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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá,
a já přestávám doufat, a snad mám se za to i stydět.
A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o
odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.
Sílu mi dej, dívat se na strach a pláč,
vědět, že svoboda je drahá a trestat je zač.
A naději a víru, že umím být lepší, sílu mi dej.
Pochopit, co rozumu se vzpírá, sílu mi dej,
uvěřit, že pravda bude vítěz, sílu mi dej,
že ponížení povýšeni budou, sílu mi dej,
že od zrna oddělí se plevel, sílu mi dej,
překročit řeku plnou špíny, sílu mi dej
a nemyslet jen na sebe a svou malost, sílu mi dej,
dokázat odpustit svým nepřátelům, sílu mi dej
a neklesat ve víře a naději, sílu mi dej,
abych nesoudila, a když, tak jenom sebe, sílu mi dej,
aby svoboda a láska nade všemi byla, sílu mi dej,
aby pomsta nezaslepila mé oči, sílu mi dej,
abych snesla všechno, co mě ještě čeká, sílu mi dej,
abych unesla tíhu svobody, sílu mi dej,
sílu mi dej, sílu mi dej …

Listopadové jednání zastupitelstva se uskutečnilo
v pátek 27. 11. 2015 od 19.00 v zasedací místnosti
úřadu městyse Nepomyšl. Zpočátku bylo přítomno 7
zastupitelů, při projednávání třetího bodu dorazil pan
Miloš August. Omluven byl Ing. Jaroslav Vávra.
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

To jsou slova známé písničky „Sílu mi dej“ od
Brontosaurů z alba Sedmikráska z roku 1992. A mně
v poslední době přijdou obzvlášť aktuální. Je zvláštní,
jak se věci ve světě málo mění. Máme pocit, že za 25
let od Sametové revoluce se toho změnilo neuvěřitelně
mnoho. Ale když se podíváte na text písničky, uvnitř
v nás se toho příliš mnoho nezměnilo. Soudíme druhé,
myslíme jen na sebe, často máme oči zaslepené
pomstou. A ano, obzvlášť v posledních dnech nějak
nezvládáme nést tíhu svobody. Zřejmě jí už máme
plné zuby, když se tolik z nás poslední dobou kloní
k postojům a hnutím, které se svobodou mají pramálo
společného. Měli bychom být opatrní na to, co
(ne)děláme, co (ne)říkáme, jak (ne)myslíme. Hranice
mezi svobodou a totalitou je totiž tenká. A tak prosme
pořád dokola o to, aby nám byla dána síla k tomu, aby
svoboda a láska nade všemi a vším byla.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2016. Do 18. 12. 2015 je možné
podávat k rozpočtu městyse připomínky, poté bude
rozpočet
dopracován
a
na
dalším
jednání
zastupitelstva 21. 12. 2015 schválen.
V roce 2016 plánuje městys Nepomyšl příjmy ve výši
19 000 000 Kč, výdaje ve výši 30 000 000 Kč. Schodek
rozpočtu ve výši 11 000 000 Kč bude kryt z prostředků
uspořených na účtu městyse Nepomyšl z minulých let.
I přesto na účtu obce zůstane dalších volných
25 000 000 Kč, které bude možné v případe potřeby
využít na krytí nenadálých investic.
V roce 2016 chce městys Nepomyšl realizovat tyto
větší akce a hradit tyto výdaje:

Vybudování chodníku v brodecké ulici, zpevnění
cesty u Dornových) ........................ 1 000 000 Kč

Vybudování vodovodu ve Dvércích včetně
projektové dokumentace ................ 1 000 000 Kč

Revitalizace rybníka ve Chmelištné .... 2 200 000 Kč

Projektová dokumentace a oprava exteriéru a
interiéru kulturního domu ................ 1 000 000 Kč

Kostel sv. Mikuláše (fasáda, restaurátorské práce,
venkovní osvětlení) ........................ 3 000 000 Kč

Multifunkční sportovní hřiště a revitalizace
Beňáku (projekt a realizace) ............ 1 200 000 Kč

