Nepomyšloviny č.11/2018

Ročník 8
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Číslo 11/2018

Cena 5 Kč

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 30. listopadu 2018 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 6 hostů. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí:

●

Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2019 s tím, že lhůta pro podání připomínek k návrhu rozpočtu na rok
2019 je do 12.12.2018, aby tyto připomínky mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem městyse
Nepomyšl dne 18.12.2018. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl je schodkový. Příjmová strana rozpočtu počítá s příjmy
ve výši 20.000 tis. Kč, výdajová strana rozpočtu počítá s výdaji ve výši 37.000 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši
17.000 tis. Kč bude kryt finančními prostředky ušetřených z minulých let.

●

Informaci k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který pro rok 2019 zůstává ve výši:
a) týdenní odvoz ve výši
300,- Kč/osobu/nemovitost
b) 14ti denní odvoz ve výši
180,- Kč/osobu/nemovitost
c) kombinovaný odvoz ve výši 240,- Kč/osobu/nemovitost

●

Informaci o rozpočtových opatřeních č. 11-14/2018 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením

Zastupitelé schválili:

●
●

Členy kontrolního výboru: Jindřich Prätorius a Viktor Vávra (předseda: Vladan Strunz)
Členy finančního výboru: Petr Lněníček a Vladimír Vázler (předseda: Miloš August)
Členy kulturní komise: Petra Červená a Dana Lněníčková ml. (předseda: Dana Lněníčková)
Členy komise životního prostředí: Mgr. Zdenka Lněníčková a Jana Glončáková (předseda: Martin Kaše)

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse Nepomyšl za výkon funkce člena
kontrolního výboru a funkce člena finančního výboru s platností od 1.12.2018.
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●

Zaměření pozemku č. 110, neplodná půda, ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl pro následný prodej části
pozemku č. 110 a zaměření pozemku č. 3405/1, ostatní komunikace, ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl dle
skutečné hranice plotu pro následný prodej části p.č. 3405/1

●

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 35.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi městysem Nepomyšl a Petrou Červenou, předsedkyní Místní skupiny Českého Červeného kříže
Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2019 s názvem Tradiční maškarní ples,
Oslava MDŽ, Den dětí, Jarní pochod zdraví, Drakiáda, Lampiónový průvod, nákup kostýmů a výroba doplňků.

●

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 20.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi městysem Nepomyšl a Základní školou a Mateřskou školou Krásný Dvůr, zastoupenou Mgr. Ivanou
Bejčkovou, ředitelkou školy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na nákup vánočních dárků a školních pomůcek
pro děti z mateřské školy a pro žáky ze základní školy Krásný Dvůr.

●

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí odměny p. J. Holubové za celoroční
péči o předškolní děti dojíždějící do ZŠ a MŠ Krásný Dvůr. P. Holubová zajišťuje rodičům velmi nadstandartní služby
v podobě svážení dětí do školky a zpět. Děti při příjezdu převléká, při odjezdu obléká. Dále zajišťuje rodičům
komunikaci s MŠ, ochotně zprostředkovává veškeré platby, vyřizuje veškeré informace ohledně dění ve školce i
ohledně dětí takových, vyřizuje vzkazy pedagogům. Péče, kterou paní Holubová dětem věnuje, je nadstandartní a
stres a zodpovědnost s ní spojené jsou nemalé.

●

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi Městem Podbořany a Městysem Nepomyšl na
dobu určitou do 31.12.2022 s úhradou za finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč za každé oznámení přestupku.

●

Pověření starosty městyse Nepomyšl schvalováním rozpočtových opatření pro rozpočtový rok 2019 částečnou
pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva maximálně do výši
200.000,- Kč.

●

Pověření starosty městyse Nepomyšl k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad společnosti
Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany po celé funkční období 2018 – 2022.

●

Pověření starosty městyse Nepomyšl k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad Svazku obcí
Podbořanska po celé funkční období 2018 – 2022.

● Vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci „VO k parcelám ke kaolince v Nepomyšli“ dle Směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v Městysu Nepomyšl ze dne 30.6.2017. Zároveň starosta vyzval
všechny zastupitele i přítomné, aby v termínu do 18.12.2018 podali návrh na firmy splňující podmínky zadávací
dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při zadání tohoto poptávkového řízení.

●
●

Plán inventur městyse Nepomyšl na rok 2018.

●

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl v úterý 18. prosince 2018 od 19.00 hodin

Rozpočtové opatření č. 15/2018 se snížením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 812 tis. Kč a s navýšením
objemu rozpočtu ve výdajích o částku 812 tis. Kč.

Renata Morávková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Objížďka
jarmarku

v době

konání

Mikulášského

Z důvodu konání Mikulášského jarmarku v Nepomyšli bude v
sobotu 8.12.2018 od 10.00 do 19.00 hodin uzavřena silnice
II/221, tzn. silnice od křižovatky na Dvérce přes náves po
nemovitost p. P. Brezániho. Objížďka povede po silnici II/22115,
tzn. od křižovatky na Dvérce okolo zámku a bývalé pošty směrem
na Chmelištnou, dále po místní komunikaci kolem p. H. Kroha
směrem k nemovitosti p. P. Brezániho, kde se napojíte na
komunikaci II/221 směr Podbořanský Rohozec.
Děkujeme za pochopení.
Trasa objížďky
Uzavírka
Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl
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Pracovní doba Pošty Partner v Nepomyšli v době svátků
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý

24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018
01. 01. 2019

Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
Zavřeno
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

Dovolená na úřadu městyse Nepomyšl v době svátků
Mezi vánočními svátky bude úřad městyse Nepomyšl uzavřen v těchto dnech:
Pátek
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

21. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018

V případě nutnosti volejte během této dovolené na mobilní číslo 775 213 108.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Odečty vodoměrů
V týdnu od 2. do 11. ledna 2019 jsou odběratelé vodného a stočného v obci Nepomyšl povinni sami nahlásit aktuální
stavy svých vodoměrů a to jednou z těchto možností:
1. osobně na poště Partner v Nepomyšli
2. osobně v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl
3. telefonicky na tel.č. 415 213 120, 721 124 882 (i SMS a MMS)
4. telefonicky na tel.č. 415 213 133 v době od 8.00 do 16.00 hodin
5. e-mailem: ounepomysl@seznam.cz
Platba za vodné a stočné za 2. pololetí 2018 ve výši 20,- Kč/m3 musí být
uhrazena v termínu do 29. března 2019 a to jednou z těchto možností:
1. v hotovosti na poště Partner v Nepomyšli v úředních hodinách:
pondělí, středa, pátek: 8.00 - 11.00 a 14.00 - 16.30 hodin
úterý, čtvrtek:
8.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hodin
2. v hotovosti v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl v úředních hodinách 8.00 – 16.00 hodin
3. převodním příkazem na číslo účtu: 4829481/0100, variabilní symbolem číslo domu
V opačném případě budeme nuceni přerušit dodávku pitné vody.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
ZA UŠOUNEM RUŠOUNEM A STOLETOU REPUBLIKOU DO PRAHY
V listopadu 2018 oslavilo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle, z. s. 10 let od svého vzniku. Takovou událost bylo
potřeba řádně oslavit. A protože děti rodičů, kteří stáli u zrodu mateřského centra, už za těch deset let pěkně
vyrostly, chtělo to oslavu pojmout trošku jinak, než tomu bylo doposud.
Letošní rok se celý nesl ve znamení oslav 100 let od vzniku Československa. Bylo tedy nasnadě obě výročí propojit.
Významnou pozitivní roli ve stoleté historii Československa několikrát sehrál Český Rozhlas – jeho reportéři vždy
v rozhodných okamžicích naší historie stáli na straně pravdy a svobody, mnohdy za cenu ohrožení vlastního života.
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Reportáže z let 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989 jsou toho nejvýznamnějšími příklady. Informovat pravdivě o dění
v naší zemi i ve chvílích velmi vypjatých, nesklonit hlavu, nepodlehnout davu, to chce mnohdy obrovskou odvahu.
Takoví lidé a taková instituce rozhodně jsou pro naše děti vhodným vzorem, proto padlo rozhodnutí vzít děti na
exkurzi právě sem, do míst, která je mohou inspirovat k tomu býti dobrými a morálními lidmi.
Český Rozhlas pořádá pro veřejnost 2 typy exkurzí – pro straší žáky, studenty a dospělé jsou vhodné exkurze do
stanice Radiožurnál, pro předškolní děti a žáky 1. stupně ZŠ jsou určeny exkurze do Rádia Junior, jehož maskotem
je Ušoun Rušoun. Pokusili jsme se exkurzi zorganizovat tak, aby jak mladší, tak starší děti mohly rozhlas navštívit,
ale bohužel se nám nepodařilo zkoordinovat termíny návštěv obou stanic. Museli bychom tak do rozhlasu vyrazit 2x,
a to se vzhledem k ceně dopravy nejevilo jako příliš rozumné. Dumali jsme, jak tedy exkurzi pojmout.
Pátrali jsme, co by se jiného dalo dělat buď s tou či onou skupinou. Nakonec padlo rozhodnutí do rozhlasu vyslat
mladší děti a starším jsme zajistili vzdělávací program v další instituci důležité pro naše dějiny – v Národním muzeu.
Historická budova Národního muzea procházela v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí a u příležitosti oslav
stoleté republiky se po této dlouhé obnově otevřela veřejnosti. Pro starší žáky nabízí Národní muzeum program
„Hej, Československo!“, který je provede výstavou, již muzeum k výročí republiky připravilo a která provádí
návštěvníky nejdůležitějšími milníky stoleté existence samostatného státu.
A aby nebyl celý den jen o vzdělávání, objednali jsme pro děti jedno naprosto nevzdělávací překvapení – odpoledne
ve světě trampolín, lezeckých stěn, molitanových kostek a dalších cool atrakcí, v Jump Parku na Zličíně.
Po pečlivém plánování, ladění časového harmonogramu a sadě rezervačních telefonátů byla exkurze za Ušounem
Rušounem a stoletou republikou naplánována.
O finanční podporu celé akce jsme požádali zastupitele městyse Nepomyšl. Naší žádosti o spolufinancování akce
částkou 15 000 Kč jednohlasně podpořili, za což jim tímto opravdu moc děkujeme.
S nabídkou zúčastnit se zájezdu jsme se obrátili nejprve na rodiny členů a podporovatelů MC Jablíčko z Nepomyšle,
pak i na ostatní rodiny z Nepomyšle, pro jejichž děti byl program vhodný, a když se nám nepodařilo naplnit celý
autobus nepomyšlskými, nabídli jsme možnost zúčastnit se i podbořanským rodinám nepomyšlských rodáků a jejich
přátelům a rodinám, které spolupracují s naším partnerským Rodinným a mateřským centrem Jonáš.
Vše bylo tedy připraveno, a tak jsme se v úterý 6. 11. 2018 v 7.00 hodin ráno nalodili na palubu našeho exkurzního
autobusu, v Podbořanech jsme vyzvedli zbytek týmu a vyrazili směr Praha. Kousek od hlavního nádraží nás pan řidič
vyložil a naše pražské dobrodružství začalo.

