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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Červnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 30. června 2017 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 9 zastupitelů, paní Dana Lněníčková st. se na jednání dostavila
v 18.23 hodin při projednávání bodu 9). Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

●

Všemi hlasy byl schválen Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016 s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.

●

Dále byla všemi hlasy schválena Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016.

●

Dalším bodem bylo schvalování výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016.
Výnosy celkem za rok 2016 činí = 24.717.830,60 Kč
Náklady celkem za rok 2016 činí = 14.998.007,48 Kč
Výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady) představuje za rok 2016 zisk v objemu 9.719.823,12 Kč.
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo všemi hlasy převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
ve výši 9.719.823,12 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).

● V souvislosti s projektovou přípravou stavby „Dětaň, kabelizace NN, ppč. 688/1, vol.NN, kNN“ byla dne 7.6.2017
doručena na úřad městyse Nepomyšl žádost projektové kanceláře Elektroinvest Strakonice, s.r.o. o vyjádření
k uvedenému záměru z hlediska územního plánování, regionálního rozvoje a o vyjádření z hlediska existence
stávajících inženýrských sítí v naší správě. Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o zavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4004482, Dětaň, kabelizace NN, ppč.
688/1, vol.NN, kNN mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městysem Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl, k podpisu této smlouvy.
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●

Na základě doporučení auditorů z Krajského úřadu a na základě změny zákona o zadávání veřejných zakázek
s účinností od 01.10.2016 schválili zastupitelé všemi hlasy návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v městysu Nepomyšl, kde se mimo jiné zvyšuje v článku 1.1 částka ze 150 tis. Kč bez DPH na částku 200
tis. Kč bez DPH s účinností od 30.6.2017.

●

Dalším bodem jednání byl výběr dodavatel na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102
v Nepomyšli“ dle poptávkového řízení. Jedná se o budovu Úřadu městyse Nepomyšl.
Dne 6.6.2017 byla formou e-mailu zaslána poptávka včetně slepého rozpočtu celkem těmto 4 firmám:
1. Tignum s.r.o., Lhotka u Berouna 5, 266 01 Chyňava
2. Petr Elner, Moravičany 337, 789 82 Moravičany
3. Josef Buňka, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6
4. Bohemia Style Construct s.r.o., Bydlinského 12/19, 391 01 Sezimovo Ústí
Nabídku poslaly celkem 3 dodavatelé:
1. Bohemia Style Construct, s.r.o., Bydlinského 12/19, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 281 29 075, nabídnutá cena za
provedení díla = 396.497,- Kč bez DPH
2. Josef Buňka, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha, nabídnutá cena za provedení díla = 344.260,- Kč bez DPH
3. Tignum s.r.o., 266 01 Lhotka u Berouna 5, Chyňava, IČ: 043 68 002, nabídnutá cena za provedení díla = 286.955,Kč bez DPH
Zastupitelé schválili všemi hlasy dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102
v Nepomyšli“ firmu Tignum s.r.o., 266 01 Lhotka u Berouna 5, Chyňava, IČ: 043 68 002 za cenu 286.955,- Kč bez
DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla.

●

Dne 21.6.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl podána žádost velitele JSDH Vladimíra Vázlera o uvolnění
finančních prostředků ve výši cca 70 tis. Kč na nákup dopravního automobilu výhradně pro potřeby JSDH. Koupí
staršího vozidla typu dodávkového automobilu pro potřeby JSDH chtějí řešit dopravu hasičů a techniky k zásahům,
jejichž povaha nevyžaduje výjezd cisternové automobilové stříkačky CAS 25 – odstraňování padlých stromů, záchrana
zvěře, čerpání kalů apod. DA bude sloužit k dopravě hasičů k těmto zásahům, k přepravě technických prostředků
JSDH, které nelze umístit na CAS25 (motorové pily, motorová elektrocentrála, motorové kalové čerpadlo a jiné
vybavení) k těmto i ostatním zásahům jednotky a k přepravě členů JSDH na školení, cvičení a další hasičské akce.
DA bude zařazen do Integrovaného záchranného systému (IZS), kde pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla platí Ministerstvo financí ČR.
Zastupitelé podali návrh a schválili všemi hlasy uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl do 200
tis. Kč na zakoupení staršího vozidla pro potřeby JSDH Nepomyšl s pohonem všech kol v případě výjezdu do těžko
přístupných lokalit.