Opravy obecních budov (fasáda na č. p. 51, 79,
vrata na č. p. 51, projektová dokumentace na
byty v č. p. 82 a nový bytový dům pro seniory a
rodiny s dětmi u č. p. 103) .............. 5 769 000 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení v dolní části
Nepomyšle .................................. 1 000 000 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
(zaměstnanci VPP) ......................... 1 500 000 Kč
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Nákup nového obecního vozu a maringotky do pro pracovníky do lesa ...................................... 940
Vrata a oplocení u č. p. 102 (úřad městyse) ...................................................................... 300
Nákup pípy, nábytku a nádobí do kulturního domu .............................................................. 200
Restaurování a oplocení sochy ve Dvércích ....................................................................... 210
Oprava autobusových zastávek v Nepomyšli ...................................................................... 200
Zpevnění cesty u dětské aleje a u nových pozemků u kaolínky ............................................... 200
Zpevnění plochy kolem požární zbrojnice ......................................................................... 150
Vybudování parkoviště za úřadem městyse ....................................................................... 100
Odvoz popelnic za svoz tuhého komunálního odpadu a velkoobjemových kontejnerů .................... 400
Platba za obědy a prodané stravenky .............................................................................. 310
Půjčky obyvatelům na ekologické kotle a opravu fasády ....................................................... 200
Odvoz tříděného odpadu .............................................................................................. 70

000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč

a další.
Kromě rozpočtu projednávali zastupitelé podporu neziskovým organizacím. Českému červenému kříži poskytli
zastupitelé podporu ve výši 25 000 Kč na pořádání kulturních akcí v roce 2016:

Dětský maškarní ples 20. 2. 2016 (výroba masek, cukrovinky, hračky na vyhodnocení dětských masek, výzdoba
sálu, úklidové prostředky, propagace akce, organizační zabezpečení) .........................................7 500 Kč

Oslava MDŽ 12. 3. 2016 (živé květiny pro účastnice, živá hudba k tanci a poslechu, občerstvení) ........4 000 Kč

Den dětí 1. 6. 2016 (dle počasí) (hračky, cukrovinky k zajištění ocenění dětí za účast v soutěžích, občerstvení
pro děti, kulturní představení) .........................................................................................7 500 Kč

Jarní pochod zdraví duben – květen 2016 (dle počasí) (hračky, cukrovinky, odměna pro účastník při plnění
soutěží a hádanek) .......................................................................................................1 000 Kč

Drakiáda 8. 10. 2016 (nákup materiálu na výrobu draků, realizace, ceny za soutěže, občerstvení) ......4 000 Kč

Podzimní pochod zdraví září - říjen 2016 (dle počasí) (hračky, cukrovinky, odměna pro účastník při plnění
soutěží a hádanek) ......................................................................................................1 000 Kč.
O podporu na své akce „Výlet za Ježíškem na Boží Dar“ (12. 12. 2015) a „Ten vánoční čas“ (21. 12. 2015), které se
uskuteční ještě v letošním roce, požádalo i Mateřské centrum Jablíčko. Zastupitelé rozhodli podpořit tyto akce
částkou 10 000 Kč. Činnost na rok 2016 hradí MC Jablíčko ze svých prostředků.
Zdenka Lněníčková
zastupitelka

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Pracovní doba Pošty Partner v Nepomyšli v době svátků
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

24. 12. 2015
25. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12 .2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016

Zavřeno
Zavřeno
8.00 – 10.00
8.00 – 11.00
8.00 – 10.00
8.00 – 09.00
Zavřeno

15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
Jana Glončáková
vedoucí Partnera České pošty

Dovolená na úřadu městyse Nepomyšl v době svátků
Mezi vánočními svátky bude úřad městyse Nepomyšl uzavřen v těchto dnech:
Středa
23. 12. 2015
Čtvrtek
31. 12. 2015
V případě nutnosti volejte během této dovolené na mobil 775 213 108.
Renata Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl

Nepomyšloviny č. 11/2015

4.12.2015

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 (silnice od křižovatky na Dvérce přes náves po nemovitost p. Brezániho). Objížďka povede po silnici
II/22115 od křižovatky na Dvérce okolo zámku, kolem bývalé pošty směrem na Chmelištnou, dále po místní
komunikaci kolem p. Kroha směrem k nemovitosti p. Brezániho, kde se napojí na komunikaci II/221 směr
Podbořanský Rohozec. Děkujeme za pochopení.
Objížďka v Nepomyšli 5. 12. 2015
Trasa objížďky
Uzavírka

