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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
Doufáme, že rok 2016 byl pro Vás přínosný, byli jste spokojení se vším, co se Vám podařilo a celkově to byl pro
Vás dobrý rok. Dovolte mi za celou redakční radu Vám popřát do nového roku 2017 mnoho zdraví, štěstí, spoustu
životních a pracovních úspěchů a celkové spokojenosti.
Nina Smolková
Předsedkyně redakční rady Nepomyšlovin

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Prosincové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl proběhlo výjimečně v úterý 20. 12. 2016 od 19.00 hodin v
zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl pan starosta z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Asi nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017. Jeho návrh zastupitelé obdrželi
již v listopadu 2016. Stejně tak byl návrh rozpočtu od 2.12.2016 k dispozici občanům na úřední desce a webových
stránkách městyse Nepomyšl. Připomínky k rozpočtu bylo možné podávat do 20.12.2016. Vzhledem k tomu, že
městys žádné připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017 neobdržel, byl tento bez potíží na prosincovém jednání
schválen.
Městys Nepomyšl tak bude v roce 2017 hospodařit s příjmy 18 800 000 Kč a s výdaji 31 800 000 Kč. Schodek mezi
příjmy a výdaji bude kryt úsporami z účtu městyse z minulých let ve výši 13 000 000 Kč. Na účtu městyse
Nepomyšl i po využití těchto prostředků nadále zůstává úspora ve výši cca 34 600 000 Kč, finanční rezervy městyse
Nepomyšl jsou tedy více než dostatečné.
Zastupitelé dále schválili poskytnutí finančního příspěvku Místní skupině Českého červeného Kříže v Nepomyšli ve
výši 25 000 Kč na akce konané v roce 2017. Jedná se o tradiční Dětský maškarní ples, Oslavu MDŽ, Den dětí, Jarní
pochod zdraví, Drakiádu a Podzimní pochod zdraví.
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Poté zastupitelé schválili prodloužení termínu na dodání restaurátorských prací v interiéru presbyteria kostela sv.
Mikuláše a restaurování retabula hlavního oltáře s termínem nejpozději do 30.6.2017 restaurátorovi BcA. Michalovi
Šelembovi, DiS., Pekárenská 2387, 438 01 Žatec, IČ:70820481.
Dále bylo schváleno na žádost manželů Bohumila a Jaroslavy Toušových z Nepomyšle přijetí a zveřejnění záměru
městyse Nepomyšl na prodej pozemku č. 3057/2, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m 2 v obci a k.ú.
Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tuto parcelu si nechali
manželé Toušovi oddělit Geometrickým plánem č. 414-2/2016 z pozemku č. 3057/2 o výměře 230 m2.
Dalšími body bylo schválení zákonem navržených odměn za výkon funkce členům zastupitelstev s platností od
1.1.2017, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0391-00407 mezi ČEPS, a.s., s sídlem Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10 a Městysem Nepomyšl a Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2017.
Dále zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtová opatření č. 15 – 16/2016.
Pavel Bartuška
místostarosta městyse Nepomyšl

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Úřední hodiny Partnera České Pošty
POZOR ZMĚNA: od 1. 1. 2017 pošta Partner v Nepomyšl rozšiřuje úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

- 11:00
- 11:00
- 11:00
- 11:00
- 11:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

- 16:30
- 15:00
- 16:30
- 15:00
- 16:30

V těchto úředních hodinách bude od 1.1.2017 paní Jana Glončáková, vedoucí pošty Partner a úřednice městyse
Nepomyšl, mimo vyřizování poštovních záležitostí vybírat také veškeré poplatky úřadu městyse Nepomyšl
(poplatky ze psů, poplatky za odvoz komunálního odpadu, poplatky za vodné a stočné, poplatky za pronájem
pozemku, nájemné z bytu, pronájmy nebytových prostor atd.)
V uzavřených hodinách pošty Partner budou výše uvedené poplatky městyse Nepomyšl vybírány v kanceláři úřadu
městyse Nepomyšl u Renaty Morávkové, účetní městyse Nepomyšl.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Poplatky za odpady v roce 2017
Na svém zasedání 25. 11. 2016 schválilo zastupitelstvo městyse Nepomyšl Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatky za odpady budou v roce 2017 následující:
Týdenní svoz .................................................................................... 300 Kč/osobu/nemovitost/rok
14tidenní svoz (v lichých týdnech) .......................................................... 180 Kč/osobu/nemovitost/rok
Kombinovaný svoz (1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní
v lichých týdnech v letním období ............................................................ 240 Kč/osobu/nemovitost/rok
Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2017. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze do
28. 2. 2017.
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Poplatky za psy v roce 2017
Poplatek za psy zůstává oproti loňskému roku nezměněn:



