajišťuje pedagogický pracovník nebo aktivní maminka, kteří
Vám udělají kávu nebo čaj. Za cenu 20,- Kč/ dítě nebo 30,- Kč / rodina se 2 a více dětmi děti dostanou v rámci
herničky i neomezené množství pití a občerstvení v podobě ovoce a drobných pochutin.

V Jablíčku si nejen hrajeme a tvoříme, ale také se tu učíme. Poznáváme lidové tradice, seznamuje se s přírodou a
jejími zákonitostmi, vyprávíme a hrajeme si pohádky. V Jablíčku je zkrátka fajn.
Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Proběhlo …
Jablíčko obléká nejen Nepomyšl
V sobotu 18. 10. 2014 proběhla prodejní část tradiční Burzy oblečení (podzim/zima). Celá burza probíhala od pátku do
neděle. V pátek odpoledne a v sobotu ráno proběhl doslova „mega“ příjem věcí – do komisního prodeje jsme přijali
neuvěřitelných 2 100 ks věcí. Prodejci přinesli oblečení pro děti a dospělé a nejen to – mohli se také nakoupit boty,
brusle, boby, vanička pro miminko, kojenecké a těhotenské potřeby, hračky a spousta dalších věcí. Bylo toho tolik, že
jsme nevěděli, z kterého konce kulturního domu začít.
Samotný prodej oblečení proběhl v sobotu od 13:30 do 17:00 hod. Během této doby přišly desítky nakupujících: Ti za
své nákupy dohromady utratili rekordních 12 020,- Kč. Prodalo se cca 208 ks a prodejcům bylo vydáno 10 965,- Kč.
Každý prodejce něco prodal a nešel domů s prázdnou kapsou. Z prodeje získalo MC Jablíčko na svou další činnost
krásných 1 055,- Kč.
Ráda bych tímto poděkovala především městysu Nepomyšl a jeho zaměstnancům za skvělou přípravu a úklid kulturního
7

domu. Díky nim jsme mohli burzu uskutečnit. Velké díky patří také 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. Díky Vám jsem po
skončení burzy v KD nestrávila noc, protože věcí ke kontrole a k předání bylo doopravdy moc.
Další burza oblečení proběhne na jaře 2015. Pokud máte nějaké připomínky, návrhy či „vychytávky“, jak tyto burzy
oblečení vylepšit, budu za ně ráda.
Moniká Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Foto: Monika Zlá

Valná hromada MS ČČK
V pátek 14. 11. 2014 proběhla v nově opraveném Kulturním domě Valná hromada MS ČČK za přítomnosti paní Horové z
OV ČČK Louny, starosty obce Josefa Lněníčka a členů a členek MS ČČK Nepomyšl. Na programu bylo zhodnocení
činnosti za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015. Na závěr se všichni přítomní mohli pobavit při hudbě a tanci.
Dana Lněníčková
MS ČČK Nepomyšl

Výjezd JSDH Nepomyšl
Dne 18. 11. 2014 vyjela JSDH Nepomyšl na technickou pomoc do obce Nepomyšl. Jednalo se o čerpání vody ze sklepa
v č. p. 154 u paní Rosemarie Rožnovské. Výjezdu se zúčastnili Vladimír Vázler (velitel jednotky), Martin Lněníček
(strojník) a Sláva Jiřík (hasič).
Vladimír Vázler
velitel JSDH Nepomyšl

,
Foto: Vladimír Vázler

Čertovské hrátky s MS ČČK Nepomyšl
Dne 29. 11. 2014 pořádala od 15:00 hodin MS ČČK Nepomyšl v Kulturním domě posezení pro děti a jejich rodiče pod
názvem "Čertovské hrátky". Děti si samy nebo s pomocí rodičů vyrobily vánoční ozdoby, masky čertů a čertovské korále.
Zahrály si pravé čertovské pexeso s čerty. Také si zasoutěžily a za odměnu obdržely balíčky a pohoštění. Na závěr
tohoto příjemného odpoledne, kterého se zúčastnilo přes 50 dětí s rodiči, si zatančily na čertí diskotéce.
Dana Lněníčková
MS ČČK Nepomyšl
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Foto: Karin Humpoláková