Josef Lněníček
starosta

Oznámení Státního pozemkového úřadu ke komplexním pozemkovým úpravám
Státní pozemkový úřad, pobočka Louny vydal oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy
s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Nepomyšl a části k. ú. Chmelištná a k. ú. Podbořanský Rohozec. Počínaje dnem
23. 11. 2015 je možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 23. 12. 2015 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného
návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Nepomyšl a části
k. ú. Chmelištná a k. ú. Podbořanský Rohozec. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce Státního pozemkového
úřadu v Lounech (kancelář č. 5) a na Úřadu městyse Nepomyšl.
Účastníci mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky.
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka
závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém
bude rozhodnuto.
Ing. Jana Vernerová
SPÚ Louny

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Státní svátek se sv. Prokopem
V den oslav vzniku samostatného československého státu ve středu 28. 10. 2015 se na trojmezí katastrálních území
Vroutek, Buškovice a Nepomyšl sešla nemalá skupinka lidí, aby společně netradičně oslavila tento státní svátek.
Slavnostně zde totiž byla odhalena socha sv. Prokopa, jednoho z patronů české země. O záchranu sochy se
významně zasloužili členové občanského sdružení Budíček z Vroutku, kteří na špatný stav sochy upozornili, zajistili
její prohlídku odborníkem a nechali zpracovat restaurátorský záměr obnovy sochy. Pomáhali také s vyřízením
dotace 78 000 Kč pro město Podbořany, v jehož správním území se socha nachází, a byli také organizátory akce
k odhalení sochy, jejíž součástí byla i malá výstava o osudu sochy sv. Prokopa. Sochu jako zlatý hřeb slavnosti
3
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posvětil podbořanský páter Alexander Siudzik. Celé akce se zúčastnili kromě „Budíčků“ i mnozí další regionálně
činní lidé, členové Klubu českých turistů z Podbořan a řada rodin s dětmi, které si mohly při společné drakiádě
zalétat se svými draky. Nepomyšl reprezentoval pan starosta Josef Lněníček s rodinou, manželé Svobodovi, kterým
děkujeme za fotodokumentaci, a má maličkost s dětmi. Celé odpoledne proběhlo u výborné domácí polévky a
guláše v příjemně pohodové atmosféře. Více takových počinů a v naší krajině bude zase dost krásných míst
k zastavení se a k rozjímání.

Nově restaurovaná
socha sv. Prokopa
na pomezí Buškovic,
Nepomyšle a Vroutku

Zdenka Lněníčková
Foto: Václav Svoboda, Zdenka Lněníčková

Valná hromada a Martinská zábava s MS ČČK Nepomyšl*
V pátek 13. listopadu 2015 se uskutečnila na sále Kulturního domu v Nepomyšli od 18 hodin Valná Hromada MO
Českého Červeného Kříže, na které bylo přítomno 28 členů a 4 hosté. Všichni přítomní byli seznámeni
s programem. Zprávu o hospodaření za rok 2015 přečetla p. Dana Lněníčková. Zprávu o činnosti za rok 2015 a plán
činnosti na rok 2016 přednesla p. Křížová. Se svým příspěvkem vystoupila p. Horová z OS ČČK v Lounech. Další,
pan starosta Josef Lněníček, který poděkoval za činnost a práci všem členkám a členům ČČK Nepomyšl. A na závěr
předsedkyně p. Wüstová poděkovala MÚ Nepomyšl za pomoc finanční, tak i za poskytnutí prostor Kulturního Domu
v Nepomyšli, ale i hřiště na konání různých akcí. Bez pomoci Městysu, by se některé akce nedaly vůbec uskutečnit.
*

