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Z JEDNÁNÍ DUBNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Dubnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 27. dubna 2018 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

● Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 25.4.2018
● Všemi hlasy bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí pivnice „U zámku
v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2 za cenu 2.000,- Kč/měsíc dle Záměru
městyse Nepomyšl č.1/2018 s panem Josefem Maškem

●

Dále zastupitelé schválili propachtování pozemků dle Záměru městyse Nepomyšl č.2/2018:
- pozemku č.4007 o výměře 5.631 m2, druh trvalý travní porost
- pozemku č.4010 o výměre 6.065 m2, druh ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- pozemku č.3998 o výměře 15.825 m2, druh trvalý travní porost
vše v obci a katastrálním území Nepomyšl za cenu 0,55 Kč/m2/rok na dobu neurčitou p. Tomášovi Bobelovi

●

Dalším bodem jednání bylo schválení přijetí a zveřejnění Záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku
č. 3750 o výměře 25.703 m2, druh ostatní plocha, zeleň a pozemku č. 3681 o výměře 31.211 m 2, druh ostatní plocha,
zeleň, vše v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m 2/rok na dobu neurčitou z důvodu podání žádosti na
propachtování uvedených pozemků

● Všemi hlasy bylo schváleno uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Vladimírem Luckým, členem místní rybářské skupiny Nepomyšl o poskytnutí
dotace ve výši 15.000,- Kč za účelem pořádání rybářských závodů, které se budou konat dne 16. června 2018 na
rybníku v Nepomyšli

●

Zastupitelé schválili vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci „Zázemí sportovních oddílů
v Nepomyšli“

●

Dále zastupitelé všemi hlasy schválili bezplatné zapůjčování obecního vozidla VW T6, popř. i s vozíkem Maro,
všem místním organizacím a spolkům na přepravu osob k jejich zápasům, soutěžím a na všechny ostatní akce, které
se týkají jejich činnosti

●

Dalším bodem jednání bylo schválení uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Ninou Jelínkovou, předsedkyní výkonné rady Dětského
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přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“, o.s. Nepomyšl ve výši 1.500,- Kč za účelem pořádání akce Slet
čarodějnic, konané dne 30.4.2018

●

Posledním bodem jednání bylo schválení uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši
max. 700 tis. Kč na zakoupení požárního vozidla včetně zakoupení vysílačky na zabudování do tohoto vozidla a
zakoupení kropicí lišty, vše pro výkon činnosti JSDH Nepomyšl
Renáta Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl
Text celého zápisu najdete na http://www.nepomysl.snadno.eu/Zapisy-z-jednani-ZM.html

Z JEDNÁNÍ KVĚTNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Květnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo výjimečně ve středu 23. května 2018 od 19.00
hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Omluvena byla Mgr. Zdenka
Lněníčková. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

●

Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 21.5.2018 a Informaci o rozpočtových
opatřeních č.2-3/2018 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením

●

Zastupitelé schválili dodavatele na projekt „Konzervace a restaurování nástěnné malby v interiéru kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli (stěny lodě kostela)“ firmu BcA. Michal Šelemba, DiS za cenu 2.299.172,- Kč s DPH z důvodu
nejnižší cenové nabídky za provedení zakázky

● Zastupitelé dále schválili dodavatele na zakázku „Oprava místní komunikace v Nepomyšli u Dornů – p.č. 3405/1“
firmu Mlejnek Jaroslav za cenu 814.509,- Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení zakázky

●

Dalším bodem jednání bylo schválení dodavatele na zakázku „Oprava rozvodů ÚT v Nepomyšli čp. 51“ firmu
Ing. Jaroslav Vávra za cenu 215.126,- Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení zakázky

●

Dále zastupitelé schválili propachtování pozemků dle Záměru městyse Nepomyšl č.3/2018
- pozemku č.3750 o výměře 25.703 m2, ostatní plocha, zeleň
- pozemku č.3681 o výměře 31.211 m2, ostatní plocha, zeleň
vše v obci a katastrálním území Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou paní Olze Tolingerové