MC Jablíčko na Adventních trzích v Krásném Dvoře
V neděli 30. 11. 2014 se opět Mateřské centrum Jablíčko vydalo na návštěvu do Krásného Dvora, tentokrát na Adventní
jarmark. Martin Lněníček i přes antibiotickou léčbu zajistil dovoz a odvoz zboží a svíčkárny, samotný prodej pomohly
uskutečnit Janina Glončáková, Zdenka Lněníčková a Monika Zlá. Jana a Monika napekly také sladké dobroty, které na
stánku byly k mání. Naše společné úsilí vyneslo Jablíčku krásných 2 448 Kč na další činnost, z toho 300 Kč jsme zaplatili
poplatek za stánek a elektřinu, čistý zisk tak byl 2 148 Kč.
Monika Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle
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Foto: Monika Zlá, MC Jablíčko z Nepomyšle

Putování za Betlémskou hvězdou v MC Jablíčko
V pondělí 1. 12. 2014 jsme se v Jablíčku nádherně naladili na adventní čas s Dagmar Čemusovou, která si pro naše děti
připravila divadelní představení s názvem Putování za Betlémskou hvězdou. Prostřednictvím loutek a písniček jsme
společně vyrazili do Betléma za Ježíškem. Zazpívali jsme si vánoční koledy, jako jsou například „Pásli ovce valaši“, „Já
bych rád k Betlému“, „My tři králové“, „Štědrej večer nastal“ aj. Děkuji p. Čemusové za krásné odpoledne a také všem
šikovným dětem, které dnes do Jablíčka přišly.
Monika Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

OD OBČANŮ …
Poděkování MC Jablíčko
Dne 10. 10. 2014 oslavila naše Štěpánka třetí narozeniny. Ráda bych tímto poděkovala Monice Zlé a Mateřskému centru
Jablíčko, že nám umožnili uspořádat oslavu těchto narozenin s rodinou a přáteli v prostorách mateřského centra, které
je i pro tyto potřeby dobře vybavené. Všem přítomným dětem i dospělým se oslava velice líbila.
Mám radost, že jsou nové prostory mateřského centra hojně využívané, a že tu probíhají příjemné akce pro děti i
rodiče. Moc se nám líbila Strašidelná noc, která zde proběhla z pátku na sobotu ve dnech 24. - 25. 10. 2014. Děkuji
Monice Zlé a Zdence Lněníčkové, které s velkým elánem, fantazií a vtipem připravují podobné aktivity pro děti a
spřízněným maminkám, které při těchto akcích pomáhají.

Hana Lněníčková

Překvapení
Byl pozdní večer – listopad, sobota.
A někdo klepal na dveře.
Koukám a on to podzim života!
10

Rosemarie Rožnovská
Nepomyšl 154
439 71 Nepomyšl
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Chystá se …
Mikulášský jarmark
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Mikulášská show s nadílkou

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

OBRAZEM
Halloweenské posezení pro ženy
V pátek 17. 10. 2014 uspořádaly mladé maminky z ČČK Nepomyšl Halloweenské posezení pro ženy. Přinášíme Vám
pár fotek z této dámské jízdy :-D, které jsme získali na Facebooku.

Strašidelná noc v MC jablíčko
Z pátku 30. 10. 2014 na sobotu 1. 11. 2014 proběhla v Jablíčku první STRAŠIDELNÁ NOC. Jak vše probíhalo?
Odpoledne jsme si společně s dětmi vydlabali pravou halloweenskou dýni. Někdy to opravdu nebylo jednoduché,
ale celkově to byla velká sranda. Ten, kdo neměl vlastní dýni, nepřišel zkrátka – díky sponzorskému daru Statečku
u Lněníčků v podobě několika krásných velkých dýní mohli dlabat úplně všichni.