První skupina pod vedením Martina Lněníčka, Bohouše Tempela a Míši Hofmanové vyrazila s mladšími dětmi do Rádia
Junior. Zde je již očekávali paní Denisa Kimlová, moderátorka a autorka pořadu Ušounova pohádková školka, a pan
Jiří Kohout, moderátor pořadu Ráno s Jogurtem. Děti se poté rozdělily do dvou skupin. První skupina vyrazila
s „panem Jogurtem“ do vysílacího studia tohoto pořadu, kde pan Kohout (alias Jogurt) dětem ukázal techniku studia,
práci moderátora a provedl s dětmi rozhovor do rádia. Nakonec dětem pouštěl zvukové ukázky a děti hádaly, o jaké
zvuky se jedná.
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Tato aktivita se dětem líbila nejvíce, při rozhovoru byly spíše stydlivé. Pak se první skupinka prohodila s druhou, ta
vyrazila za panem Jogurtem, děti z první skupinky absolvovaly další řízený rozhovor s paní Kimlovou, která se jich
ptala např. na to, jaké je jejich nejoblíbenější zvíře, jaké je nejoblíbenější anglické slovíčko a tak dále. Tento
rozhovor se bude později vysílat i v „ostrém vysílání“ rádia.
Starší děti pod mým vedením mezitím absolvovaly s příjemnou paní průvodkyní edukační program v Národním
muzeu. V prostorách výstavy jsme shlédli dokument o sto letech republiky, prohlédli jsme si např. originální
ustavující dokumenty naší vlasti, mnichovskou dohodu a podobné důležité dokumenty. Vyzkoušeli jsme se, jak se
učilo ve škole mezi dvěma světovými válkami, seznámili jsme se s významnými architektonickými stavbami naší
země a vyzkoušeli jsme si, jak se dělá propaganda. Děti si zkusily luštění šifer a pronikly do tajů měnové reformy.
Postupně jsme si pak prošli celou výstavu, kterou si užili nejen děti.
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Po absolvování programu v rádiu i v muzeu jsme se všichni společně přesunuli přes Václavské náměstí na metro a
odsud na Zličín, kde nás čekal oběd. K němu si každý dopřál, nač měl chuť – od „dobrot“ z MCDonalda a KFC, po
„čínu“ i českou klasiku. Po obědě následoval přesun do Jump Areny, kde jsme měli na hodinu celý areál rezervovaný.
Nadšení dětí z Jump Areny bylo obrovské, a tak jsme nakonec díky sponzorskému daru Petra Lněníčka prodloužili
pobyt v Aréně ještě o jednu hodinu.
Po dvouhodinách řádění v molitanu, trampolínách a na lezeckých stěnách nakonec i děti padaly únavou. A tak jsme
se unavení, ale plní dojmů a opravdu spokojení opět nalodili na palubu našeho autobusu a ve večerních hodinách se
navrátili domů.

text: Mgr. Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle, z.s.

Z kroužku Mladých hasičů
Vedoucí kroužku Mladých hasičů Petr Strunz se zúčastnil trenérského kurzu třídy C v Přibyslavi, které se konalo ve
dnech 26-27.10.2018. Lektoři České unie sportu přednášeli 52 účastníkům. Dvoudenní školení bylo ukončeno testem.
Praktická část proběhne již v novém roce 2019 a uskuteční se v Ostravě v hale. Nové poznatky použijeme při práci
s dětmi v kroužku MH a doufáme, že přinesou efektivnější zapojení dětí a do budoucna lepší výsledky.
V sobotu 10.11.2018 se uskutečnila brigáda kroužku MH na „Beňáku" v Nepomyšli. Sešlo se nás celkem 24 dětí
i s rodiči. Cílem brigády bylo vyčistit kopec pro zimní radovánky. A tak se stříhalo, hrabalo, čistilo, odnášely se větve
a odpadky. Za dopoledne byl vyčištěn kopec po celé délce a dráha je tedy na zimu připravena. Další brigády budou
následovat i na jiných místech naší vesnice, které to potřebují.

+
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V sobotu 24.11.2018 přišla možnost od HC Lubenec prostřednictvím Petra Strunze si zabruslit na zimním stadionu v
Kadani. Dostali jsme k dispozici na 1,5 hodinu celý stadion včetně šaten. Akce byla svolaná s týdenním předstihem
a tak účast byla solidní. Zabruslit si přišlo 14 dětí a 14 dospělých. Hokej si zahráli děti i dospělí, ti nejmenší se
společně s rodiči zdokonalovali v bruslení a k dispozici byly i tréninkové pomůcky. Akci určitě zopakujeme a těšíme
se i na další.