●

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Bc. Petrem Strunzem, vedoucím kroužku Mladých hasičů
v Nepomyšli o poskytnutí dotace ve výši 26.500,- Kč za účelem zakoupení vybavení pro činnost kroužku Mladých
hasičů v Nepomyšli v roce 2018

●

Zastupitelé městyse Nepomyšl neschválili žádost Zámeckého spolku Krásný Dvůr, z.s. o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5.000,- Kč za účelem pokrytí nákladů na honorář moderátorky akce Jablečný den, který se bude
konat 6. října 2018 v zámeckém areálu v Krásném Dvoře

●

Zastupitelé dále schválili uzavření smlouvy o poskytování služeb za zajištění činnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů mezi Městysem Nepomyšl a MAS Vladař, o.p.s., Valeč, zastoupenou ředitelem Ing. Josefem Ryšavým

●

Posledním bodem jednání bylo schválení rozpočtových opatření č.4-6/2018
Renáta Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl
Text celého zápisu najdete na http://www.nepomysl.snadno.eu/Zapisy-z-jednani-ZM.html

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Velkoobjemové kontejnery
Tři velkoobjemové kontejnery a 1 kontejner na bioodpad byly přesunuty ze dvora za budovou úřadu městyse
Nepomyšl do prostor budoucího sběrného dvora, které se nacházejí u starého kravína v Nepomyšli, po levé straně
směrem na Podbořanský Rohozec. V nejbližších dnech se započne s rekonstrukcí plochy za budovou úřadu městyse
Nepomyšl, kdy je naplánována i úprava uličky mezi rohozeckou a chmelištenskou ulicí.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
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Bytový dům Nepomyšl
V pátek 25. května 2018 v 10.15 hodin proběhlo v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl otevírání obálek na výběr
zhotovitele bytového domu v Nepomyšli, který bude postaven naproti faře čp. 103 v Nepomyšli. Celé výběrové řízení
administrovala firma ALNIO Group s.r.o., Kounicova 284/39, Brno.
Nabídku na výše uvedenu zakázku podaly celkem 2 firmy, a to AZISTAV s.r.o., Liběšice – Dobříčany čp. 4 s nabídkovou
cenou ve výši 11.894.185,68 Kč s DPH a firma BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. Nepomyšl čp. 240 s nabídkovou
cenou 11.437.797,70 Kč.
Výběrové řízení na zakázku „Bytový dům Nepomyšl“ vyhrála firma BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl
čp. 240 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 11.437.797,70 Kč.
Termín dokončení stavebních prací je dle podmínek výběrového řízení stanoven do 2 let od převzetí místa plnění
(staveniště).
Předmětem projektových prací je stavba malého dvoupodlažního bytového domu. Objekt bude sloužit k bydlení a
bude obsahovat šest bytových jednotek, a to čtyři bytové jednotky 2+KK, jednu bytovou jednotku 3+KK a jednu
bytovou jednotku 1+KK. V každém podlaží se budou nacházet tři bytové jednotky.

Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Odečty vodoměrů
V obci Nepomyšl budou probíhat odečty vodoměrů ve dnech 23. a 24. června 2018 (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 23. června 2018, začátek v 9.00 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 manželům Českým.
Neděle 24. června 2018, začátek v 9.00 hodin:
Odběratelé, kteří nebyli v sobotu zastiženi doma.
Platba za vodné a stočné za 1. pololetí 2018 ve výši 20,- Kč/m3 musí být uhrazena v termínu od 9.7.2018 do 30.9.2018
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
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Pošta Partner
Pošta Partner v Nepomyšli bude mít po dobu dovolené změněnou pracovní dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

2. července 2018
3. července 2018
4. července 2018
5. července 2018
6. července 2018

10.00 – 13.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin
svátek
svátek

Děkujeme za pochopení.

Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

Sběr tříděného odpadu
V období od 1.1.2018 do 31.3.2018 vytřídil městys Nepomyšl a předal k využití celkem 2,620 tun, z toho:
Papír 0,900 tun
Plast 1,000 tun
Sklo
0,720 tun
Od společnosti EKO-KOM, a.s. městys Nepomyšl získal za období od 1.1.2018 do 31.3.2018 celkem 9.520,50 Kč,
z toho:

● odměna za zajištění zpětného odběru (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost
sběrné sítě) = 2.055,- Kč

●

odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění
využití odpadů z obalů) = 7.465,70 Kč
Papír
Plast
Sklo

1.279,08 Kč
5.416,80 Kč
769,82 Kč

Nadále




platí:
PET lahve vhazujte do žlutých kontejnerů
ostatní plasty třiďte do žlutých pytlů
nápojové kartony třiďte do červených pytlů

Žluté i červené pytle jsou nadále bezplatně k dispozici v kanceláři Úřadu městyse Nepomyšl a na poště Partner
v Nepomyšli u paní Jany Glončákové.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Branný běh Slavětín
V sobotu 21.4.2018 jsme vyrazili na branný běh do Slavětína pořádaný OSH Louny s SDH Slavětín. Za SDH Nepomyšl
vyrazil celý kroužek Mladých hasičů a také rodiče dětí. Celkem 22 dětí a 10 dospělých se vydalo reprezentovat
Městys Nepomyšl. Za okrsek Kryry reprezentovalo také SDH Kryry, které postavilo 2 týmy v kategorii dospělých. SDH
Nepomyšl postavilo 7 trojic v kategorii dětí a 2 trojice v kategorii dospělých. Trojice se jmény SDH Nepomyšl I., II.,
III., Nepáci I., II., Nepáčci I., II. a Nepomyšl ženy a muži startovaly po 3 minutách. Dospělí se dostali na řadu dříve
a také doběhli, než se na trať vydaly trojice dětí. 12 stanovišť a 2,9 km prověřilo, co umíme. Ale pro děti (i pro
rodiče) to byla velká zkušenost z ostrých závodů.
Naše děti ve věku 3-11 let měly nevýhodu proti starším, protože dětská kategorie byla vypsána jako 6-15 let, ale se
závody se praly hrdě. V celkovém počtu 43 trojic jsme obsadili postupně tyto místa:
4

Nepomyšloviny č.5/2018
23. místo
25. místo
35. místo
36. místo
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SDH Nepomyšl II. (Eliška Glončáková, Zuzka Novotná, Klárka Urbanová)
Nepáčci I. (Sophie Strunz, Lucie Glončáková, Anička Strunzová)
SDH Nepomyšl III. (Tomáš Urban, Philip Strunz, Terezka Tvrdá)
Nepáci II. (Terezka Štruncová, Denisa Strunzová, Kristýnka Tvrdá)
SDH Nepomyšl I. (Jára Dobřanský, Péťa Žák, Lucka Žáková)
Nepáčci II. (Honzík Dobřanský, Lukáš Mimovič, Mareček Vlasák)
Nepáci I. (Tadeáš Vlasák, Tomáš Mimovič, Víťa Vávra)

V kategorii dospělých mezi 20 trojicemi obsadili zástupci Nepomyšle:
9. místo Nepomyšl ženy (Lucie Tvrdá, Markéta Urbanová, Martina Mimovičová)
10. místo Nepomyšl muži (Petr Vlasák, Víťa Vávra, Ondřej Urban)
Pro informaci SDH Krásný Dvůr obsadilo 3. a 7. místo v kategorii dospělých.
Pořadatelé objednali krásné počasí, takže v areálu kulturního centra ve Slavětíně jsme si užili pohodový den. Po
vyhlášení výsledků branného běhu jsme se vydali na cestu zpátky domů do Nepomyšle. Poděkování patří všem, kteří
reprezentovali a také Městysu Nepomyšl za zapůjčení vozidla.

