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ÚVODEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milý čtenáři,
poprázdninové číslo Nepomyšlovin je tu!
A že to bude číslo bohaté, je už předem
jasné!
Zatímco
Nepomyšloviny
dovolenkovaly, v Nepomyšli se konala
jedna akce za druhou. A o tom, že to
byly
akce
vydařené,
se
můžete
přesvědčit právě v tomto čísle.
A
ačkoliv
zastupitelstvo
také
dovolenkovalo, podařilo se i přesto
udělat obrovský kus práce při správě a
vylepšování věcí veřejných. I o tom bude
další číslo Nepomyšlovin.
A protože se blíží volby, dovolím si
jednu moudrost z knihy Anthonyho de
Mello Ptačí zpěv:
Súfí Bajázíd o sobě říká:
„Když jsem byl mladý, smýšlel jsem
jako revolucionář a veškeré
mé modlitby k Bohu zněly:
„Bože, dej mi sílu změnit svět.“
Když jsem se blížil střednímu věku
a uvědomil jsem si, že polovina života
mi uběhla, aniž bych změnil jedinou
duši, změnil jsem svou modlitbu na
:“Bože, dej mi tu milost změnit všechny
ty, kteří se mnou přicházejí do styku.
Jen mou rodinu a přátele a budu
spokojený.
Ted když už je ze mě stařec a mé dny
jsou sečteny, má modlitba zní: „Pane,
dej mi milost, abych mohl změnit
sám sebe.“
Kdybych se takto modlil od samého
začátku, nepromarnil bych život.
Chceme-li tedy něco změnit, měli
bychom začít především sami u sebe, ve
svém nitru. Změníme-li sami sebe
k lepšímu, pak změníme opravdu celý
svět, nejenom regionální vládu.
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Po týdnech odpočinku, prázdnin a dovolených se koncem srpna 2012
opět ke svému jednání sešlo zastupitelstvo.
Jednání zastupitelstva se uskutečnilo poslední srpnový pátek 31. 8.
2012 od 19.00 a zúčastnilo se jej 8 zastupitelů, omluven byl Ing.
Jaroslav Vávra.
Jedním z důležitých bodů, které se na zastupitelstvu projednávaly,
byla oprava komunikace směrem k manželům Českým. O tuto opravu
žádali městys Nepomyšl společně téměř všichni obyvatelé ulice
v březnu letošního roku.
Důvodem, proč komunikaci obec neopravila již dříve, bylo nejasné
vlastnictví pozemků pod cestou. Jak se ukázalo, cesta není obecní,
ale je majetkem státu, jehož správou je pověřený Pozemkový fond
ČR.
Městys se proto obrátil na PF ČR s žádostí o souhlas s opravou státní
komunikace na náklady městyse Nepomyšl. Souhlas PF ČR byl
městysu Nepomyšl doručen 30. 7. 2012.
Na základě tohoto souhlasu se zastupitelé jednohlasně vyslovili pro
to, aby bylo vyhlášeno poptávkové řízení na realizátora této opravy a
aby oprava komunikace byla provedena v nejbližší možné době na
náklady městyse Nepomyšl.
Starosta městyse Nepomyšl dále zastupitele seznámil s tím, že
městys Nepomyšl obdržel dne 9. 7. 2012 od společnosti EKO-KOM
zprávu ohledně množství odpadu, který občané městyse Nepomyšl
vytřídili v r. 2011. Celkem bylo vytříděno 9,038 tun odpadu, za který
městys dostal odměnu ve výši 16.783,50 Kč.
Městys Nepomyšl dále obdržel Osvědčení o úspoře emisí, kde jsme
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“:
emise CO2 ekv. = 9,760 tun, úspora energie = 243.866 MJ.
Mezi dalšími informacemi zaznělo sdělení, že v posledním srpnovém
týdnu proběhla pravidelná roční revize dětského hřiště v Nepomyšli.
Revizi realizovala nezávislá firma Sportservis Praha. Zjištěné drobné
nedostatky byly ihned odstraněny. V souvislosti s hřištěm pak na
zastupitelstvu zazněla ještě jedna dobrá zpráva – jak jistě všichni
zaznamenali, byla dokončena realizace akce „Rozšíření dětského
hřiště v Nepomyšli. Celkové náklady této akce dosáhly hodnoty
253.099,- Kč, z toho 177.169,- Kč pokryla dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj.