Otištěno bez redakční úpravy.
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Dále poděkovala Hasičům a Sokolům za spolupráci a všem členům. Mladší členky ČČK Nepomyšl dostaly pochvalu
za uspořádání MDD i za aktivní účast ve složce. Nakonec všem popřála mnoho zdraví a společné spolupráce
v novém roce 2016.
Na přítomné čekalo malé pohoštění v podobě kávy, čaje, chlebíčků a zákusku. Věnečky napekla naše členka
p. Gančíková. Za co jí moc děkujeme. Po skončení Valné Hromady se konala od 20 hodin Martinská zábava, kde
hrála skupina BONUS. Účast byla slušná a pořadatelé doufají, že na příští akci, která bude, Maškarní Ples, již
čtyřicátý v pořadí přijdou návštěvníci z místa i okolí v hojném počtu.
Zdeňka Schieferdeckerová
ČČK Nepomyšl

Svatomartinský průvod s MC Jablíčko
V pondělí 16. 11. 2015 přijel do Nepomyšle po roce zase sv. Martin na bílém koni. Měl den zpoždění kvůli
špatnému počasí. To se naštěstí v pondělí umoudřilo, a protože následující den měly děti ve škole volno, mohly si
Svatomartinský průvod užít v plné parádě. Než se dětem rozsvítila Martinova světla, sehrály děti z MC Jablíčko pro
všechny přítomné legendu o sv. Martinovi, abychom všichni věděli, čím se vlastně Martin proslavil, proč jezdí na
bílém koni, proč se na jeho svátek ve velkém pojídají husy a proč na sv. Martina děláme průvod se světélky. Po
hře si všichni rozsvítili své lampionky a spolu se svatým Martinem a jeho věrným bělouškem se vyrazilo na průvod
vsí. Ten skončil na dětském hřišti u kulturního domu, kde Martin zapálil oheň, a všichni vyhladovělí účastníci si
mohli opéci buřtíka. Děkujeme Vaškovi Staňkovi z Koňského dvorce Chmelištná a jeho kamarádovi „Martinovi“ za
zapůjčení koně a zinscenování sv. Martina, pracovníkům městyse Nepomyšl za přípravu dřeva na táborák a členům
JSDH Nepomyšl za požární dozor u ohně.
Monika Zlá
MC Jablíčko z Nepomyšle
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Foto: Archiv MC Jablíčko z Nepomyšle

Den důchodců s Pandíky
Dne 28. 11. 2015 od 15:00 hod. v kulturním domě pořádal Dětský přírodovědný zájmový kroužek Pandíci několikátý
ročník akce s názvem Den důchodců.
Babičky, dědečkové, ale i zbytek rodiny mohl shlédnout pestrý program. Děti z kroužku Pandíci si připravily sérii
vystoupení. Tančily, přednášely básničky navozující adventní náladu, zahrály pohádku O kouzelném čápovi, kdy
tatínek a maminka byli moc smutní, protože neměli děťátko, ale díky kouzelnému čápovi se ho brzy dočkali a
sudičky mohly přijít popřát do života krásné holčičce. Dále v přestrojení za babičku a dědečka se Sabča a Zbyněk
Nedvědovi pokusili diváky rozesmát několika vtipy. K vidění bylo také vystoupení kryrských mažoretek pod
vedením Ireny Uldrichové. Vystoupení bylo perfektní, je vidět, že děvčata sbírají zlaté medaile opravdu
zaslouženě. Na závěr nás všechny pobavila dvojice Ata & Roxy. Jak bylo vidět, jsou opravdu sehraný tým a krásně
na tematickou hudbu předvedli, že velký pes pod správným vedením a výchovou může být opravdu skvělý přítel, a
to i pro děti. Celým odpolednem nás provázela kapela Korset. Hráli opravdu krásně, a to jak k poslechu, tak i k
tanci. Odměnou za dobrovolné vstupné bylo losování vstupenek o věcné ceny.
I když na tuto akci dorazilo poskrovnu diváků a bohužel nedorazili i někteří rodiče vystupujících dětí, kterým to
bylo samozřejmě velice líto, myslím, že jsme si to všichni přítomní moc pěkně užili. Děti po více jak měsíčním
nacvičování předvedly opravdu moc pěkný výkon.
Tímto bych chtěla pochválit za moc pěkné vystoupení tyto děti: Zbyňka, Sabču a Káju Nedvědovi, Sáru
6
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Sedlákovou, Ivetu a Pepíka Hábovi, Gabču Schrötterovou, Kačku a Zdeňka Šrédlovi, Tomáše Baboráka.
Chtěla bych poděkovat městysu Nepomyšl za finanční i materiální podporu akce, dále kapele Korset, za skvělou
hudební scénu a ochotu hrát pro tak řídké publikum, dále Evě Miliňovské a Nele Valachové za skvělou obsluhu
občerstvení a za napečení dobrot, dále Vlastě Valachové za pomoc u vstupu a Gabče Schrötterové st. za napečení
dobrot do občerstvení.
Všem účinkujícím a ostatním, kteří se na akci jakkoliv podíleli, ještě jednou velké díky!
Nina Smolková
vedoucí Dětského zájmového přírodovědného kroužku Pandíci
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Foto: Lopatovi