V sobotu 1.12.2018 se uskutečnilo setkání vedoucích týmů ve Slavětíně, které se zúčastnili seriálu STIMAX CUP 2018.
Setkání se účastnili vedoucí kroužku Mladých hasičů Petr a Vladan Strunzovi. STIMAX CUP je soutěž pro jednotlivce
v běhu na 60m/100m překážek, kterou pořádá Ústecký kraj ve spolupráci s firmou Stimax International. Letos
proběhl již 5. ročník a za dobu konání se podařilo zvednout zájem natolik, že pro další ročník bude omezen počet
závodníků v každém kole na max. 300 závodníků. Cílem setkání bylo lépe se poznat jak s pořadateli, tak i se
soupeřícími SDH. SDH Nepomyšl se aktivně zúčastnilo celého ročníku 2018. Počet našich zúčastněných dětí v
jednotlivých kolech a jejich výsledky z nás udělali součást STIMAX CUPu a získali jsme si uznání. SDH Nepomyšl a
městys Nepomyšl jsme prezentovali v prezentaci, kterou připravil Petr Strunz a také ji odprezentoval. Setkání
napomohlo také zvýšení vztahů s představiteli okresního a krajského sdružení.
Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl
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CHYSTÁ SE …
Maluj a vyhraj
Zapoj se do soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ.
Stačí namalovat obrázek s hasičskou tématikou a obrázek předat p. Petru
Strunzovi. Zvol si, jakou chceš techniku malování, kategorie podle věku.
V sobotu 8. prosince 2018 proběhne výstava a hodnocení prací v přízemí
úřadu městyse Nepomyšl v rámci konání 11. ročníku Mikulášského jarmarku.
Nejlepší práce postoupí do okresního a krajského kola. Termín předání prací
do 7. prosince 2018.
Více informací u Petra Strunze, tel. 724 356 130 nebo email: p.strunz@strunz.cz
Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

11. Mikulášský jarmark
Městys Nepomyšl zve všechny místní i přespolní na již tradiční 11. Mikulášský jarmark, který se uskuteční v sobotu
8. prosince 2018 od 13.00 do 19.00 hodin na návsi před kostelem sv. Mikuláše v Nepomyšli. Občerstvení budou
zajišťovat hasiči z Krásného Dvora, kteří nám kromě jejich výborného bramboráku a ostatních dobrot přislíbili
připravit zabijačkové výrobky (jitrnice, jelita, sulc, tlačenku, polévku) dále k nám přijede perníkářka, prodejci s
trdelníkem, pečenými kaštany, sýrovými produkty, perníkovými výrobky, ovocem v čokoládě, klobásy, steaky,
langoše, hamburger, párek v rohlíku, čaje s ovocem, dětský punč, medovina, svařák, šperky, dřevěné a kovové
dekorace, adventní věnce, košíčky, mýdla, káva ze soukromé pražírny atd. Těšit se můžete na koně a kovárnu
p. Václava Staňka.

13.00

SVATOMIKULÁŠSKÁ poutní MŠE v kostele sv. Mikuláše

14.00

Heligonky Aleše Rusňáka
Pětičlenná heligonkářská kapela zahraje a zazpívá lidové písně – polky, valčíky, tanga i waltzy

15.00

Koč ka pro Ježíška
Pohádka pro děti

15.30

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

16.00

POKÁČ
Popový písničkář a textař vyznačující se především neotřelým humorem a lidským přístupem
k textům. V anketě Český slavík 2017 byl nominován v kategorii Objev roku

17.15

LEGENDY SE VRACÍ
Nejžádanější párty kapela v ČR v čele s Petrem Šiškou přehrají hity známé všem generacím od
Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Queen, ABBU, Beatles a mnoha dalších až po známé české hity