●

Dne 20.6.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost jednatele Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany
p. Zuliko Vychytila o finanční spoluúčast na dopravu odpadu s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018 a s trváním od
1.3.2018 do 31.8.2018. Již dva roky naváží společnost Skládka Vrbička na skládku ve Vrbičce odpad z města
Chomutova, který se společnosti podařilo vysoutěžit na tři roky. Ukládka odpadu se zvýšila zhruba o 8 tis. tun ročně
oproti běžné ukládce. Toto navýšení se mohlo uskutečnit díky finanční podpoře městyse Nepomyšl na dopravu
odpadu. Při realizaci tohoto záměru je pochopitelně důležitá cena, nemůže být však nabídnuta cena za skládkování
nižší než má společnost cenu současnou. Proto se společnost obrací na zastupitelstvo městyse Nepomyšl s prosbou
o finanční pomoc při dopravě tohoto odpadu. Pokud by ZM Nepomyšl uvolnilo částku ve výši 250,- Kč za tunu
dovezeného odpadu, byly by tím hrazeny částečné náklady na dopravu společnosti Skládka Vrbička a městysu
Nepomyšl by se zvýšil příjem z poplatku za ukládku odpadu cca o 2 – 3 mil. Kč ročně, dle navezeného množství.
Jedná se pouze o finanční výpomoc této rámcové smlouvy s TS města Chomutova.
ZM Nepomyšl schválilo všemi hlasy uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli
odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018 a uzavření
smlouvy s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018 mezi firmou Skládka Vrbička s.r.o., se sídlem Partyzánská 93, 441 01
Podbořany, IČ: 47781131 (příjemce) a Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
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●

Dalším bodem jednání byl návrh nájemní smlouvy mezi Sedleckým kaolinem, a.s. Božičany a Městysem Nepomyšl
o pronájmu pozemků pro vybudování sběrného dvora v Nepomyšli. Předmětem nájmu této smlouvy je pozemek
st.p.č. 259 v k.ú. Nepomyšl, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2 , jehož součástí je zbořená jiná
stavba a pozemek p.č. 3061/1, druh ostatní plocha o výměře 62.985 m 2 v k.ú. Nepomyšl, vše zapsáno v listu
vlastnictví č. 217 pro obec a k.ú. Nepomyšl. Celkové smluvní roční nájemné činí 14.520,- Kč. Nájemní poměr se
uzavírá na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2023. Zastupitelé všemi hlasy schválili výše uvedenou nájemní smlouvu
a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.

●

Zastupitelé vzali na vědomí Informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením.

● Dále zastupitelé schválili všemi hlasy Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl

na 2. pololetí 2017, kde je
mimo jiné uvedeno, že v červenci 2017 a v srpnu 2017 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva
městyse Nepomyšl neproběhne, ale pokud to bude nutné, svolá starosta v těchto měsících mimořádné zasedání.

●

Posledním bodem bylo schválení uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí
půjčky ve výši 50.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na
podporu oprav a modernizace bytového fondu – Titulu č. 2 – výměna kotle – výměna neekologického kotle za kotel
ekologický v objektu čp. 8 v Nepomyšli manželům Bohuslavovi a Janě Tempelovým, bytem Nepomyšl čp. 8.
Renata Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl
Text celého zápisu najdete na http://www.nepomysl.snadno.eu/Uredni-deska.html

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Platba za vodné a stočné
Platba za vodné a stočné za 1. pololetí 2017 ve výši 20,- Kč/m3 musí být uhrazena v termínu 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 bezhotovostně převodním příkazem na číslo účtu 4829481/0100, variabilní symbol číslo domu. V opačném
případě budeme nuceni dodávku pitné vody přerušit.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Pošta Partner
Pošta Partner v Nepomyšli bude v pátek 28. července 2017 otevřena dopoledne pouze v době od 8.00 do 9.00 hodin,
odpoledne v době od 14.00 do 16.30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner

Informace – výcvik ve vojenském újezdu Hradiště v srpnu 2017
01.08.2017
02.08.2017
03.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
19.08.2017
21.08.2017

doba
doba
doba
doba
doba
doba
doba
doba
doba

výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku

09.00
09.00
09.00
00.00
00.00
09.00
09.00
09.00
00.00

– 23.00
– 01.00
– 23.00
– 24.00
– 16.00
– 15.00
– 14.00
– 15.00
– 24.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

letecká činnost 11.00 – 14.00 hodin
letecká činnost 11.00 – 14.00 hodin

zvýšený pohyb vojenské techniky na komunikacích v okolí
vojenského újezdu 08.00 – 24.00 hodin
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22.08.2017

doba výcviku

00.00 – 01.00 hodin

23.08.2017

doba výcviku

00.00 – 01.00 hodin

24.08.2017
25.08.2017

doba výcviku
doba výcviku

00.00 – 01.00 hodin
00.00 – 24.00 hodin

26.08.2017
27.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
31.08.2017

doba
doba
doba
doba
doba
doba

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku
výcviku

– 24.00
– 24.00
– 24.00
– 24.00
– 24.00
– 24.00

zvýšený pohyb vojenské techniky na komunikacích v okolí
vojenského újezdu 08.00 – 24.00 hodin
zvýšená hlučnost 09.00 – 18.00 hodin
zvýšený pohyb vojenské techniky na komunikacích v okolí
vojenského újezdu 08.00 – 24.00 hodin
zvýšená hlučnost 09.00 – 17.00 hodin
zvýšená hlučnost 09.00 – 18.00 hodin
zvýšený pohyb vojenské techniky na komunikacích v okolí
vojenského újezdu 08.00 – 20.00 hodin

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
podplukovník Ing. Petr Vašíček
přednosta ÚÚř Hradiště

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Výjezd JSDH Nepomyšl
Ve středu 14. června 2017 ve 14.51 hodin vyjela Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl a HZS Podbořany na
požár kolového nakladače v Nepomyšli

.

Text: Vladimír Vázler
Foto: Dominik Vázler

V pátek 7. července 2017 ve 21.16 hodin vyjela Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl a HZS Podbořany na
technickou pomoc, spadlý strom přes komunikaci směrem na Podbořanský Rohozec. Po příjezdu k místu události
jednotka SDH Nepomyšl spolu s jednotkou HZS Podbořany strom rozřezala motorovou pilou a komunikaci uklidila.