Chystá se …
Pouštění balónků s přáním Ježíškovi aneb pokus o nový rekord
Přijďte v pátek 4. 12. 2015 ve 14.30 se svými dětmi k úřadu městyse Nepomyšl podpořit snahu Pandíků o vytvoření
nového rekordu ve Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Pandíci zapojili Nepomyšl do celorepublikové kampaně.
Každý, kdo přijde – miminko, dítě, dospělák, babička, dědeček, teta, strejda, táta, máma, prostě opravdu každý
dostanete nafouknutý balónek, kartičku na přání pro Ježíška a společně pak všichni na pokyn pana Václava Vydry
na rádiu Impuls v 15.15 vypustíme všechna naše přání do světa. Podaří se nám letos pokořit loňský rekord v počtu
balónků?
Nina Smolková
vedoucí Dětského zájmového přírodovědného kroužku Pandíci

Za Ježíškem na Boží Dar s MC Jablíčko z Nepomyšle
Díky podpoře městyse Nepomyšl můžeme letos opět vyrazit za Ježíškem na Boží Dar. Sraz
účastníků zájezdu je v sobotu 12.12.2015 v 7.45 na náměstí v Nepomyšli, odjezd autobusu
je naplánovaný na 8.00 hod. Cesta na Boží Dar trvá cca 1,5 hodiny (při špatném počasí i
déle), nezapomeňte tedy vybavit své děti, kterým se dělá v autobuse zle, Kinedrylem či
jinou medikací k prevenci nevolností. Návrat do Nepomyšle předpokládáme v cca 18.00
hodin.
Co nás na výletě čeká? Poznávání okolí městečka Boží Dar. To je vyhlášeno Ježíškovým
městečkem. Působí zde Ježíškova pošta, která rozesílá po celé zemi dopisy orazítkované
symbolem Ježíška. S dětmi chceme navštívit jak Ježíškovu poštu, tak Ježíškovu cestu. Na
Ježíškovu cestu vyrazíme z Infocentra města Božího Daru, které je hned vedle Ježíškovy
pošty. Cesta má 13 zastávek, ke kterým dojdeme po značených cestách a poznáme je
podle pěkných domečků.
V každém domečku čeká děti zajímavý úkol. Někde budou poznávat stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo
plodů, v dalších zastávkách zase budou muset uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech
zastávkách bude děti vítat Ježíšek a jeho přátelé a pomocníci z Ježíškova světa. U většiny zastávek nás čeká malá
atrakce, třeba kolotoč, houpačky či jiné zábavy. To proto, aby nám cesta lépe ubíhala, ale také proto, abychom si
mohli od chůze trochu odpočinout.
Po absolvování jednoho z okruhů se vrátíme do infocentra, kde dětem Ježíškovi pomocníci zkontrolují, zda úkoly
splnily správně a ty správné pak orazítkují Ježíškovým razítkem. Na závěr cesty zde pak děti i rodiče dostanou od
8
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Ježíška malé dárky. V případě dobrého počasí na závěr celého dne uskutečníme sáňkování. Kdo bude chtít, může
na Božím daru navštívit i probíhající adventní trhy.
A co si vzít s sebou? Batůžek se svačinkou (nezapomeňte teplé pití) a teplé ošacení+ průkaz pojištěnce pro případ
ošetření (stačí kopie), lopatu na sáňkování, případně suché boty, ponožky a kalhoty na převlečení do autobusu,
nějakou tu korunku na občerstvení či nákup suvenýrů a především dobrou náladu.
Jak se na výlet přihlásit? Pro účast na výletě je nutné vyplnit přiloženou přihlášku, tu odevzdat v Mateřském
centru Jablíčko z Nepomyšle (Po, St, Pá 16.00-18.00) nebo ji zaslat e-mailem na mcjablicko@seznam.cz a po
potvrzení přijetí přihlášky zaplatit v MC poplatek 30 Kč/osobu. Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do
7. 12. 2015. V případě velkého zájmu mají přednost členové a pravidelní návštěvníci MC Jablíčko, pak obyvatelé
Nepomyšle a spádových obcí a až nakonec všichni přespolní. Případné dotazy Vám zodpoví Monika Zlá na tel. č.:
777 917 467.
............................................................................................................................................
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OBRAZEM
Halloweenská noc v MS Jablíčko z Nepomyšle
Z úterka 27. 10. 2015 na středu 28. 10. 2015 se v Mateřském centru Jablíčko uskutečnila Halloweenská noc. Zájem
o akci byl tentokrát obrovský, sotva jsme se do centra vešli. Než celá akce začala, bylo třeba vše pečlivě
připravit. Velké díky patří Monice Zlé a Petře Strunzové za skvělou výzdobu a pak všem maminkám, které pro děti
napekli úžasné „strašidlácké“ dortíky a zákusky.