Po vydatné práci přišel příšerný hlad, a tak se podávalo samozřejmě Strašidelné menu: polévka z hrůzostrašného
ptáka, dinosauří noha s brambory a jako zákusek Spidermanovy mufínci, Mumie, Dinosauří kosti a Bubáci. K pití se
podávala Dinosauří krev.

Po výborné večeři jsme se převlékli do bílých triček za strašidla, a kdo chtěl, mohl se namalovat bílou barvou, aby
byl dojem průsvitného ducha dokonalý.

Po setmění jsme už všichni byli moc nedočkaví na stezku odvahy. Abychom na ni ale mohli vyrazit, museli jsme se
nejprve seznámit s duchem školy – v kruhu u svíčky jsme se duchovi představili a upozornili ho, že se ho doopravdy
nebojíme. Pak jsme vyrazili na cestu!
Putovali jsme po cestě osvětlenou svíčkami, kde na nás číhal strašidelný drak, duchové, upíři, bílá paní a její bílý
pes a kostlivec. Ten, kdo byl odvážný, mohl jít sám, a kdo ne, mohl jít ve skupince. Všichni odvážní byli na závěr
stezky postaveni ještě před jednu zkoušku odvahy – museli sníst prst čarodějnice. Kdo to dokázal, mohl být
pasován pavoukem Bedřichem na ducha. Stezku i zkoušku všichni malí duchové složili na jedničku, a tak každý
nový duch dostal malý dárek, který si vytáhl z tajuplné truhly, a diplom za odvahu. Abychom se před spaním,
unavili úplně, zahráli jsme si židličkovanou a pomalu se uložili ke spánku. Připravili jsme si pelíšky, převlékli se do
pyžámek, vyčistili zuby a ulehli k pohádce. Ve 22:30 hod. se z Jablíčka ozývalo už jen chrápání.
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Ráno v 7:30 hod. už bylo zase živo a nastal ranní rituál hygieny – oblékání, mytí, česání, čištění zoubků. Po
vydatné snídani ve formě čaje a hadího štrúdlu jsme uklidili naše pelíšky a trochu si protáhli své kostičky na
klouzačce, na žebřinách a během opičí dráhou. Po důkladné rozcvičce jsme si hráli nebo koukali na pohádku a
netrpělivě jsme čekali na příchod maminek. V Jablíčku přespalo 9 odvážných dětí, které byly odměněny balíčkem
za statečnost.
Ráda bych poděkovala všem, kteří na naší Strašidelnou noc přišli. Děkuji všem, kteří mi pomáhali, napekli
dobrůtky, pomohli uklidit, hlídali děti … moc si Vaší pomoci vážím.
Děkuji také dětem, které se zúčastnily našeho programu, a hlavně těm, které naší Strašidelnou noc v Jablíčku
přežily.
Mám velikou radost, že se Vám naše strašidelné nocování líbilo a že si ho chcete zopakovat ještě jednou. Tak se
po Vánocích uvidíme třeba na Pyžamové párty.
Text a foto: Monika Zlá
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Sv. Martin přijel na Martinovi
V pátek 14. 11. 2014 se napříč Nepomyšlí vydal Svatomartinský lampiónový průvod. V čele průvodu jel sv. Martin
na bílém koni a za ním šlo několik desítek dětí s rozzářenými lampióny v doprovodu svých nejbližších.

Celý lampiónový průvod byl zakončen na dětském hřišti, kde si návštěvníci mohli opéci buřtíka a vypustit lampión
štěstí. Svatý Martin sice letos sníh nepřivezl, ale daroval nám něco mnohem krásnějšího – pár společných chvil
strávených s kamarády a přáteli, kdy jsme si byli blízko a kdy nám bylo dobře. A to je dar nad dary :-D.
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Ráda bych tímto poděkovala Městysu Nepomyšl za přípravu táboráku, Koňskému dvorci Chmelištná za sv. Martina a
jeho koníka Martina, který celý průvod oživil. Děkuji také mamince Václava Staňka, která mi pomohla s ušitím
obleku na koníka. Oblek sice nebyl dokonalý, ale i tak splnil svůj účel. Děkuji také Karin Humpolákové za krásnou
fotodokumentaci. Velký dík patří také všem návštěvníkům. Děkuji za krásný podzimní večer.
Monika Zlá
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle
Foto: Karin Humpoláková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V listopadu oslavili významné výročí … (nad 60 let a více)
15. 11.
16. 11.
28. 11.