Text: Vladimír Vázler
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Oslavy 70. výročí založení TJ Nepomyšl
70 let kopané v Nepomyšli oslavili v sobotu 8. července 2017 na místním fotbalovém hřišti. Poblahopřát k tomuto
významnému jubileu přišly stovky lidí nejen z domovského městyse, ale i z širokého okolí.
Vznik oficiální kopané v Nepomyšli se datuje do roku 1947. Základní listiny místního fotbalového oddílu se sice
nedochovaly, je ale známo, že se tehdejší fotbalový svaz nacházel v Karlových Varech a tady byly také tyto
dokumenty vystaveny. Na vznik klubu místní kopané vzpomíná také Vladimír Hromádka: „Začátkem dubna roku 1947
se do Nepomyšle přistěhoval jistý pan Hrstka. Přišel i s rodinou z Teplic kde působil jako fotbalový funkcionář.“ A
právě pan Hrstka byl tím, kdo založení fotbalového klubu inicioval. „Poklidná zemědělská obec se tehdy rozdělila
na tři tábory,“ pokračuje ve vyprávění pan Hromádka, „jedněm to bylo jedno, další, kterých byla naštěstí menšina,
byli zásadně proti. Třetí skupina pak začala nejen o fotbalu mluvit, ale i jednat“. Rokovalo se prý ponejvíce
v hospodě U Kolbabů. Také ale na tehdejším MNV – pod vznikem oficiálního fotbalového klubu v Nepomyšli, který
byl pojmenován TJ Sokol Nepomyšl, oddíl kopané, jsou tak podepsáni předseda MNV pan Žampach, tajemník pan
Rosa a za sokolskou obec paní Ježdíková. Dále je třeba zmínit pány Štefana, Slacha, Holce, Holotu, Skleničku a
Matýska, bez jejichž iniciativy by oddíl vzniknout vůbec nemohl. Prvními funkcionáři oddílu pak byli pánové
Sklenička (předseda), Slach (jednatel), Hrstka (trenér) a Matýsek.
To jsme na počátku léta 1947. Důležitá poznámka vzhledem k tomu, že vznikající oddíl kopané potřeboval zázemí
- tedy především fotbalové hřiště. Byl vytipován vhodný pozemek, s jehož úpravou však bylo nutno počkat až do
sklizně – byl totiž oset ječmenem. Pracovat se začalo první týden v srpnu: hřiště bylo zaměřeno, podmítnuto,
zvláčeno a sesmykováno. Vydatně bylo poléváno vodou, aby mohlo být uválcováno. Všechny práce byly vykonávány
převážně koňmi a po večerech. Na závěr se stavěly branky a konečně bylo hřiště také nalajnováno. Tím bylo
připraveno k prvnímu zápasu. „I když hřiště působilo chudě,“ vzpomíná pan Hromádka, „byli všichni fotbaloví
příznivci v Nepomyšli na tento začátek hrdí“. Souběžně s výstavbou hřiště bylo nutné dát do kupy mužstvo. Známe
první nepomyšlské hráče, připomeňme jen tedy: Ludvík Štefan, oba synové pana Hrstky, Josef Nikodém, Antonín
Műller, Bedřich Rosa ml., Jaroslav Kouba, Adolf Vestfál a Sláva Bárta. Trénovalo se poctivě po večerech. Trenér
týmu sehnal v Teplicích starší dresy, kopačky a míč. Vyjednal dokonce zápas s teplickým mužstvem, které hrálo
v okresním přeboru.
Utkání proběhlo v neděli 14. září 1947. Na hřiště v Nepomyšli přišlo mnoho fanoušků, prý téměř celá ves. Fandilo
se, povzbuzovalo. Na domácím týmu byla patrná nesehranost, ale bili se jako lvi. Vstřelili dokonce první gól (Jaroslav
Kouba). Pak se ovšem projevila daleko větší zkušenost soupeře: tým z Teplic nakonec porazil Nepomyšl 3:1. Hrávalo
se pak každou neděli. Díky panu Kumpovi, závodnému nepomyšlské kaolinky, měl klub zajištěny odvozy hráčů na
zápasy mimo obec. Od podzimu 1948 byl klub zařazen do IV. třídy v okresu Podbořany. Soupeři nepomyšlských se
tak stala mužstva z Buškovic, Mašťova, Krásného Dvora, Vroutku, Malé Černoci, Chýše, Blšan, Kryr, Jesenice a
Lubence. V této soutěži se místní fotbalisté pohybovali uprostřed tabulky.
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V sezóně 1956/1957 byly na fotbalovém hřišti v Nepomyšli postaveny kabiny a došlo k úpravě hrací plochy. Na
přelomu 60. a 70. let minulého století místní fotbalisté úzce spolupracovali se Státním statkem Nepomyšl a
zúčastňovali se četných zemědělských brigád nebo sběru starého železa, z čehož plynuly nemalé finanční prostředky
pro další činnosti tělovýchovné jednoty. Ta, včetně fotbalistů, bývala hlavním organizátorem různých akcí – nejen
fotbalových turnajů, ale i dětských dnů nebo tanečních zábav. Byla to také doba velmi úspěšné žákovské kopané.
Mladí hráči pod vedením Urbana Škoriaka a některých dospělých fotbalistů byli nejlepšími hráči celého lounského
okresu. Z nich potom vyrostlo stabilní družstvo dospělých. Na přelomu tisíciletí v Nepomyšli vznikl dokonce tým
ženské kopané, ten však neměl dlouhého trvání. Pro malý počet dětí byl také v roce 2002 zrušen žákovský oddíl. TJ
Nepomyšl hrála do sezóny 2010/2011 ve III. třídě skupině C, od další sezóny, to po reorganizaci, až do dnešních dní
hraje okresní přebor dospělých ve IV. třídě skupiny B. Hráči Nepomyšle se tu v průběhu let drží zhruba v polovině
tabulek. Oddíl kopané TJ Nepomyšl je po zrušení ČSTV veden Fotbalovou asociací ČR, kde má zaregistrováno přes
třicet členů. Tolik k historii.
Jestliže má dnes Nepomyšl nějakých čtyři sta obyvatel, pak se jich v sobotu 8. července 2017 sešlo na místním hřišti
více než polovina. Krátce po jedné hodině odpoledne přivítal všechny přítomné moderátor Kamil Kraus. S krátkými
projevy vystoupili předseda Tělovýchovné jednoty Josef Kříž, starosta městyse Nepomyšl Josef Lněníček a pamětník
začátků místního fotbalu Vladimír Hromádka. Minutou ticha byla také uctěna památka těch, kteří se sedmdesátin
kopané v Nepomyšli nedožili.