Když bylo vše připraveno, mohla Strašidelná noc začít. A začalo se dlabáním dýní. Dlabal každý, kdo jen mohl.

Když se povedo vyrobit celou řádku pěkných dýňových strašáků, přišlo na řadu trochu řádění a dovádění a pak
výroba strašidelných, ve tmě svítících triček pomocí fosforeskujících barev. Bílá trička se tak postupně měnila
v rej nejrůznějších strašidelných motivů – duchů, netopýrů, masožravých kytek …
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Dřina pro hlavu i ruce musela být odměněna výbornou večeří. Monika připravila dětem skvělou dýňovou polévku a
čertovskou sekanou s bramborem. Zatímco nad dýňovkou někteří méně stateční jedlíci ohrnovali nos, po sekané se
jen zaprášilo …

Pak už přišel na řadu zlatý hřeb večera – stezka odvahy. Na trasu se postavili starší děti i někteří dospěláci. Díky
12
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za strašení patří Petře Makajové, Nikole Novákové, Pavlu Tučimovi, Romanu a Tomášovi Baborákovým, Martinu a
Matějovi Lněníčkovým, Míše Pavláskové a Ivetě Hábové.

Po náročném večeru už pak na všechny padla únava, a tak byl čas zalehnout do pelíšků. V centru nakonec přespalo
12 statečných dětí a 2 mrňata Péťa a Mikuláš, a s nimi maminky Monika Zlá, Petra Strunzová a Zdenka Lněníčková.
13
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Noc proběhla v naprostém pořádku a všichni se vyspinkali do růžova. Místo ranní rozcvičky jsme si dali chvíli
řádění na dětském hřišti. Mezitím Jana Glončáků připravila bramborovou kaši a děti se po návratu dosyta najedli
zbývající sekané s kaší. Pak jsme si ještě užily spoustu s legrace s heliem, kdy jsme si všichni vyzkoušeli, jak se
nám změní hlas při vdechnutí tohoto „směšného“ plynu. Smíchem naplněné centrum bylo tím nejlepším závěrem
celého fajn strašidláckého dovádění. Přímo obrovské poděkování patří všem, kdo tuhle úžasnou noc připravili.
Zdenka Lněníčková (MC Jablíčko z Nepomyšle)

KULTURA A SPORT
Sport
Podzim ve znamení kuželek
Svazek obcí Podbořansko opět pokračoval v konání meziobecních velmi oblíbených sportovních aktivit. V sobotu
21. listopadu 2015 se v kuželně v Podbořanech uskutečnil již 2. turnaj svazku v kuželkách. Od 13 hodin své síly
změřilo 10 obecních týmů po šesti hráčích. Odpoledne se neslo v bojovném sportovním duchu. Nikdo neznal
bratra.

