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Číslo 5/2017

Cena 5 Kč

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dubnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 28. dubna 2017 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl Antonín Lněníček. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.
Bylo schváleno propachtování pozemků dle záměrů městyse Nepomyšl č. 7-12/2017, tj. pozemku č. 3611, části p.č.
3612, p.č. 3613, p.č. 4242, p.č. 4256 v obci a k.ú. Nepomyšl a pozemku č. 717 v obci Nepomyš a k.ú. Dvérce, Pavlovi
Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Dále bylo schváleno propachtování pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 13/2017, pozemku č. 3612 v obci a
k.ú. Nepomyšl společnosti D.H.M., s.r.o. se sídlem Poděbradova 1163/12, 430 01 Chomutov, zastoupené jednatelem
Davidem Lacmanem za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Dále zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 4 – 5/2017, přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
propachtování části pozemku č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u
Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou,
Zastupitelé též schválili prodej obecního vozidla Volkswagen Transportér s SPZ 1U75680, rok výroby 1997 dle tzv.
obálkové metody. Vozidlo bude odprodáno zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou a dále vyhlášení poptávkové řízení
na výběr dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle bodu 1.2
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. Zároveň starosta vyzval všechny
zastupitele, aby do 12.5.2017 navrhli firmy splňující podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví
při zadání tohoto poptávkového řízení
Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 3.4.2017 a informaci o rozpočtových
opatřeních č. 1-3/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
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Květnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 26. května 2017 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluven byl Ing. Jaroslav Vávra a Mgr. Zdenka
Lněníčková. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Bylo schváleno propachtování části pozemku č. 217/12 v městysu Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 0,40
Kč/m2/rok na dobu neurčitou dle záměru městyse Nepomyšl č. 14/2017 panu Petrovi Špirochovi, bytem K Loučkám
1654, 436 06 Litvínov
Dále byl schválen prodej osobního automobilu KOMBI, VW Transportér, rok výroby 1997, SPZ 1U75680 panu Zdeňkovi
Kolbabovi, bytem Nepomyšl čp. 177 za cenu 5.570,- Kč na základě tzv. obálkové metody.
Zastupitelé vzali na vědomí Informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením.
Renata Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Odečty vodoměrů
V obci Nepomyšl budou probíhat odečty vodoměrů ve dnech 1. a 2. července 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 1.7.2017, 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 2.7.2017, začátek v 8.30 hodin:
Odběratelé, kteří nebyli v sobotu zastiženi doma.
Platba za vodné a stočné za 1. pololetí 2017 ve výši 20,- Kč/m3 musí být uhrazena v termínu od 17.7.2017 do
30.9.2017 a to buď v hotovosti na poště Partner v Nepomyšli v úředních hodinách Po, St, Pá 8-11 a 14–16.30 a Út,
Čt 8-11 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

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Stavění májky
Stavění májky proběhlo 30. dubna 2017 od 16.30 hodin na návsi v Nepomyšli.
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Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií ze stavění májky najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.
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Slet čarodějnic
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle ve spolupráci s Dětským přírodovědným zájmovým kroužkem Pandíci a
Městysem Nepomyšl dne 30. dubna 2017 od 17.00 hodin uspořádal tradiční Slet čarodějnic a to na dětském hřišti v
Nepomyšli. Pro děti byla připravena různá stanoviště se soutěžemi o drobné ceny. Například skok v pytli, chůze s
míčkem na lžíci, pohádkové domino a další. Po skončení soutěží byla tradičně upálena velká čarodějnice z dílny
Pandíků a došlo na opékání buřtů.
Když všichni zahnali největší hlad, svolali se všechny čarodějnice a čarodějové k vyhlášení těch nejhezčích masek.
Rozhodnout o třech nejhezčích, nebyl vůbec jednoduchý úkol, jelikož všichni byli moc krásně vyparádění a byli za
to náležitě odměněni.
Potom už si všichni užívali jen volné zábavy, ohně a buřtíků. Počasí se celkem vydařilo a užilo se tak fajnové
odpoledne.
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Text: Josef Lněníček
Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií z pálení čarodějnic najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.