Na plochu hřiště pak přinesly čtyři nepomyšlské děti v dresech oddílu kopané výroční klubovou vlajku. A jelikož se
jednalo o fotbalové výročí, slavilo se pochopitelně touto hrou. Čestný výkop prvního duelu mezi domácími hráči a
fotbalisty Vroutku provedl právě Vladimír Hromádka. Pak už se – doopravdy – hrálo. Kdo by si myslel, že vroutečtí
nepomyšlským dají zápas jako dárek k narozeninám, šeredně by se zmýlil. Ať šlo jakkoli o duel přátelský, Vroutek
v černožlutě žíhaných dresech byl skutečně jako vosí roj a většinou se hrálo před brankou domácích. Konečný
výsledek skončil 5:3 pro hosty.
Hráči mužstva Nepomyšl „A“ – Petr Krupička, Jiří Krupička (1 branka), Václav Šrédl (1 branka), Viktor Vávra, Josef
Krejčí, Patrik Kováč (1 branka), Josef Špatenka, Václav Ryba, Jan Kříž, Jiří Chaloupka, Jan Slemenský, Lukáš Pecek,
vedoucí mužstva Vladimír Lucký.
Hráči mužstva Vroutek „B“ – pánové Kukla (2 branky), Hess (2 branky), Balák, Sležák, Zajko (1 branka),
Schieferdecker, Blaták, Sládek, Hlaváč, Čapek, Veselský, Vořechovský, vedoucí mužstva Petr Tempel
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O přestávce po prvním poločasu čekalo návštěvníky slavnosti vystoupení nepomyšlských dětí. Lištičky se představily
na místním pažitu ve dvou milých tanečních skečích a sklidily zasloužený potlesk. Když už jsme u těch
mimofotbalových akcí, které na hřišti a v jeho bezprostřední blízkosti probíhaly, je třeba zmínit i koutek
lubeneckých modelářů. Ivan Lajfrt s manželkou tu představili modely letadel i vojenské techniky. Škoda jen, že
foukal tak silný vítr, že se aeroplány do vzduchu vůbec nedostaly. Dále tu byl k dispozici nafukovací hrad, ve kterém
děti řádily bez ohledu na to, co se kolem nich dělo a málo je zajímala i pěkná expozice fotbalu v Nepomyšli, kde
vedle řady historických fotografií byly i trofeje, které místní za uplynulých sedmdesát let získali. Ta se však těšila
velkému zájmu dospělých – především těch dříve narozených. Pamětníků, bývalých hráčů nejen domácího oddílu,
se tu sešla pěkná řada a jejich setkání byla často dojemná, vždycky vřelá a přátelská. Nechyběl k tomu samozřejmě
lahodný mok a něco dobrého k zakousnutí. Vedle piva a limonády tedy klobásy, steaky a řízky.
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Druhé fotbalové utkání odpoledne obstarali veteráni Nepomyšle i Vroutku. Tedy pánové, kteří už aktivně kopanou
nehrají. I jejich zápas měl svůj čestný výkop, který tentokrát obstaral předseda místní Tělovýchovné jednoty Josef
Kříž. Tento duel byl svého předchůdce vyrovnanější, několik málo minut před koncem to dokonce vypadalo na
prodloužení či následný penaltový rozstřel. Vrouteckým se však v posledních vteřinách utkání podařilo vsítit vítěznou
branku, takže Černý lev Vroutek (tak mužstvo legend nazval jeho „manažer“ Emil Hrbík) porazil veterány Nepomyšle
v poměru 5:4.

Hráči mužstva Černý lev Vroutek (veteráni)
Libor Schejbal, Miroslav Junk, Ladislav Juna (1 branka), Ivan Vořechovský, Emil Klimčák, Libor Klíč (2 branky), Jiří
Uher (1 branka), Miroslav Lauterbach (1 branka), Antonín Stádnický, Ladislav Junk, Milan Olšiak, Miroslav Trávníček,
Ivan Michalovič, Jura Skalický, vedoucí mužstva Emil Hrbík.
Hráči mužstva Nepomyšl (veteráni)
Petr Krupička, Petr Vlasák (1 branka), Jiří Korselt, Roman Korselt, Jiří Bína (1 branka), Josef Šnídl, Petr Šnídl
(1 branka), Josef Šnídl st., Josef Skala, Emil Olah, Jan Baťa, Jaromír Trávníček (1 branka), Jan Kříž, Jaroslav Zsigray,
Martin Čech, Viktor Vávra, vedoucí mužstva Vladimír Lucký.
Po utkání těchto zdaleka nikoli zapadlých fotbalových hvězd na trávník nepomyšlského hřiště nastoupily ženy. Ne
ledajaké. Známy jsou široko daleko, říkají si Šoubaby a ačkoli mají k babám jakkoli daleko, show předvádějí vždycky.
Nejinak tomu bylo i toho sobotního odpoledne, kdy jejich vystoupení mělo takový úspěch, že je celé musely ještě
jednou zopakovat.