Soustředění (Péťa) …, soustředění (Vladan) …, soustředění (Hanka) …, soustředění (Monika) …, soustředění (Pavel)

… a soustředění (Miloš), pózování (Miloš) a akce (Miloš) a … krásné 2. místo :-D.
14
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Výkony byly sice dosti vyrovnané, přesto byla patrná bowlingová zkušenost u družstva města Blšan, které tak
přesvědčivě zvítězilo s 887 bod. Krásnou druhou příčku se 720 body obsadilo družstvo městyse Nepomyšl ve složení
Hanka Lněníčková, Monika Zlá, Miloš August, Pavel Bartuška, Petr Lněníček a Vladan Strunz. Garde a fanouška
v jednom dělal našim soutěžícím starosta Josef Lněníček. Třetí místo obsadilo družstvo města Podbořan se
703 body. Na dalších místech se umístili (sestupně): Krásný Dvůr, Kryry (592 bodů), Očihov (586 bodů), Lubenec
(563 bodů), Vroutek (545 bodů), Blatno (487 bodů) a smíšený tým Petrohradu a Kryr (424 bodů).
Upraveno dle Regionu Podbořanska
Foto: Monika Zlá

Kalendárium
4. 12. 2015
4. 12. 2015
5. 12. 2015
12. 12. 2015

Vás Pandíci zvou ve 14.30 na náves na „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“
Vás MC Jablíčko zve od 16.30 na „Mikulášskou nadílku“ v prostorách MC
přijďte od 13.00 pobýt na 8. Mikulášský jarmark v Nepomyšli na návsi u kostela sv. Mikuláše
vydejte se s MC Jablíčko z Nepomyšle na „Ježíškovu cestu“ na Božím Daru, více info v článku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili 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

Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
7. 12.
9. 12.
12. 12.
14. 12.
24. 12.

Josef Bartuška z Nepomyšle
Jana Tempelová z Nepomyšle
Eva Čiháková z Nové Vsi
Josef Tempel z Nepomyšle
Miloslav Elšík z Nepomyšle

24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.

Juraj Gašpar z Nepomyšle
Eva Křížová z Nepomyšle
Jarmila Homolková z Nepomyšle
Zdeněk Schovanec z Dvérců

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

POTĚŠILO NÁS …
… že dne 25. 11. 2015 proběhlo na úřadu městyse Nepomyšl dílčí přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015
do 30. 9. 2015 za účasti kontrolorů z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Při dílčím přezkoumání byly prověřovány
následující písemnosti:

návrh rozpočtu,

příloha rozvahy,

rozpočtová opatření,

rozvaha,

rozpočtový výhled,

účetní doklady,

schválení rozpočtu,

ostatní účetnictví,

bankovní výpisy,

účtový rozvrh,

závěrečný účet,

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,

dohody o hmotné odpovědnosti,

výkaz zisku a ztráty,

evidence pohledávek,

smlouvy a další materiály k přijatým účelovým
dotacím,

evidence závazků,

smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej,

faktury,
směna, převod),

kniha došlých faktur,

dokumentace k veřejným zakázkám,

kniha odeslaných faktur,

vnitřní předpisy a směrnice,

odměňování členů zastupitelstva,

zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení,

pokladní doklady,

finanční a kontrolní výbor.

Pokladní kniha (deník),
Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomyšl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Josef Lněníček
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INZERCE

Donaldson Industrial CR s.r.o
Královský vrch 1986
432 01 Kadaň
Společnost

DONALDSON INDUSTRIAL
výrobní závod v Kadani zabývající se zakázkovou výrobou průmyslových filtračních zařízení
hledá posily do svého týmu.
Uplatnění u nás najdou:







svářeči CO2
elektrikáři (vyhl. 50 § 5 a § 6)
lakýrníci
obsluha laserů a ohraňovacích lisů
skladníci

Nabízíme:
stabilitu strojírenské společnosti, motivující mzdové ohodnocení (dle praxe a zkušeností 19 – 23 tis. hrubého
měsíčně), stravenky (90 Kč), 5 dnů dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění a další benefity.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na

hr.kadan@donaldson.com, případně volejte 474 610 700.

Další volná místa na www.prace.cz nebo www.jobs.cz.
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