18.15

Rozsvícení stromeč ku a OHŇOSTROJ s hudbou

18.30

Koncert ŽIHELSKÉHO SBORU v kostele

Malování na obličej + soutěžní výstava obrázků malých hasičů proběhne v přízemí úřadu městyse Nepomyšl.
Ve 14.00 a 16.00 hodin restaurátor Bc. Michal Šelemba povede komentované prohlídky kostela k novým
restaurovaným malbám. Odpolednem provází Jiří BLÁHA.
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Výlet za Ježíškem na Boží Dar
Městys Nepomyšl ve spolupráci s SDH Nepomyšl pořádá celodenní výlet „Za Ježíškem na Boží Dar“
v sobotu 15. prosince 2018. Sraz v 7.30 hodin na náměstí v Nepomyšli. Společný odjezd v 8.00 hodin. Návrat do
Nepomyšle cca v 18.00 hodin.
Co s sebou:
- Svačinu
- teplé oblečení a boty
- lopatu na sáňkování, boby apod.
- kapesné na oběd
- 30,- Kč na „Ježíškův zápisníček“
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Záloha na místo v autobuse činí 100,- Kč/osobu
Hlaste se do 9. prosince 2018 u Petra Strunze nebo na tel.č. 724 356 130, popř. na e-mail: p.strunz@seznam.cz
Záloha bude vrácena během cesty na Boží Dar.
Ježíškova cesta je plná zábavy a úkolů pro malé i větší děti, které si mohou vybrat, zda se vydají na celý (12,9 km),
nebo zkrácený okruh (5,6 km). Na její trase plní různé úkoly, které zapisují do notýsku, který si předem zakoupí
na Infocentru Boží Dar. Poplatek za Ježíškův zápisníček činí 30,- Kč a veškeré prostředky jsou používány zcela
výhradně na opravy, úklid a údržbu JC a na zakoupení malého dárečku pro návštěvníka JC. Na infocentru pak děti
po odevzdání vyplněného notýsku obdrží Ježíškovo razítko a malou odměnu.
Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

Kalendárium
08.12.2018
09.12.2018
15.12.2018
18.12.2018
26.01.2019
23.02.2019

Mikulášský jarmark v Nepomyšli od 13.00 hodin
Obec Lubenec pořádá Vánoční koncert Báry Zemanové – účastnice Superstar od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Lubenci
Celodenní výlet za Ježíškem na Boží Dar
Od 19.00 hodin se koná 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl
Hasičský ples v Kulturním domě v Nepomyšli, hraje hudební skupina Triget, vstupné 90,- Kč,
bohatá tombola, vystoupení dětí z kroužku mladých hasičů
Maškarní ples ČČK v Kulturním domě v Nepomyšli

SPORT
Fotbal
Fotbalové tréninky pro děti se přesunuly z fotbalového hřiště do tělocvičny.
Vchod ze dvora budovy úřadu městyse Nepomyšl.
Tréninky jsou každý čtvrtek od 16.30 hodin.
Přezůvky s sebou!
Vladimír Lucký

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Jiří Adámek z Chmelištné
Josef Bartuška z Nepomyšle
Jiřina Čechová z Nepomyšle
Eva Čiháková z Nové Vsi
Miloslav Elšík z Nepomyšle
Juraj Gašpar z Nepomyšle
Eva Křížová z Nepomyšle
Renata Lněníčková z Nepomyšle
Zdeněk Schovanec z Dvérců
Jana Tempelová z Nepomyšle
Josef Tempel z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.
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POTĚŠILO NÁS …
… že dne 15. 11. 2018 proběhlo na úřadu městyse Nepomyšl dílčí přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2018
do 30. 9. 2018 za účasti 3 kontrolorů z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Při dílčím přezkoumání byly prověřovány
následující písemnosti:
příloha rozvahy
rozvaha
účetní deník
účetní doklady
účtový rozvrh
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
výkaz zisku a ztráty
smlouvy a další materiály k přijatým účelovým
dotacím
•
smlouvy nájemní
•
smlouvy o dílo
•
smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej,
směna, převod)
•
smlouvy o přijetí úvěru
•
smlouvy o věcných břemenech,
•
smlouvy ostatní
•
zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
•
peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a
použití
•
zřízené organizace
Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomyšl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návrh rozpočtu
rozpočtová opatření
schválený rozpočet
rozpočtový výhled
střednědobý výhled rozpočtu
bankovní výpisy
závěrečný účet
dohody o hmotné odpovědnosti
faktury
hlavní kniha
kniha došlých faktur
kniha odeslaných faktur
odměňování členů zastupitelstva
pokladní doklady
pokladní kniha (deník)
zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
dokumentace k veřejným zakázkám
vnitřní předpis a směrnice
finanční a kontrolní výbor
účetní závěrka městyse