8

Nepomyšloviny č.6-7/2017

28.7.2017

Závěrem oficiální části slavnosti bylo předání pamětních listů a
drobných dárků všem těm, kdo se o fotbal v Nepomyšli nejvíce
zasloužili.

Tím ovšem slavnostní odpoledne zdaleka neskončilo – naopak. K tanci i poslechu pak až do pozdních nočních hodin
plnému hřišti lidí vyhrávali Míla a Vašek (pánové Bartoš a Hajný z Vroutku). Nálada byla skvostná a nic jí samozřejmě
neubral ani slavnostní ohňostroj. TJ Nepomyšl tak sedmdesátiny své kopané oslavila s náležitou pompou, krásně a
důstojně.
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Text a foto: Pavel Ďuran (převzato z Regionu Podbořanska)
http://kkanal.webnode.cz/news/a70-let-kopane-v-nepomysli/
Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií z oslav 70. výročí najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.

POTĚŠILO NÁS …
-

že projektová dokumentace na výstavbu bytového domu o 6ti bytech, který se plánuje postavit naproti faře
čp. 103 v Nepomyšli, pokročila do závěrečné fáze

-

že obecní bytový dům čp. 79 v Nepomyšli dostal již nový „kabát“ a práce na tomto objektu byly provedeny
rychle a v dobré kvalitě

CHYSTÁ SE ….
Turnaj v plážovém volejbale
Městys Nepomyšl pořádá 6. ročník turnaje „O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale“ v sobotu 29.
července 2017 od 10.00 hodin na Dětském hřišti v Nepomyšli. Prezentace 9.00 – 9.50 hodin.
Družstva:
Pravidla hry:
Hrací plocha:
Stravování:

3 členná, minimálně 1 hrající žena v týmu (maximálně 5 střídajících
členů v týmu)
hraje se dle platných pravidel šestkového volejbalu
písek (rozměr hřiště 16 – 8 m)
pivnice „U zámku“ v Nepomyšli

Pořadatel nezodpovídá za případné úrazy, doporučuje vlastní úrazové pojištění.
Změna vyhrazena (dle počtu přihlášených družstev).
Přihlášeno máme 9 družstev – přijďte nám fandit

☺
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Kulturní dům v Nepomyšli
V sobotu 29. července 2017 proběhne od 14.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli prohlídka současného stavu
Kulturního domu a ukázka dosavadních návrhů exteriérových úprav budovy a okolního pozemku a interiérových úprav
budovy. Návrhy zpracovala firma Huml a Vaníček, ateliér pro architekturu a projektování staveb ze Žatce.Jedná se
o celkovou rekonstrukci Kulturního domu včetně předsálí, zateplení budovy a výměnu všech oken a dveří za účelem
energetických nákladů.
Přijďte se podívat a rozhodněte společně s námi o konečné podobě rekonstrukce Kulturního domu v Nepomyšli.
Josef Lněníček a Dana Lněníčková st.

Oslavy 300 let císařských práv
V sobotu 26. srpna 2017 pořádá městys Nepomyšl celodenní oslavy 300. výročí od udělení císařem Karlem VI. práva
dvou jarmarků do roka a potvrzení titulu městyse od 10.00 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli.
(Plakát se připravuje).
Privilegium uděluje císař Karel VI. na přímluvu tehdejšího majitele obce knížete Waltera Xaviera z Dietrichsteina na
Mikulově. Císař povoluje konání dvou jarmarků do roka a nepřímo potvrzuje titul Městys. Listina byla vydána dne
7. prosince roku 1717.