Zdenka Lněníčková
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost na úřadě městyse v Nepomyšli pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v obci
Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena.
Renata Morávková

Upozornění ze Stavebního úřadu MěÚ Podbořany
Každý občan obce Nepomyšl, který v letech 2009-2011 podal „Oznámení o záměru v území k vydání územního
souhlasu“ na Stavební úřad v Podbořanech prostřednictvím Městyse Nepomyšl (jednalo se o kanalizační přípojku
k veřejnému kanalizačnímu řadu) a poté obdržel ze Stavebního úřadu v Podbořanech „Územní souhlas
s umístěním stavby“ – kanalizační přípojky ke své nemovitosti, je na základě pokynů ze Stavebního úřadu
v Podbořanech povinen vyplnit další formulář s názvem „Oznámení o užívání stavby“. Tento formulář si můžete
vyzvednout v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo na webových stránkách městyse Nepomyšl
www.nepomysl.snadno.eu.
Aby nemusel každý žadatel s vyplněným formulářem zajíždět do Podbořan, můžete tento formulář odevzdat na
úřadu městyse Nepomyšl, který je hromadně předá Stavebnímu úřadu v Podbořanech.
Josef Lněníček

Prodej DVD z oslav 600 let obce Dvérce
V kanceláři úřadu městyse Nepomyšl si můžete zakoupit 50ti minutové DVD z oslav 600 let o první písemné
zmínky o obci Dvérce za cenu 40,- Kč.
Renata Morávková

Pasportizace hřbitova
Městys Nepomyšl nechal vytvořit digitální mapu hřbitova v Nepomyšli včetně zpracování dat pro administraci,
kde si mimo jiné může každý občan vyhledat dle jména zesnulého bližší informace ohledně hrobového místa
včetně fotografie hrobu. Hrobová místa byla přečíslována. Vše najdete na webových stránkách městyse
Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Hřbitov Nepomyšl“.
Renata Morávková

BEZ OBALU
V této rubrice dáváme prostor Vašim názorům na cokoliv, co se děje v obci. Uveřejňujeme zde příspěvky
v podobě, v jaké je redakční rada dostane, tedy včetně hrubek, překlepů apod. Uveřejněny nebudou pouze
příspěvky anonymní a vyloženě vulgární. S názory prezentovanými v této rubrice se nemusí redakční rada
Nepomyšlovin ztotožňovat, nemusí být ani oficiálním stanoviskem městyse Nepomyšl. Veškeré právní důsledky
za zveřejnění článku nese jeho autor.
Slavnost,uskutečněná v naší obci k první zmínce o ní před šestisty lety,se náramně vyvedla.Svědčí o tom
vyjádření mnohých jejich obyvatelů současných i minulých i známých z okolí. Dokladem je i zdařilá
dokumentace,rychle vydaná prostřednictvým Internetu.O průběhu slavnostj se jistě vyjádří povolanější než jsem
já.
Já bych rád ocenil,spolu s ostatními občany Dvérců,i provedený ůklid v obci na travnatých plochách.K lepšímu
vzhledu obce přispělo i hezky provedené místo na kontejnéry pro tříděný odpad. Svědčí to o tom,že je již
zpracován plán na revitalizaci náměstí nebo že se budou Dvérce zvelebovat bez ohledu na drahou a
časově náročnou dokumentaci,tak jak by se to líbilo občanům po projednání s nimi?
Potěšitelné bylo i lepší posekání trávy v okolí potůčku od neprovozní studny,než bývá obvyklé při normálním
provadění.Do hezké úpravy to má však ještě daleko, pan starosta však slibil,že potřebná úprava potůčku od
studny po celé jeho délce bude podle možností dále prováděna.Bude však náročnější pro potřebu zemních
prací.Odvod vody ze studny je v dezolátním stavu.
Těšme se.že do další podobné oslavy, jako byla tato zdařilá, se toho dočkáme.
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INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Kouzelná cesta pohádkou
Poslední srpnovou neděli 26. 8. 2012 obsadily Nepomyšl a blízké okolí pohádkové postavičky. Na Kouzelné cestě
pohádkou pořádané již třetím rokem Mateřským centrem Jablíčko z Nepomyšle si na své přišly jak děti, tak i
rodiče. Účastníci celé akce se na trase z nepomyšlské návsi ke kaolínce a zpět mohli setkat nejen se Šípkovou
Růženkou, Červenou Karkulkou, Patem a Matem, Krtečkem, Beruškou a Ferdou Mravencem, Rumcajsem,
Cipískem a Mankou, ale dokonce i s opravdovým oslíčkem z pohádky Obušku, z pytle ven, se kterým dorazil
z Koňského dvorce Chmelištná pan Václav Staněk a díky kterému oslíček skutečně sypal „opravdové“ lesklé
pohádkové mince. Na každém stanovišti, kterých v letošním roce bylo opravdu požehnaně, byl připraven
soutěžní úkol pro malé i větší děti a navíc i soutěžní otázka pro dospěláky, kteří se krom skotačení s vlastními
ratolestmi a pohádkovými postavami mohli díky informačním kartám dozvědět i něco zajímavého o původu
postaviček, se kterými se setkávali na trase.
Počasí tentokrát celé akci přálo, a tak se podařilo Kouzelnou cestu pohádkou krásně zakončit na dětském hřišti.
Nepomyšlští hasiči děti potěšili mýdlovou pěnou, ve které se děti vyřádily do sytosti, pořadatelé pak potěšili
žaludky všech přítomných táborákem a buřtíky, které se rozdávaly za účast v pohádkovém klání. Kromě
nepomyšlských rodin příjemné pohádkové odpoledne a jeho pohodovou a opravdu rodinnou atmosféru přišli
prožít i mnohé rodiny z okolních obcí. Velké díky za příjemné odpoledne patří organizátorkám Monice Zlé, Jiřině
Hábové a Daně Lněníčkové a veškerým mládežníkům z Nepomyšle i okolí, kteří neváhali a pomohli ztvárnit
pohádkové postavičky. Díky patří i JSDH Nepomyšl a Městysu Nepomyšl za skvělou výpomoc.
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Foto a text: Zdenka Lněníčková