Petr Strunz
vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl
více fotografií najdete http://sdhnepomysl.rajce.idnes.cz

Stavění májky
Stavění májky proběhlo 30. dubna 2018 od 16.30 hodin na návsi v Nepomyšli.
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Foto: Václav Svoboda

Slet čarodějnic
30. dubna 2018 se v 17.00 hodin na Dětském hřišti v Nepomyšli slétly všechny malé i větší čarodějnice. Čarodějnice
a čarodějové z Dětského zájmového přírodovědného kroužku „Pandíci“ si pro ně připravili několik soutěží, kde děti
dostaly něco dobrého na zub. Poté byla vyhlášena Miss čarodějnice. Letos bylo rozhodování opravdu těžké, jelikož
všichni byli náramně vyparádění. Na závěr si všichni společně po upálení čarodějnice, která byla z dílny Pandíků,
opekli buřtíky, po kterých se jen zaprášilo. Všichni si užili moc fajn čarodějné odpoledne. Děkujeme tímto Městysu
Nepomyšl za finanční podporu této akce, za kterou byly nakoupeny odměny pro děti.

Text a foto: Nina Smolková
Předsedkyně výkonné rady Pandíků
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Stimax Cup 2018 1. kolo Lhenice
V sobotu 5.5.2018 se uskutečnilo 1. kolo STIMAX Cupu ve Lhenicích. Náš region reprezentovala SDH Nepomyšl a SDH
Lubenec s 16 závodníky. Celkem letos dorazilo rekordních 315 závodníků.
SDH Nepomyšl závodilo v kategoriích mladších dívek a chlapců, které se dělí na věkové kategorie 6-8 let a 9-11 let.
13 závodníků z SDH Nepomyšl poměřovalo síly s celkem dalšími 120 závodníky. Pro děti z kroužku Mladých hasičů v
Nepomyšli to byl první ostrý závod a vedly si skutečně
dobře. Dokázaly dokončit regulérně všechny své pokusy a
ukázaly, co se v krátké době naučily. A to je příslib do
dalších kol, že se budou zlepšovat a reprezentovat náš
region.
Kategorie dívek 6-8 let - 22 závodnic:
12. místo - Deniska Strunzová
21. místo - Tereza Štruncová
Kategorie - dívek 9-11 let - 32 závodnic
26. místo - Klárka Urbanová
27. místo - Eliška Glončáková
28. místo - Zuzka Novotná
31. místo - Katka Červená
Kategorie - chlapci 6-8 let - 19 závodníků
3. místo - Philip Strunz
7. místo - Tomáš Mimovič
13. místo - Víťa Vávra
Kategorie - chlapci 9-11 let - 49 závodníků
25. místo - Tomáš Urban
37. místo - Jára Dobřanský
38. místo - Petr Žák
44. místo - Tadeáš Vlasák
SDH Nepomyšl reprezentovalo v kategorii dorostu se
3 závodníky. Solidní výkony se podařily sourozencům Zatloukalovým, kteří ve svých kategoriích obsadili:
13. místo - Simona Zatloukalová - dívky 13-16 let - 19 závodníků
8. místo - Stanislav Zatloukal - chlapci a muži od 17 let - 24 závodníků
Neztratil se ani Jiří Uhliar - kategorie chlapci 13-16 let s 22. místem (z 24 závodníků).

Petr Strunz
vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl
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Jarní pochod zdraví
V sobotu 5. května 2018 pořádala MS ČČK Nepomyšl „JARNÍ POCHOD ZDRAVÍ“ kterého se zúčastnilo 48 osob
jak dospělých, tak i dětí. Vyšlo se z obce Nepomyšl na zříceninu hradu Křečov. Cestou byli dvě
zastávky, kde děti losovaly otázky, které se týkali první pomoci. Musely odpovídat, jak by na danou
situaci dokázaly poskytnout první pomoc. Co děti nevěděly, tak jim společnými silami pomohli
rodiče s odpovědí a také ukázali praktickou ukázku, jak by měli první pomoc poskytnout. Cestou
měly ukázku zraněné osoby s odřeninami, děti si uměly poradit a osobu ošetřily. Poté dorazily do cíle
na zříceninu hradu Křečov, kde na ně už čekali mladí nadšenci ze spolku pro obnovu památek
Podbořanska, kteří tam byli už od rána. Ti si pro ně připravili vyprávění o historii hradu Křečov,
předvedli, jak vypadal středověký rytíř a také dvě soutěže. Jedna z nich byla i malování erbu s
tématikou o hradu Křečov. Děti dostaly, jak cestou, tak i v cíli odměny za jejich snažení. Pěkný den
zakončily opékáním špekáčků.
Touto cestou by chtěla MS ČČK Nepomyšl poděkovat spolku pro obnovu památek Podbořanska za pěkně připravený
program pro děti.
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Text a foto: Martina Mimovičová a Petra Červená