Kácení májky
Letošní kácení máje proběhlo v sobotu 27. května 2017 na návsi v Nepomyšli bez tradičního průvodu májovníků obcí
a bez tancování Staročeské besedy. Pro přítomné návštěvníky bylo připraveno celkem 30 cen s hlavní cenou, kterou
byla klasicky májka. Tu letos vyhrál pan Kamil Imríšek z Podbořan, který mimo jiné již započal se stavbou rodinného
domku u kaolinky v Nepomyšli. Děkujeme tímto Daně Lněníčkové st., Nině Smolkové a Monice Zlé za pomoc při
prodeji slosovacích lístků.
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Text: Renata Morávková
Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií z kácení májky najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.

Dětský den
MS ČČK Nepomyšl ve spolupráci s TJ Nepomyšl, místními rybáři, Koňským Dvorcem Chmelištná, místními hasiči a
Městysem Nepomyšl pořádala v sobotu 3.6.2017 Dětský den pro děti. Tato akce se konala na místním fotbalovém
hřišti, kde byl tento den zahájen představením malého poníka jménem „Princ“, který byl obzvlášť šikovný. Za
potlesk od lidí se uměl i poklonit. Připravili jsme 10 stanovišť, každé stanoviště bylo v duchu nějaké pohádky.
Například vodník Česílko, v pravěku, Kocour v botách, beruška, Mickey Mouse, v cirkuse, piráti. Pan Staněk se svými
soutěžemi - např. střelba na terč, jízda na koníkovi, hasiči - stříkání vodou na terčíky. Každé dítě si mohlo vysoutěžit
i nějakou tu odměnu. Dětičky si také nemohly nechat ujít malování na obličej od Karolíny Strunzové. Hasiči též
připravili pro děti velmi oblíbenou horu pěny, kam vlezlo snad každé dítě. Nakonec byla připravena zábava pro
dospělé. Byl to hezký den a myslím, že si to všichni užili.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, co s námi spolupracovali na přípravách tohoto dne, všem členkám MS ČČK
Nepomyšl, všem sponzorům a hlavně Městysu Nepomyšl za velkou ochotu a pomoc - bez nich by to nešlo. Děkujeme.
Těšíme se na další akci a doufám, že přijdete také v hojném počtu jako doposud.
Text: Petra Červená
předsedkyně MS ČČK Nepomyšl
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Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií z Dětského dne najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes

POTĚŠILO NÁS …
Získání dotace
Dne 23.2.2017 podal městys Nepomyšl žádost o dotaci na projekt „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ v rámci programu
obnovy venkova Ústeckého kraje 2017.
Celkové náklady projektu = 2.304.445 Kč vč. DPH
Vysoutěžená cena
= 1.788.952,- Kč vč. DPH
Požadovaná dotace
= 350.000,- Kč
Dne 11.5.2017 bylo úřadu městyse Nepomyšl oznámeno, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne
20.4.2017 schválilo poskytnutí dotace ve výši 259.000,- Kč na tento projekt.

Kontrola z Úřadu práce
Ve dnech 20. dubna 2017 až 25. května 2017 proběhla kontrola za účasti Ing Romany Mágrové a Ing. Jany Braunové
z Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Louny. Předmětem kontroly bylo
hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací za období od 18. listopadu 2015 do 31. října 2016 a období účetně související. Ke kontrole
byly podrobeny následující podklady: pracovní smlouvy zaměstnanců, přihlášky, odhlášky, výpisy z bankovních účtů
zaměstnavatele pro kontrolu převodu mzdy včetně podepsaných výplatních listin za kontrolované období, mzdové
listy zaměstnanců, exekuční příkazy, účetní záznamy - přehled o vyměřovacích základech, odvody zdravotního a
sociálního pojištění, rekapitulace mzdových nákladů
Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky, VPP byly plněny v souladu s jejich zněním.