Hasičský pětiboj
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Páteční odpoledne 14. 9. 2012 patřilo v Nepomyšli především dětem. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal
u hasičárny pro děti hasičský pětiboj. Závodníci různého věku od úplně maličkých až po téměř „náctileté“ měli
za úkol proběhnout trať, na které plnili úkoly – přenášeli vodu z jedné nádoby do druhé, museli zdolat slalom
mezi latěmi, vyskočit na kladinu, tu přeběhnout, proskákat pneumatikami, přenést hasicí přístroj, rozvinout
hadici, přeskočit laťku, prolézt tunelem.

A především museli být rychlí, neboť vítězil ten nejrychlejší. Tím byl Roman Baborák, který se umístil na
1. místě, 2. místo obsadila Eva Chobotová a 3. místo patřilo Adéle Chobotové.

V kategorii rodičů s dětmi byl nejrychlejší Pavlík Bartuška s maminkou, druhým nejrychlejším byl malý Tadeáš
Vlasák s tatínkem a na třetím místě se umístil Michálek Schrötter s maminkou.
Všichni umístění dostali diplom a věcné ceny, zkrátka ale ani nepřišli, kdo se alespoň pětiboje zúčastnil - na děti
čekala zmrzlina, plyšáčci, létající talíře a další drobné hračky jako cena útěchy. S radostí v oku tak odcházeli
všichni malí závodníci.
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Ti se ve svých volných chvílích před startem a po doběhu mohli vyřádit ještě na skákacím hradě, na odrážedlech
nebo při skákání v pytlích. Pro fanoušky koňského spřežení byl připraven potah poníka Prince s Vaškem Staňkem
z Koňského dvorce Chmelištná.
Po skončení hasičského pětiboje byla pro dospěláky nachystána country zábava pod širým nebem. K tanci hrála
skupina Na Plech. Celý večer se super písničkami byl doplněn o několik veselých soutěží s hasičským tématem
pro dospělé – přítomní si tak mohli nacvičit oblékání požárního obleku při vyhlášení poplachu, jízdu na zásahové
koloběžce nebo závody ve smotávání hadic.