starobní důchodci
ostatní občané

30,- Kč za prvního psa
100,- Kč za prvního psa

45,- Kč za dalšího psa
150,- Kč za dalšího psa

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2017.

Poplatky za vodné a stočné v roce 2017
Poplatek za vodné a stočné činí 20,- Kč /m3.
Poplatek za vodné a stočné za 2. pololetí 2016 je splatný do 28.2.2017.

Vodoměry
V týdnu od 2. do 6. ledna 2017 mohou odběratelé sami nahlašovat aktuální stavy svých vodoměrů a to osobně na
poště Partner nebo v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl, nebo telefonicky na tel. č. 415 213 120, 415 213 133 v
době od 8.00 do 16.00 hodin nebo e-mailem na adresu: ounepomysl@seznam.cz
Pro ty odběratele, kteří nenahlásí stavy dle výše uvedeného, budou v obci Nepomyšl probíhat odečty vodoměrů ve
dnech 7. a 8. ledna 2017 (sobota a neděle). Paní Jana Glončáková z Nepomyšle bude u každého odběratele
zapisovat aktuální stav vodoměru. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý odběratel umožnil v těchto dnech přístup
k vodoměru.
Směr pochůzky pro časovou orientaci:
Sobota 7.1.2017, začátek v 8.30 hodin: Zámek, bývalá fara, bývalá budova úřadu městyse, paneláky, ulice
Rohozecká, zpět ulicí dolů směrem k p. Jankovskému, manž. Tempelovým, ulice Chmelištenská, od staré pošty
směrem ulicí Dvéreckou, zpět na ulici Podbořanskou, zpět na ulici Brodeckou a naposled ulicí k manž. Českým.
Neděle 8.1.2017, začátek v 8.30 hodin:
Odběratelé, kteří nebyli v sobotu zastiženi doma.
Platba za vodné a stočné za 2. pololetí 2016 ve výši 20,- Kč/m3 musí být uhrazena v termínu do 28.2.2017 a to buď
v hotovosti na poště Partner v Nepomyšli v úředních hodinách Po, St, Pá 8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.30 a Út, Čt 8.00
– 11.00 a 14.00 - 15.00 nebo převodem na číslo účtu 4829481/0100, variabilní symbol číslo domu. V opačném
případě budeme nuceni přerušit dodávku pitné vody.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Dovolená na úřadu městyse Nepomyšl
Kancelář úřadu městyse Nepomyšl bude uzavřena v těchto dnech:
Čtvrtek
Pátek

29. 12. 2016
30. 12. 2016

V případě nutnosti volejte během této dovolené na mobil 775 213 108.
Renata Morávková
3

Nepomyšloviny č.12/2016

29.12.2016

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Ohlédnutí – rybářské závody
Rybářských závodů, které se konaly 25.6.2016 se zúčastnilo 38 dospělých a 8 dětských rybářů v doprovodu rodičů.
Startovné bylo 150 Kč a děti 75 Kč. Každý zapsaný rybář dostal občerstvení zdarma (klobása a zákusek). Pro
všechny účastníky byly připraveny hodnotné ceny (i ti, co neměli žádný úlovek, dostali ceny)
na 1.místě se umístil Milan Cina
na 2.místě se umístil Ondřej Holý
na 3.místě se umístil Vladimír Šána

(400 bodů)
(341 bodů)
(265 bodů)