Margareta Lüftnerová z Dvérců
Milan Mikula z Nepomyšle
František Lopata z Nepomyšle

Tento měsíc oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
7. 12.
Josef Bartuška z Nepomyšle
9. 12.
Jana Tempelová z Nepomyšle
12. 12.
Eva Čiháková z Nové Vsi
14. 12.
Josef Tempel z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí
jejich blízkých.
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24. 12.
Juraj Gašpar z Nepomyšle
25. 12.
Eva Křížová z Nepomyšle
26. 12.
Jarmila Homolková z Nepomyšle
29. 12.
Zdeněk Schovanec z Dvérců
vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
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Opustili nás …
30. 10. 2014

Hervig Lüftner z Dvérců

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Přistěhovali se …
26. 11. 2014

Květoslava Škorjaková z Dvérců 28 do Nepomyšle 142

KULTURA A SPORT
Sport
Hon na lišku v Podbořanském Rohozci
Tak jako každý rok i letos Honlišácká společnost Rohozec předvedla v Podbořanském Rohozci hon na lišku. Ten se
letos uskutečnil v sobotu 1. 11. 2014 od 9,30. Pro Nepomyšl byl výjimečný tím, že letos součástí lovecké jízdy při
imitaci lovu na lišku byly i jezdkyně z Nepomyšle – Tereza Zápotocká a Lucie „Ata“ Schrötterová. Zde je pár
foteček pro potěchu oka.

Foto: Lucie „Ata“ Schrötterová, Tereza Zápotocká, Jaroslav Gál

Fotbal
Jak jsme hráli fotbal v říjnu:
4. 10. 2014
11. 10. 2014
18. 10. 2014
26. 10. 2014

Nepomyšl - Kryry B
Měcholupy – Nepomyšl
Nepomyšl – Kněžice
Líšany – Nepomyšl

3:3
2:1
3:1
3:4

Tuto sezónu lze hodnotit s přimhouřeným okem jako lehký průměr. Své výkony mohli hráči s funkcionáři přetřást
na "dokopné" dne 1. 11. 2014.
Zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
5. 12. 2014
6. 12. 2014
12. 12. 2014

Mikulášská show s MC Jablíčko, Koňským dvorcem Chmelištná a nepomyšlskou mládeží. Začátek
v 17,00 u vchodu do MC Jablíčko. Cena 50,- Kč (v ceně je balíček od Mikuláše, možno zajistit
balíček s příkrmy i pro nejmenší děťátka).
7. Mikulášský jarmark, začátek ve 13,00, podrobný program výše.
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, začátek ve 14.30, podrobný program výše.
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Potěšilo nás …
… že se podařila výměna kotle v kulturním domě v Nepomyšli. Jak kotel topí, bylo možné otestovat už při Valné
hromadě MS ČČK v pátek 14. 11. 2014. Nový kotel funguje výborně - už je konec s mohutným dýmem nad
kulturákem, když se bude konat nějaká akce.
Josef Lněníček
… že byla úspěšně dokončena oprava zateplení fasády na hasičárně v Nepomyšli za celkovou částku 284.675,- Kč.
Z toho městys Nepomyšl obdrží dotaci ve výši 180.000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. A
že byla dokončena oprava vjezdu do budovy hasičské zbrojnice pro vjezd požární tehchniky.
Vladimír Vázler
Velitel JSDH Nepomyšl