10.00
10.30
12.00
12.30
14.00

Program:
Zahájení - Postoloprtské mažoretky (vícemistryně Evropy 2016)
Josef Zíma a Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila
Taneční vystoupení Šoubaby + Postoloprtské mažoretky
Karel Kahovec a George and Bethovens
Street Hard Workers
(ukázka a workshop street workout na mobilní konstrukci)

14.30 Kouzelnická show Kamila Burdy
15.45 Street Hard Workers
(ukázka a workshop street parkour na travnaté ploše)

16.15 Děda Mládek Illegal Band
17.30 Taneční vystoupení Šoubaby
18.30 Milan Peroutka a skupina Perutě
(finalista Tvoje tvář má známý hlas 2017)

20.00 Taneční zábava (hraje skupina Triget Žlutice)
22.00 Lasershow (grafická + paprsková 3D lasershow do laser screen tkaniny)
Celým dnem Vás bude provázet moderátor Petr Jančařík.
Organizační zajištění akce Jiří Bláha a Martin Karnet
Vstupné zdarma
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Po celý den budou pro děti připraveny kromě kouzelníka, který se dětem představí ve 14.30 hodin, také kreativní
dílničky, malování na obličej, střelnice, bobová dráha, malý a velký kolotoč, skluzavka, aquazorbing, házení
kroužků na meč, výcvik rytíře, malování štítů (erby z okolí), dětská šťouchadla, srážení chocholů (střelba ze
středověkého praku na cíl), pro nejmenší dobový kolotoč na kliku atd.
Co se občerstvení týče – čekají na Vás steaky, klobásy, naložený hermelín, špízy, párek v rohlíku, sekaná
v housce, bramborové placky, zelňáky, pagáčky, sýry, domácí bramborové ježky s kys. zelím, langoše, několik
druhů piva, nealko pivo, limonáda, pojízdná káva, medovina, mošty, bezlepkové mléčné koktejly, ledová tříšť
atd., trdelníky, cukrová vata, sladké i slané palačinky, staročeské cukrovinky, frgály, preclíky, bramborové spirály
na tyčce, kukuřice na páře v kelímku, mega croissanty, pražené mandle atd.
Kromě stánků s občerstvením přislíbili účast tito trhovci: héliové balónky, levandulové zboží, bylinné oleje,
drobná dekorativní keramika, šperky z korálků nebo pěnovky, dekorativní svíčky, bylinné polštářky, točená
keramika, ručně vyráběná parfémovaná luxusní glycerinová mýdla, marmelády, džemy, sirupy, zeleninové
směsi, pečené čaje, šité dekorace, šité věnce, dekorace háčkované a pletené.
Dále nás navštíví značková prodejna s názvem „Nebe v hubě“ z Karlových Varů, která Vám
nabídne ovocné čaje, bylinné čajové směsi, sušené nesířené a neproslazované ovoce,
zeleninové lupínky, sušenou zeleninu, koření bez glutamátu, bezlepkové výrobky, oříšky,
ovocné těstoviny, pečené műsli a jiné produkty pro zdravý životní styl. Prezentace výrobků
oceněných značkou Regionální potravina Karlovarského kraje na veletrhu. Vystoupení na
pódiu s prezentací ruční výroby. Přijďte ochutnat!
Pro návštěvníky oslav bude k dispozici doprava obecním vozidlem, odjezd bude v 9.45 hodin od autobusové
zastávky u obchodu COOP v Nepomyšli. Další doprava dle dohody.

A teď už si jen přát krásné a příjemné počasí.
Přijďte pobýt ☺☺☺

Postoloprtské mažoretky
vícemistryně Evropy 2016

Ukázky street workout na mobilní konstrukci
a parkouru na travnaté ploše

Josef Zíma
nekorunovaný král české dechovky

Vystoupení kouzelníka Kamila Burdy a klaunky
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Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila – dechová kapela
populárního televizního moderátora a hudebníka
z TV Šlágr + legenda české lidové písničky

Děda Mládek Illegal Band – populární kapela,
která má v repertoráru nesmrtelné písničky
Ivana Mládka v netradičním svižném podání.