Odměněn byl i letos nejstarší účastník závodů, kterým byl pan Jiří Český z Nepomyšle ve věku 74 let. Největšího
kapra 56 cm chytil pan Jozef Vojíř a největší amur 53 cm byl uloven panem Ladislavem Kašem. Za pomoc při
konání rybářských závodů bych chtěl poděkovat Rudovi Zemanovi, Jindrovi Krohovi a Jiřímu Braunovi. Za
kompletní přípravu a organizaci jmenovitě panu Vladimíru Luckému a všem zaměstnancům Městyse Nepomyšle za
pomoc při přípravách.
Dále bych chtěl poděkovat následujícím sponzorům:
Městys Nepomyšl
Energo Arch s.r.o.
ČČK Nepomyšl
Petr Lněníček

Ladislav Filip
Miloš August
Zdeněk Bauer
Zdenka Schieferdeckerová
Vladan Strunz

Mikulášský jarmark v Nepomyšli
Již podeváté letos nepomyšlská náves ožila Mikulášským jarmarkem. Akce, která se pod taktovkou MC Jablíčko
zrodila v roce 2008 a jejímž cílem bylo původně pomoci získávat prostředky do Mikulášské sbírky určené na opravu
kostela sv. Mikuláše, se v obci stala již tradicí a městys Nepomyšl převzal její organizaci, přestože na obnově
kostela se již několikátým rokem pracuje a sbírka již byla před dvěma lety uzavřena. Tak, jako každý rok, i letos
celý jarmark začal poutní mší svatou ke svatému Mikuláši celebrovanou páterem Alexandrem Siudzikem. Díky
mohutné stavební aktivitě městyse Nepomyšl, se mše mohou už plnohodnotně konat v lodi kostela, i když ruch
stavebních prací ještě zdaleka neutichl a prostředí lodi ještě stále připomíná spíše staveniště, než-li Boží stánek.
Po poutní mši už pak naplno propukl samotný bohatý program letošního jarmarku. A dík za to, že se letos vše
náramně vydařilo, nepatří jen sv. Mikuláši a organizátorům akce, ale především panu Jiřímu Bláhovi, který se již
druhým rokem ujal nejen role moderátorské, ale i manažerské a zajistil tak výborné účinkující a perfektní
časování celého dne. Náladu na začátku akce rozproudila staročeská kutnohorská kapela Pepíno Band, která
zahrála a zazpívala české, moravské, staropražské lidovky a domácí i světové známé melodie a evergreeny. Aby
nápor dárků chtivých dětí mikulášská garda zvládla, ujal se anděl, čert a mikuláš každý jedné truhlice dárků a
začal s jejich rozdáváním. Za kratičkou básničku a za žetonek od rodičů (který lze každoročně zakoupit na úřadu
městyse Nepomyšl) dostali děti od andělů balíček plný dobrot. Letos jsme připravili pro děti rekordních 102 ks. Od
15.45 hodin zahrála plzeňská Lucie Revival známé hity jako Medvídek, Oheň, Šrouby do hlavy, Sen, Dotknu se ohně
a další známé písně od skupiny Lucie. Nejvíce návštěvníků přišlo na koncert charismatického popového zpěváka
Bohuše Matuše, který nám zazpíval své hity i hity převzaté. Poté jsme všichni společně odpočítávali slavnostní
rozsvícení vánočního stromu a následoval úchvatný ohňostroj. Zatímco náves před kostelem sv. Mikuláše pomalu
utichala, uvnitř kostela to naopak ožívalo – rozžnulo se několik stovek svící a v mystické atmosféře chrámového
prostoru ozářeného teplým světlem svící začal poslední bod programu - vánoční koncert Žihelského pěveckého
sboru.
Letos jsme se bohužel z důvodu nemoci řezníka nedočkali zabijačkových dobrot, ale v příštím roce si to určitě
vynahradíme. Jinak jsme mohli ochutnat cukrovinky, perníčky, trdelníky, sladké i slané palačinky, klobásy, steaky,
guláš, sýry všeho druhu, medovinu, svařák, různé druhy vín, mandlovici, dětský punč, mošt atd.
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Tato tradiční předvánoční akce se opět velmi vydařila a již teď se můžeme těšit na další ročník.
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Zimní srdíčkové dny
Od 5. do 9. prosince 2016 proběhla opět celorepubliková sbírka Zimní srdíčkové dny pod nadací Život dětem o.p.s.
Pandíci se i tentokrát zapojili a prodejem reflexních srdíček a klíčenek s žetonkem do košíku s logem nadace
získali pro nemocné děti krásných 1 135 Kč.
V letošním roce se tedy Pandíkům povedlo pro nemocné děti v rámci těchto sbírek celkem získat 7 501 Kč.
Všem, kteří jste se do těchto sbírek zapojili a přispěli, patří obrovské díky! Díky vašim příspěvkům se daří zlepšit
život dětem, které to opravdu potřebují. Díky!
Nina Smolková
Předsedkyně sdružení „Pandíci