… že práce na vylepšování prostor MC Jablíčko úspěšně postupují vpřed. Díky firmě BARTUŠKA, Stavební společnost
s.r.o. nám byly v Jablíčku nedávno instalovány nástěnky, dekorace, zrcadla, multifunkční prvky, magnetická
tabule a opraveny popraskané štuky. Nyní pracujeme na umisťování multifunkčních dekoračních prvků a prvků pro
nácvik jemné motoriky a pokračujeme s výmalbou společných prostor. Vstupní halu vyzdobily Monika Zlá a Lada
Vávrová, na prostorách herničky pracuje Danuška Lněníčková. Podařilo se nám také vybavit šatničku a věšáčky
v koupelně krásnými značkami od firmy Lokki.
Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně MC Jablíčko
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Foto: MC Jablíčko z Nepomyšle

Nepotěšilo nás …
… že bude pravděpodobně nutné vykácet téměř celou alej směrem ke hřbitovu. Jak dokládá odborný posudek
Agentury ochrany přírody a krajiny, stromy jsou ve velmi špatném zdravotním stavu a hrozí zřícením i při mírně
zhoršených povětrnostních podmínkách. Podrobné znění posudku o zdravotním stavu stromů najdete na webových
stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu. Vzhledem k tomu, že chci mít jistotu, že tyto stromy je
opravdu nutno pokácet, požádal jsem ještě o další posouzení zdravotního stavu těchto stromů soudního znalce
Ing. Žďárského. Pokud bude opravdu nutné tyto stromy pokácet, bude samozřejmě každý pokácený strom
nahrazen novou vzrostlejší výsadbou.
Josef Lněníček

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY
Dnešní titulní fotografie je věnována lidem, kteří díky vašemu rozhodnutí v komunálních volbách povedou naši
obec v příštích 4 letech. Někteří jsou už zasloužilými zastupiteli (Antonín Lněníček, Josef Lněníček, Ing. Jaroslav
Vávra, Martin Kaše, Miloš August), někteří svůj mandát obhajovali poprvé (Mgr. Zdenka Lněníčková, Pavel
Bartuška), jiní jsou úplnými nováčky (Dana Lněníčková, Vladan Strunz). Je to ale silný tým a já jako jedna z nich
pevně věřím, že za další 4 roky život lidí v Nepomyšli a jejích spádových obcích posuneme opět o kus dál, co se
kvality žití v našich obcích týče. Držte nám palce a nenechte nás usnout na vavřínech – choďte na zastupitelstva,
která jsou vždy veřejná, burcujte nás k činnosti, připomínejte nám naše sliby. Společně pak můžeme být
dostatečně konstruktivní na to, aby naše obec vzkvétala :-D.

Zastupitelstvo ve volebním odbobí 2010 – 2014
(zleva): Pavel Bartuška (místostarosta), Josef Kříž,
Vilém Dorn, Antonín Lněníček (předseda Stavební
komise), Mgr. Zdenka Lněníčková (předsedkyně Kulturní
komise), Miloš August (předsedna Finančního výboru),
Josef Lněníček (starosta), Ing. Jaroslav Vávra (předseda
Kontrolního výboru), Martin Kaše (předseda Výboru
životního prostředí)

Zastupitelstvo pro volební odbobí 2014 – 2018
(zleva): Josef Lněníček (starosta), Mgr. Zdenka
Lněníčková (předsedkyně Kulturní komise), Dana
Lněníčková, Antonín Lněníček (předseda Stavební
komise), Pavel Bartuška (místostarosta), Martin Kaše
(předseda Výboru životního prostředí), Miloš August
(předsedna Finančního výboru), Ing. Jaroslav Vávra
(předseda Kontrolního výboru), Vladan Strunz

Chcete-li se podělit se čtenáři Nepomyšlovin o některou ze svých fotografií, piště na nepomysloviny@seznam.cz
nebo na náš Facebook.
Zdenka Lněníčková

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích
Ve středu 24.12.2014 (Štědrý den) a ve středu 31.12.2014 (Silvestr) budou dle normálního harmonogramu vyváženy
popelnice.
Josef Lněníček
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INZERCE
Účet pro neziskové organizace od Komerční banky
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