•
•
•
•
•
•
•
•

Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

RŮZNÉ …
Vánoce v r. 1968
Rok 1968 byl nabitý událostmi především politickými a také vánoční svátky tohoto roku, resp. půlnoční mše
v nepomyšlském kostele s těmito událostmi souvisí. V kostele jsem byl snad jen jednou, dvakrát v r. 1950, 51, ještě
když jsme měli ve škole povinné náboženství a nacvičovali jsme obřad „přijímání“. Rok 1968, to bylo ovšem něco
úplně jiného.
V naší širší rodině bylo zvykem, že na Štědrý den úderem 18. hodiny budeme sedět u prostřeného vánočního
stolu. Tatínek řekne pár slov a každý, především rodiče, zavzpomínají na své blízké, kteří už nemohou být s námi.
V podobném duchu bývala vánoční večeře u příbuzných především z maminčiny strany. Snad jen jednou, když jsem
byl na vojně, jsem chyběl a v tomto roce to mělo být podruhé.
Pracoval jsem na směny v tušimické elektrárně a měl jsem ranní směnu. Protože jsem neměl auto a spojení
vlakem, ani autobusem v tento den nebylo, smířil jsem se s tím, že budu večeřet někde v restauraci. Při nástupu na
pracoviště přišel vedoucí směny s tím, že můj výrobní blok bude přes celé vánoce odstaven a že mohu jít domů. Ani
chvíli jsem neváhal, převléknul jsem se a pěšky šel z Tušimic do Kadaně.
Pěkně mrzlo a v mém směru nejelo žádné auto, takže celých asi pět km jsem odpochodoval. Před sebou
jsem měl dalších 29 km. Vzal jsem dárek, kufříkový psací stroj pro celou rodinu a vyšel jsem s tím, že mi snad někdo
zastaví. Už po prvních ušlých metrech bylo jasné, že se mi dárek pěkně pronese, k tomu byl navíc velký mráz.
Ještě poznámku, proč jsem koupil právě psací stroj, když měl cenu větší, než byla moje tehdejší měsíční
výplata a proč pro celou rodinu. Jednak jsem nevěděl, co komu koupit, ale především – tatínek byl pár měsíců
v důchodu a věděl jsem, že potřebuje rozepisovat role pro divadelní představení a nemá na čem. Maminka zase
psala ručně jídelníčky pro školní jídelnu a nakonec se stroj hodil později i sestře, když psala diplomovou práci.
Tento den jsem měl štěstí. Ještě v Kadani jsem viděl na křižovatce odbočovat k mlékárně nákladní auto
s cisternou mléka. Věděl jsem, že jezdí i do Nepomyšle, jenže jsem neměl tušení, kdy tam jezdí. Šel jsem se tedy
zeptat. Jen co vypustíme cisternu, jedeme na Nepomyšl. Ovšem přes několik vesnic. To mi ani tak nevadilo, jako
to, že na návsi v Krásném Dvoře řidiči přestávka trvala opravdu pěkně dlouho. Dočkal jsem se a okolo 17. hodiny
jsem zaťukal doma na okno. Maminka, aniž by mě viděla, už volala – Vláďa přijel! Takže štědrovečerní večeři jsem
stihnul včas. Potom už vše doma probíhalo jako obvykle.
Jen politická situace byla v tomto roce jiná, pro většinu velice tíživá. Šli jsme v Nepomyšli do kostela na
půlnoční mši. Bylo to pár měsíců po přepadení cizími vojsky, lidé byli ještě semknutí a potřebovali někam jít a tiše
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protestovat. Jednou s ještě tolerovaných hromadných akcí byla účast na půlnoční mši.