Zájezd do divadla Pavla Kožíška
V sobotu 12. května 2018 pořádal Městys Nepomyšl zájezd do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích na show
pro celou rodinu s názvem Magická esa s návštěvou zrcadlového labyrintu, který si děti velice užily. Naplněn byl celý
autobus v počtu 48 dětí a dospělých.
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Foto: Lucie Tvrdá
25 fotografií najdete http://sdhnepomysl.rajce.idnes.cz

Mladí hasiči Nepomyšl – Plamen 2017/2018 v Lubenci
Mladí hasiči z SDH Nepomyšl znovu reprezentovali. O víkendu 25.- 27.5.2018 se konal v Lubenci Plamen 2017/2018.
Za SDH Nepomyšl odjeli 2 týmy v kategorii mladších. Na soutěž dorazilo 8 týmů mladších MH a 14 týmů starších
MH z celého okresu Louny. Z našeho okrsku Kryry, (celkem 5 okrsků v okrese Louny => Peruc, Černčice, Postoloprty,
Ročov a Kryry) se dostavilo 7 týmů z SDH Nepomyšl, Lubenec, Kryry, Vroutek a Podbořany.
Pro MH z Nepomyšle to byla první velká soutěž. Reprezentovali: Tomáš a Klára Urbanovi, Zuzana Novotná, Kateřina
Červená, Petr a Lucie Žákovi, Eliška a Lucie Glončákovi, Tadeáš a Marek Vlasákovi, Tomáš a Lukáš Mimovičovi,
Tereza a Kristýna Tvrdých, Tereza Štruncová, Denisa a Anička Strunzovi, Viktor Vávra, Philip a Sophie Strunz.
Týmy A a B se snažili ve všech disciplínách a o tom, že to není nic jednoduchého, mohou vyprávět i rodiče, kteří nás
doprovázeli. SDH Nepomyšl vystoupil v nových dresech a tak se z nás stali opravdoví „závodníci". Postupně jsme
prošli 5 disciplín a v každé dva pokusy. Součástí hry Plamen je také hodnocení kroniky MH, která musí obsahovat
povinné okruhy. Tam jsme dopadli výborně a splnili jsme vše.
Naše děti se prali statečně a dokázali, že se není čeho bát. Hodně pomohla účast zkušenějších na STIMAX Cupu,
který pomáhá rozvíjet individuální schopnosti malých hasičů a tak jsme se nezalekli překážek, ani dlouhých úseků.
Premiéru máme za sebou. Ukázalo se, že Nepomyšl má nadějné sportovce a že bylo správné začít. Po třech dnech
jsme se sešli na vyhlášení výsledků. Jako první bylo vyhlášeno okresní a krajské kolo POOD. Jak se říká: „Jsme na
bedně".
Kategorie M1 okresní kolo: 2. místo Sophie Strunz a 3. místo Lukáš Mimovič
Kategorie M2 okresní kolo: 2. místo Philip Strunz
Philip Strunz se umístil také v krajském kole a ve své kategorii obsadil krásné 3. místo.
Za zmínku stojí, že v kategorii DT1 obsadil Stanislav Zatloukal z SDH Lubenec postupně 1. místa v okrese a kraji.
Nakonec vyhrál ve své kategorii i celorepublikové kolo.
Následovalo vyhlášení Plamenu 2017/2018. Naše týmy si postupně přebraly umístění za 5. a 6. místo. A byl to úspěch.
V kategorii mladších 6-11 let se tak Nepomyšl prosadil i přes svůj věkový průměr 6,75 let na závodníka. A to je
příslib do budoucna.
Na podzim startuje Plamen 2018/2019 závodem požární všestrannosti ve Vroutku, takže to nebudeme mít daleko.
Do té doby nás čekají ještě 3 závody STIMAX Cupu v Lubenci 17.6.2018, v Lovosicích 1.9.2018 a závěrečné kolo v
Krupce 15.9.2018.
Nábor do kroužku Mladých hasičů Nepomyšl: stále přibíráme nové zájemce, hlásit se můžete osobně u Petra Strunze
nebo Vladana Strunze, na tel. 724 356 130 nebo na mailu p.strunz@seznam.cz
10
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Text: Petr Strunz, vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl
Foto: Lucie Tvrdá
460 fotografií najdete http://sdhnepomysl.rajce.idnes.cz