Přezkum hospodaření městyse Nepomyšl
Další kontrola proběhla v pondělí dne 29.5.2017. Proběhlo konečné přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za
rok 2016 za účasti kontrolorů Ing. Pavla Domoráda a Ing. Gabriely Šilínkové z Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový
výhled schválený rozpočet, závěrečný účet bankovní výpisy, dohody o hmotné odpovědnosti, evidence pohledávek,
evidence závazků, faktury, hlavní kniha, inventurní soupis majetku a závazků, kniha došlých faktur, kniha
odeslaných faktur, odměňování členů zastupitelstva, pokladní doklady, pokladní kniha (deník), příloha rozvahy,
rozvaha, účetní doklady, účtový rozvrh, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, smlouvy a další
materiály k poskytnutým účelovým dotacím, pachtovní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, vnitřní předpisy a
směrnice, zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení, finanční a kontrolní výbor, účetní závěrka atd.
Při přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

NEPOTĚŠILO NÁS …
Vážení občané,
když jsme vysazovali květiny do mobilních květináčů a záhonků, předpokládali jsme, že normální je neničit práci
ostatních a mít potěšení z upraveného a hezkého prostředí kolem nás všech.
V poslední době se totiž v Nepomyšli rozmohl jeden opravdu nepříjemný nešvar – krádeže květin z mobilních nádob,
a to v podstatě ve všech lokalitách, kde byly tyto květiny vysázeny. V důsledku toho stoupají náklady na údržbu
záhonků, neboť je nutné v rámci zachování estetického působení výsadeb rostliny neustále doplňovat. Tyto krádeže
květin se v letošním roce objevily poprvé a proto Vás, občané, prosíme, zda byste nám mohli pomoci při odhalení
zloděje. Abychom těmto krádežím zabránili, budeme nuceni tyto prostory monitorovat. Děkujeme za spolupráci.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Kalendárium
10.06.2017

Benefiční závod kol a koloběžek, zápis od 12.30 hodin, start ve 14.00 hodin od vrouteckého
kostela, účastníci závodu projedou i obcí Nepomyšl
16.- 17.06.2017 Podbořanské letní slavnosti
17.06.2017
Zahradní slavnost v Petrohradě od 10.00 hodin
24.06.2017
Vysmáté léto Kadaň
01.– 02.07.2017 Odečty vodoměrů v Nepomyšli
05.07.2017
Zábava v Brodech
05.07.2017
Vavřinecká pouť Lubenec
05.07.2017
Sraz rodáků v Krásném Dvoře
08.07.2017
Oslavy 70. výročí založení kopané v Nepomyšli na fotbalovém hřišti v Nepomyšli
26.08.2017
Oslavy městyse Nepomyšl s názvem „300 let císařských práv“ od 10.00 hodin na
fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Program se připravuje.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (nad 60 let)
02.05.2017
03.05.2017
05.05.2017
06.05.2017
11.05.2017
16.05.2017
21.05.2017
25.05.2017

Marie Štruncová z Nepomyšle
Miroslav Urban z Nepomyšle
Josef Škorjak z Nepomyšle
Antonín Lněníček z Nepomyšle
Josef Jan Hromádka z Nepomyšle
Jaroslav Jelínek z Nepomyšle
Alena Vávrová z Nepomyšle
Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle
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Marie Nováková z Dvérců
Bohumil Touš z Nepomyšle
Božena Lněníčková z Nepomyšle
Imrich Petrok z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin se tímto omlouvá Marii Novákové, Josefu Janovi
Hromádkovi, Josefu Škorjakovi a Jaroslavu Jelínkovi za to, že v minulém čísle
Nepomyšlovin nebyli zapsáni v seznamu ve společenské kronice „Oslaví významné výročí
… (nad 60 let). Dodatečně redakční rada Nepomyšlovin přeje těmto jubilantům k výročí
vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku jejich blízkých. Děkujeme za
pochopení.

Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
14.06.2017
16.06.2017
23.06.2017
27.06.2017

Michal Zada z Nepomyšle
Jan Zajíc z Nepomyšle
Helena Čížková z Nepomyšle
Hana Krausová z Nepomyšle

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

Narodili se …
Rodičům Anetě Koubkové a Matějovi Mudrymu z Nepomyšle se v sobotu
29.4.2017 v 18.58 hodin v Žatci narodil syn Mathias Mudry. Vážil 3,4 kg
a měřil 51 cm. Šťastným rodičům blahopřejeme a Mathiase vítáme do
života i do obce.

SPORT
Fotbal
22. dubna 2017 jsme hostili fotbalové mužstvo z Lipence.
Hrálo se na našem hřišti - Nepomyšl : Lipenec 2 : 0 (pol. 0 : 0)
30. dubna 2017 jsme jeli hrát do Tuchořic.
Tuchořice B : Nepomyšl 1 : 5 (pol. 0 : 3)
6. května 2017 jsme hráli opět u nás v Nepomyšli
Nepomyšl : Měcholupy 3 : 1 (pol. 0 : 1)
V neděli 14. května 2017 byl sehrán zápas v kopané v Kryrech s jejich
týmem.
Kryry B – Nepomyšl 6 : 2 (pol. 3 : 1)
Na hřišti, ještě před oslavami Mezinárodního dne dětí, se sešli naši a
lišanští fotbalisté.
Nepomyšl - Lišany 1: 1

Zprávu podává Václav Svoboda
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Zástupci obcí Podbořanska svedli boj v discgolfu
Obec Podbořanský Rohozec uvítala v sobotu 20. května 2017 účastníky turnaje Svazku obcí Podbořanska v discgolfu.
Milá atmosféra přímo rodinného typu všechny překvapila. Perfektně připravené akci až do posledního detailu se
nedalo nic vytknout. Spolupráce s profesionály z Jičína se opravdu vyplatila. Na startu se objevilo dokonce 12
tříčlenných družstev, která se odvážně zapojila do hry. Městys Nepomyšl reprezentovalo družstvo ve složení Antonín
Lněníček, Jana Urbanová a Miroslav Urban.
Tento nový sport všechny přítomné velmi zaujal. V 10 hodin započala výuka discgolfu, která plynule přešla v soutěž.
Jednotliví hráči byli vybaveni hracími kartami a házecími disky. Poté se vydali získávat body. Nejprve je čekalo
puttování, kdy se snažili ze 4 met v různých vzdálenostech trefit 3 hody do koše, potom následovali příhozy, kdy
vhazovali disky do vyznačených kruhů okolo koše. Potom družstva odešla na stráň, kde byly rozmístěny koše tak,
aby mohla probíhat hra. Okolo 15. hodiny bylo dobojováno.
První místo získalo družstvo Očihova, následovalo družstvo Nové Vsi, 3. místo získalo družstvo Krásného Dvora, 4.
místo obhájilo domácí družstvo Podbořanského Rohozce, 5. místo Kryry, 6. místo obsadilo družstvo Nepomyšle,
následoval Petrohrad, Podbořany, Stebno + spádové obce Kryr, Blatno, Vroutek a 12. příčku obsadilo družstvo Blšan.
Zdařilou akci ukončilo posezení s hudbou a tancem. Bylo příjemnou tečkou za příjemně stráveným dnem v lůně
přírody. Poděkování patří pečlivým pořadatelům, ale také všem přítomným, kteří pomohli tuto pohodu vytvořit.
Samozřejmě i profi týmu z Jičína, který velkou měrou přispěl ke zdárnému průběhu akce. Také sdělil, že nejbližší
discgolfové hřiště je v Kadani.
Text použit z Regionu Podbořanska
Libuše Moravčíková, tajemnice SOP
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Více fotografií z discgolfu najdete na http://rohozec.rajce.idnes

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. 6/2017 bude 27.6.2017
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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