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří sbírají víčka pro dvojčátka Karolínku a Miriamku Wijacké, trpící dětskou
mozkovou obrnou. Díky Vám se podařilo nasbírat bezmála 20 pytlů víček a již brzy se uskuteční první svoz víček a
tak poputují první penízky na účet děvčátek zřízený nadací Život dětem o.p.s. Přečtěte si sami, jaké holčičky
dělají pokroky.
Kajka a Mimi od září 2016 navštěvují 3x týdně 1. třídu ve Speciální základní škole v Karviné. Moc je zajímá
kreativní tvorba, mají rády malování a hudební výchovu, ale i své spolužáky a paní učitelky. Baví se všechno nové
a to je základ pokroku.
Kajka s Mimi dělají samozřejmě i pokroky v pohybu a to díky Vám! Před měsícem skončily další rehabilitační pobyt
a ve cvičení pokračujeme i doma. Intenzivně trénujeme stoj bez mé pomoci. Mimce se natolik zpevnilo svalstvo,
že se sama dokáže postavit za 10 sekund! :) A ten úsměv a hrdost, který Mimi v tom momentě zažívá, je pro mě
porovnatelný s výhrou prvního místa ve sportovní disciplíně. Takže, skutečně skvělé zprávy!
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Kajka se v trénování stoje musí snažit o něco více než Mimi. Ale dělá velké pokroky v rozvoji jemné motoriky.
Dokáže uchopit různé předměty, zvedá je, zkoumá je, přesouvá je z jedné ruky do druhé a dokonce mi už bere
sama věci ze stolu. Opakuje po mě mimiku a snaží se mě vždy, když jí mám na rukou, objímat a „šeptat“ mi do
ouška. Zatím nemluví, jen žvatlá, ale i to se jednou určitě zlepší. Přijde jí ohromně směšné, když na ní dělám
různé grimasy. Z toho má opravdu velkou legraci.
Obě holky už rozpoznají hlasy různých lidí v telefonu a „povídají“ si třeba s babičkou. Je to moc fajn. Navzájem
se obě mají velmi rády, chtějí být stále spolu a jedna druhou motivují k dalším pokrokům.
Věřím, že Vás jejich pokroky těší tak, jako nás a i nadále nám budete držet pěstičky a sbírat víčka, abychom
mohly odjet na další intenzivní rehabilitační pobyt.
Děkujeme a všechny Vás srdečně pozdravujeme :) Kajka, Mimka a máma Lucia
Sbírka víček pro Karolínku a Mirinku stále pokračuje. Víčka mi můžete předávat každý pátek na kroužku od 16.30
hodin (první patro budovy multifunkčního centra obce – zadní vchod) nebo každý den na čp. 207 nebo po někom
poslat, vždy se víčka ke mně dostanou. Předem děkuji.
Nina Smolková
Předsedkyně sdružení Pandíci

Předvánoční čas a lidové tradice v Jablíčku
Tradice českých Vánoc mají své počátky v době pohanské a my v Jablíčku si je každoročně připomínáme. Vyrábíme
adventní věnce, kalendáře pro děti, vánoční ozdoby, svícínky aj.
První adventní týden jsme společně s dětmi vyrobili adventní kalendář. Recyklovali jsme roličky od toaletních
papírů, kartony, krabičky od čajů a loňské balicí papíry. Hotové kalendáře si děti odnesly domů, kde si je naplnily
dobrotami.
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Před 1. adventní nedělí jsme vyráběli i tradiční adventní věnce. Děti si mohly vybrat dvě varianty: klasický živý
věnec nebo věnec z kosmetických tampónů.