Mrzlo bez sněhu. Cestou jsme potkávali skupinky lidí, všichni směřovali k jednomu místu. V kostele se sešlo
nebývale mnoho nepomyšlských, rohozeckých i dvéreckých bez rozdílu, jestli je věřící, nebo bezvěrec.
Církev sice říká odpouštět viníkům, ale hned na začátku farář neopomněl zdůraznit, že tam jsou také lidé,
kteří do kostela nepatří… Ono ovšem mnohým lidem snad ani tak nešlo o mši jako takovou, ale spíš o společný tichý
protest.
Mše byla důstojná a probíhala podle církevních zvyklostí. My neznalí jsme sledovali dění při mši a snažili
jsme se přizpůsobit obřadu. Kromě faráře, který mši celebroval, byl další důležitou osobou kostelník p. Bartuška a
stálí účastnici mší, vzpomínám na p. Boudu, pí. Dolejší, Lafantovou a několik starších žen. Na kůru hrál na tehdy
ještě trochu hrající varhany ředitel hudební školy v Podbořanech p. Barák, byl tam i jeho otec, pí. uč. Schillerová,
všichni dobří zpěváci. Obřad trval necelou hodinu, protože hlavní aktéři měli ještě další mše v okolí.
Překvapení se konalo po ukončení mše. Vyšli jsme z kostela a všude bylo bílo, ne moc, jenom takový
poprašek sněhu, jako pocukrováno. „Ladovský“ obrázek vesnice a venkovského kostela. Před kostelem se ještě ve
skupinkách postávalo, povídalo, zvalo se na návštěvy. Až po nějaké době jsme se postupně rozcházeli. My jsme to
měli domů nejdál, bydleli jsme až na konci obce, ale na tuhle cestu nikdy nezapomenu.
Když jsme byli někde pod zámkem, začal foukat mírný vánek ve směru podbořanské ulice. Na zmrzlém
asfaltu se po celé šířce silnice větrem tvořily spousty jakýchsi válečků ze sněhu, ty chvíli ubíhaly, valily se,
nabalovaly a zrychlovaly, až se samou rychlostí rozpadly. Tvořily se další a další. Celou cestu jsme je měli pod
nohama, až k našemu domu, tam bylo poslední pouliční světlo… co nám tím příroda asi naznačovala? Už nikdy později
jsem něco podobného neviděl.
Vzpomínám na tyto vánoce také proto, že to byly pro mě poslední vánoce doma, s obvyklými zvyky a
v obvyklé sestavě. Ty další vánoční svátky byly už jiné.
Vladimír Breník
Třemošná

Hokejový tým HC Lubenec
Hokejový tým HC Lubenec hledá nové zájemce. Hrajeme od září do dubna na stadionu v Kadani. Většinou soboty
večer. Každý rok organizujeme soustředění v České Lípě a dohokejovou. Jako tým hrajeme přátelská utkání a také
se účastníme kadaňské amatérské hokejové ligy. Umíš bruslit, láká Tě hokej, chceš poznat dobrou partu (také z
rybníka!), přidej se k nám...
Kontakt: osobně Petr Strunz nebo na tel. 724 356 130, nebo na mailu p.strunz@seznam.cz
Více najdeš na www.hclubenec.webnode.cz nebo na facebooku

Foto ze zápasu Stará Garda HC Lubenec - HC Lubenec současnost v KV Aréně
Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl,
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284.
Zpracovali:
Josef Lněníček a Renáta Morávková
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 12/2018 bude 26.12.2018
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 16 stran A4 - buďte
struční.
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