Noc kostelů v Nepomyšli
V pátek 25. května 2018 se konala v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli „Noc kostelů“. Tuto akci pořádala společnost
Místa zblízka pod vedením Mgr. Edity Langpaulové, komunitní koordinátorky - Podbořansko. V kostele proběhly dvě
prohlídky, a to od 17.00 hodin a od 18.00 hodin. Restaurátor BcA. Michal Šelemba, DiS ukázal návštěvníkům
středověké nástěnné malby odkryté při rekonstrukci a Mgr. Vojtěch Peksa povyprávěl o současných trendech ve
využívání opuštěných sakrálních staveb. Současně byla před kostelem zahájena putovní výstava „Vize veřejných
prostranství: genius loci, tradice a tvorba veřejných prostor v malých obcích“ zamýšlející se nad estetikou a
strukturou veřejných prostranství této i dalších obcí Podbořanska.

Text: Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl
Foto: Martin Kaše
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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.
Opět se nám ztrácejí květiny 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 objevily již v loňském roce. Abychom těmto krádežím
zabránili, budeme donuceni některé prostory monitorovat fotopastí a poté popř. podat trestní oznámení.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

CHYSTÁ SE ….
Kácení máje
Městys Nepomyšl pořádá v pátek 1. června 2018 od 17.00 hodin kácení máje na návsi v Nepomyšli, bohužel opět bez
tradičního průvodu májovníků obcí a bez tancování Staročeské besedy. Pro přítomné návštěvníky bude připraveno
cca 30 cen s hlavní cenou, kterou bude klasicky májka. Prodej slosovacích lístků za cenu 5,- Kč/ks proběhne od
16.45 hodin těsně před akcí.
Renata Morávková

Dětský den v Nepomyšli
Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl ve spolupráci s Městysem Nepomyšl, TJ Nepomyšl, místními rybáři,
Koňským dvorcem Chmelištná, hasiči a dalšími organizacemi pořádá a všechny srdečně zve na Dětský den, který se
bude konat v sobotu 2. června 2018 od 14.30 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Mimo jiné na děti čekají
rozmanité soutěže i malování na obličej. Po skončení v 17.30 hodin bude k tanci a poslechu hrát živá hudba „Sprint“.
Občerstvení po celý den zajištěno. Startovné 10,- Kč/dítě.
Petra Červená
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

Zájezd do divadla
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze v pátek 8. června 2018 na představení „Klec
bláznů“. Odjezd autobusu je od autobusové zastávky v Nepomyšli v 16.15 hodin. Vstupné 270,- Kč. Zájemci o
vstupenky se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo na poště Partner v Nepomyšli. Žádáme zájemce
o provedení platby ihned při rezervaci vstupenek.
Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Už 20 let žije s Georgesem,
jehož syn se chce zasnoubit s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na hlásání řádu a morálky. Maminka
s tatínkem, které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí před rodiči snoubenky nastolit zdání „normálnosti“ a
nezpochybnitelné morálky. Klec bláznů se v 70. letech stala nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle
níž byl o 2 roky později natočen film. Ten byl pak ve třech kategoriích nominován na Oscara a vyhrál Zlatý glóbus.
Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Štěpán Tuček, Miroslav Mejzlík/Petr Oliva, Dagmar Čárová, Kateřina Peřinová,
Pavlína Mourková, Antonín Hardt, Jiří Chvalovský, atd.
Renata Morávková