I když letos neproběhla v Jablíčku Mikulášská nadílka, děti na sv. Mikuláše a jeho pomocníky nezapomněly. Ze
špalků a papírových sáčků jsme si je alespoň vyrobili.
Během adventního času jsme s dětmi vyráběli drobné dárečky. Vyrobili jsme ozdoby na stromeček a magnetky na
lednici z domácí modelovací hmoty, vánoční přáníčka, svítící sněhuláky, svícínky aj. Tyto drobné dárečky jsme
věnovali našim hostům na předštědrovečerní večeři.
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Před poslední adventní nedělí jsem se vydali na celodenní výlet na Boží dar, abychom pošeptali svá tajná přání
Ježíškovi. Jako každý rok jsme měli velké štěstí na počasí. Během celého dne, bylo nádhernné slunné počasí a
hlavně sníh. Děti se během 6km procházky vyblbly na sněhu a jely domů s úsměvem na tváři. Našeho výletu se
účastnilo 51 osob, z toho jsme 18 cestujících nabrali v Podbořanech. Ráda bych touto cestou poděkovala p.
starostovi J.Lněníčkovi a všem zastupitelů, kteří nám na tento výlet a předštědrovečení večeří poskytli finační dar
v hodnotě 10.000 Kč. Díky Vašemu daru, jsme mohli proplatit náklady na autobus. Děkujeme.
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Poslední předvánoční setkání v Jablíčku proběhlo slavnostně. Děti si pro zastupitelky a zastupitele Městyse
Nepomyšl a rodiče připravily malé vánoční vystoupení, připravili předštědrovečerní večeři a netrpělivě očekávali,
jestli i letos Ježíšek do Jablíčka přijde. Díky velkým firmám: KOBERCE BRENO, spol. s r.o. – Postřižín, Millaminis
s.r.o., Dino a PAFFAS se Ježíšek v Jablíčku zastavil a pár dárku přinesl. Vaše dárky dětem vykouzlily úsměv na
tvář. Děkujeme za takové dary.
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem a rodičům,
kteří na naše předvánoční setkávání chodili. Děkuji dětem, které
pilně nacvičovaly na Vánoční besídku a také rodičům, kteří mi
během těchto 4 náročných týdnů jakkoliv pomohli.
Za celé Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle, bych Vám ráda
popřála krásné a pohodové vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví
do nového roku. Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit
v roce 2017.
Monika Zlá
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Probíhá ….
Český červený kříž Nepomyšl Vás zve na „Kondiční cvičení na gymnastickém míči“
Kondiční cvičení probíhá každou neděli od 17.00 hodin a středu od 17.30 hodin v tělocvičně úřadu městyse
Nepomyšl (vchod ze dvora vedle garážových vrat).
Vstupní poplatek: 1. lekce 50,- Kč, ostatní lekce jsou zdarma
Karimatku, ručník a přezůvky do tělocvičny s sebou.
Vlastní míč je výhodou.
Vše lze zanechat v tělocvičně, zamyká se.
Míč lze zapůjčit zdarma (omezený počet kusů)
Těšíme se na Vás, přijďte rozhýbat své tělo.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (nad 60 let)
07.12.2016
09.12.2016
12.12.2016
14.12.2016
24.12.2016
24.12.2016

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

25.12.2016
27.12.2016
29.12.2016

Eva Křížová z Nepomyšle
Jiřina Čechová z Nepomyšle
Zdeněk Schovanec z Nepomyšle

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

Vzpomínáme
Dne 1.12.2016 uplynulo 5 let ode dne, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
děda, skvělý člověk a kamarád pan Vojtěch Bast z Nepomyšle.
S láskou vzpomíná manželka Dáša, dcery Dáša a Jitka s rodinami, syn Vojta s rodinou
a vnoučata.

Přistěhovali se …
05.12.2016
05.12.2016
12.12.2016

Jiří Bulánek do Nepomyšle 211
Hana Bulánková do Nepomyšle 211
Miroslav Hajdu do Dvérců 31

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.
Redakční rada:
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav Svoboda,
Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor)
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 1/2017 bude 15.1.2017
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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