Milan Peroutka se skupinou Perutě
finalista Tvoje tvář má známý hlas 2017

Karel Kahovec s kapelou George and Beatovens
rocker šedesátých let s kapelou, která doprovázela
Petra Nováka

Vystoupení taneční skupiny Šoubaby z Nepomyšle

Petr Jančařík – moderátor celé akce,
známý rozhlasový a televizní
moderátor a bavič

Jiří Bláha
organizační zajištění akce
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Kalendárium
29.07.2017

Turnaj „ O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale“ od 10.00 hodin na Dětském
hřišti v Nepomyšli

05.08.2017

Setkání rodáků v Krásném Dvoře

26.08.2017

Oslavy městyse Nepomyšl s názvem „300 let císařských práv“ od 10.00 do 02.00 hodin u
fotbalového hřiště v Nepomyšli.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (nad 60 let)
10.07.2017
12.07.2017
17.07.2017
21.07.2017
21.07.2017
22.07.2017
22.07.2017
24.07.2017
25.07.2017
25.07.2017
27.07.2017
31.07.2017

Vladimír Bartuška z Nepomyšle
Rosmarie Krylová z Dvérců
Zdeněk Bireš z Nepomyšle
Hana Archmanová z Nepomyšle
Jaroslav Trochta z Nepomyšle
Alena Svobodová z Nepomyšle
Václav Míka z Nepomyšle
Anna Tempelová z Nepomyšle
Anna Česká z Nepomyšle
Zdeňka Schieferdeckerová z Nepomyšle
Jitka Kašová z Nepomyšle
Jaroslava Toušová z Nepomyšle

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

Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
03.08.2017
07.08.2017
12.08.2017
16.08.2017
17.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
25.08.2017

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Jan Gančík z Nepomyšle
Jiří Zíka z Nepomyšle
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Jiří Český z Nepomyšle
Marie Kučerová z Nepomyšle
Eva Zítková z Nepomyšle
Mikuláš Hlaváč z Nepomyšle
Josef Jordánek z Nepomyšle
Helena Kurčíková z Nepomyšle

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

Narodili se …
Rodičům Ireně a Janovi Kováčovým z Nepomyšle se v pondělí 19.6.2017
v Žatci narodila dcera Irena Miriam Kováčová. Vážila 3,22 kg a měřila 47 cm.
Šťastným rodičům blahopřejeme a Irenku Miriam vítáme do života i do obce.
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Opustili nás …
20.7.2017

Milena Dobrovolná z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Přistěhovali se …
17.07.2017
24.07.2017
24.07.2017
24.07.2017
24.07.2017
24.07.2017

Jiří Strunz do Nepomyšle čp. 206
Libuše Kalhotková do Dvérců čp. 30
Iveta Nováková do Dvérců čp. 30
Dominik Vidiečan do Dvérců čp. 30
Kristýna Vidiečanová do Dvérců čp. 30
Nikola Vidiečanová do Dvérců čp. 30

BEZ OBALU
Co se skrývá pod značkou COOP?
COOP je mezinárodně používaná obchodní značka družstev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala
vznikat v polovině 19. století v Anglii a poté v dalších státech Evropy. Ke všeobecné spokojenosti spotřebitelů
v Nepomyšli byl v této prodejně zahájen prodej dne 30.3.2017.
Krásně a účelně upravenou prodejnu pronajímá majitelka Zdeňka Štruncová Jednotě SD v Podbořanech. Prodejna
zajišťuje nabídku a prodej potravin a drogistického zboží denní potřeby. Sortiment zahrnuje výběr ovoce a zeleniny,
mléčných výrobků, lahůdek a uzenin, cukrářských výrobků a nápojů, jak alkoholických, tak nealkoholických. Dále i
nepotravinářského zboží a krmení pro domácí mazlíčky.
Pracovní doba: Pondělí až pátek: 06.30 – 16.30 hodin
Sobota až neděle: 07.00 – 11.00 hodin

Foto a text: Alena a Václav Svobodovi
Nepomyšl čp. 36

15

Nepomyšloviny č.6-7/2017

28.7.2017

Hledáme hasiče
Jednotka SDH Městyse Nepomyšl hledá hasiče.
Být hasičem je jedinečná zkušenost pro život.
Díky školením, výcvikům znalostí,
které se hodí i v osobním životě.
Vše záleží jen na Tobě!
Výcvik se týká požárů, první pomoci,
záchrany a evakuace osob a mnoho dalšího.
Co je potřeba?
Dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost, bydlet v obci Nepomyšl
a hlavně ochotu pracovat a pomáhat ve svém volném čase.
Kontaktujte nás na e-mail: hasicinepomysl@seznam

Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
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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
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