Zájezd na muzikál
MS ČČK Nepomyšl pořádá zájezd na muzikál „Noc na Karlštějně“ v pátek 22. června 2018, který se koná v Mostě na
hradě Hněvín. Odjezd autobusu z Nepomyšle je v 19.00 hodin od autobusové zastávky. Začátek představení je ve
21.00 hodin. Cena vstupenky činí 300,- Kč, doprava činí 50,- Kč. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit u paní Dany
Lněníčkové na tel.č. 774 170 426 nebo u paní Marie Slavíkové.
Dana Lněníčková
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Kalendárium
02.06.2018
09.06.2018
09.06.2018
15. – 16.6.2018
16.06.2018
16.06.2018
23.06.2018
23.– 24.06.2018
30.06.2018
27. – 28.7.2018

ČČK Nepomyšl pořádá od 14.30 hodin Dětský den na fotbalovém hřišti v Nepomyšli
Dětské rybářské závody na rybníku v Nepomyšli
Turnaj Svazku obcí Podbořanska v golfu u rozhledny v Krásném Dvoře
Podbořanské letní slavnosti
Zahradní slavnost v Petrohradě
Rybářské závody na rybníku v Nepomyšli
Exkurze „Staré krajiny mezi Nepomyšlí a Rohozcem“
Odečty vodoměrů v Nepomyšli
Vysmáté léto Kadaň
Jakubské léto ve Vroutku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
02.06.2018
14.06.2018
16.06.2018
23.06.2018

Imrich Petrok z Nepomyšle
Michal Zada z Nepomyšle
Jan Zajíc z Nepomyšle
Helena Čížková z Nepomyšle

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

Opustili nás …
05.05.2018

Hildegarda Mezenská z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Přistěhovali se …
23.5.2018

Milan Smutný z Chomutova do Nepomyšle čp. 213

SPORT
Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy – jaro 2018 – TJ Nepomyšl
29.04.2018
Lenešice B : Nepomyšl
5:2
(Góly střelil Patrik Polášek)
06.05.2018
Nepomyšl : Hříškov
5:2
(Góly střelili Václav Krejčí 3x, Václav Šrédl 2x)
13.05.2018
Zeměchy : Nepomyšl
3:1
(Gól střelil Patrik Polášek)
20.05.2018
Nepomyšl : Lipene
3:0
(Góly střelili Václav Šrédl, Roman Baborák a Patrik Worsch)
Poslední fotbalový zápas IV. třídy – jaro 2018 – TJ Nepomyšl se odehraje
v sobotu 2.6.2018 ve 13.30 hodin v Buškovicích, kde bude sehrán zápas s týmem Buškovic.

Zprávu podává Václav Svoboda
a Vladimír Lucký
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CHYSTÁ SE ….
Staré krajiny mezi Nepomyšlí a Rohozcem
Společnost Místa zblízka pořádá exkurzi s názvem „Staré krajiny mezi Nepomyšlí a Rohozcem“ v sobotu 23. června
2018. Sraz ve 13.00 hodin před kostelem sv. Mikuláše v Nepomyšli. Exkurze povede z Nepomyšle přes Rohozecký
mlýn na zříceninu hradu Křečov a dále kolem rohozeckého židovského hřbitova. K vidění bude také pestrá kulturní
krajina okraje Doupovských hor včetně drobných čedičových stepí, starých úvozů a třešňovek. Ukážeme si, jak
vypadají bývalé pastevní lesy, jaká vegetace zarůstá zaniklá sídla a jak se liší hradní vrchy od zbytku krajiny.
Komentovaná vycházka o cca 8 km.
Průvodce: Mgr. Vojtěch Peksa a Mgr. Jan Albert Šturma.
Mgr. Edita Langpaulová
Komunitní koordinátorka – Podbořansko
Více info na www.mistazblizka.cz

RŮZNÉ …
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

Jednota SD Podbořany - COOP
Jednota SD Podbořany - COOP hledá prodavačku po dobu nemoci a po dobu čerpání dovolené do obchodu
v Podbořanském Rohozci. V případě zájmu volejte paní Jitku Štůlovou na tel.č. 728 170 700.
Jitka Štůlová
Jednota SD Podbořany - COOP
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 Renata Morávková
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 6/2018 bude 25.6.2018
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
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