Foto: Vladimír Vázler
Text: Zdenka Lněníčková

OBRAZEM
Oslava 600 let od první písemné zmínky o obci Dvérce
O prvním srpnovém víkendu uvítala obec Dvérce hosty první velké dvérecké slavnosti. V sobotu 4. 8. 2012
oslavily totiž Dvérce 600 let své bohaté historie, přesněji řečeno 600 let od první písemné zmínky o obci.
Slavnost uspořádali starousedlíci a obyvatelé Dvérců v čele s paní Hanou Lindákovou, hlavní iniciátorkou oslav, a
městys Nepomyšl. Narozdíl od loňských nepomyšlských oslav počasí pořadatelům přálo (až na malou letní bouřku,
která nám připomněla, kdo je tu ohledně počasí pánem), a tak už tento fakt zaručoval úspěšnost akce.
Od 11.00 hodiny dopolední byl pro návštěvníky slavností připraven komorní, přitom ale bohatý a příjemný
kulturní program, jímž stejně bohatě, příjemně a navíc vtipně po celý den hosty provázel moderátor pan Kamil
Kraus. Ten si mimochodem pro přítomné připravil i kvíz týkající se znalosti historie a reálií Dvérců. Každý
správně odpovídající dostal od organizátorů drobný dáreček v podobě sáčku lipového čaje, reklamní tašky či
plata vajec.
Občerstvení skvěle zajistila rodina paní Lindákové – jídla i pití bylo dost, nikdo nestrádal, netvořily se žádné
velké fronty, vše bylo perfektně zajištěné.
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Pro příchozí bylo k dispozici i několik stánků s prodejem různého zboží. Na své si tak mohli přijít i vášnivý
příznivci nakupování.
Jak celý den probíhal a co vše bylo pro návštěvníky připravené si můžete prohlédnout v následující fotogalerii.
Co ale na fotografiích neuvidíte, to jsou z dovádění dětí v hasičské pěně, kterou pro ně připravili nepomyšlští
hasiči – fotky se mi nepovedlo stáhnout z fotoaparátu. A neuvidíte také fotografie z noční ohňové show v podání
plzeňské skupiny SHŠ Conviktus a obrázky z příjemné podvečerní a noční zábavy za skvělého doprovodu tříčlenné
žlutické kapely Triget, která to s námi vytrvalci táhla až do temné půlnoci, protože jejich kvalita je nevalná. To
ale nemění nic na tom, že kvalita dvéreckých slavností byla skvělá a všichni přítomní se dobře bavili.
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Účast na oslavách byla hojná – přišli nejen dvérečtí a nepomyšlští, ale dorazilo i mnoho bývalých rodáků a
obyvatel. Nejvzdálenější návštěvnice (přicestovala až ze Vsetína) a nejstarší občanka Dvérců dostali od
organizátorů výborný dort.

Návštěvníkům oslav během dne postupně hráli rakovnická kapela Merkur, Plzenští heligonkáři a k večeru pak
skupina Triget ze Žlutic. Pak Kraus spolu s paní Lindákovou pak přítomné zaměstnali několika kvízovými
otázkami. A tak když jste např. věděli, jaké ovoce se pěstovalo v okolí Dvérců, jak daleko jsou Dvérce od
Nepomyšle, či zda byl ve Dvércích zámek nebo pivovar, mohli jste si odnést pěknou věcnou cenu.

Během dne několikrát vystoupily ženy ze skupiny ShowBaby se svými vtipnými vystoupeními – spatřit jsme je
mohli jako sličné cikánské děvy, jako havajské tanečnice, selky s motykami, ale i jako svůdné kankánové
tanečnice.
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Balónková show pana Pečenky z Postoloprt měla obrovský úspěch nejen u dětí, ale díky nádhernému zpěvu pana
Pečenky i u dospělých, především pak u příznivců Waldemara Matušky.

Skvělá atmosféra vládla po celou dobu slavností. Tančilo se a juchalo jako o život. Mnohým to vydrželo až do
pozdního večera.
Zdenka Lněníčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí a narozeniny (nad 60 let):
3. 8.
16. 8.
16. 8.

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Hervig Lűftner z Dvérců

17. 8.
22. 8.
22. 8.

Jiří Český z Nepomyšle
Marie Kučerová z Nepomyšle
Eva Zítková z Nepomyšle
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23. 8.
23. 8.
25. 8.

Mikuláš Hlaváč z Nepomyšle
Josef Jordánek z Nepomyšle
Helena Kurčíková z Nepomyšle

1. 9.
6. 9.
3. 9.

Dagmar Mikešová z Nepomyšle
Karel Trochta z Nepomyšle
Helga Prätoriusová z Nepomyšle

10. 9.
22. 9.
24. 9.
24. 9.
26. 9.

Karel Samolák z Dvérců
Václav Novák z Nepomyšle
Emílie Bartušková z Nepomyšle
Milena Zápotocká z Nepomyšle
Františka Čechová z Nepomyšle

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

Narodili se:
26. 8. 2012

Marek Vlasák

Manželům Petrovi a Veronice Vlasákovým se v neděli 26. 8. 2012 narodil druhý syn Marek Vlasák. Rodičům
blahopřejeme a celé jejich rodině přejeme pevné zdraví a hodně radosti při společných chvílích.

Opustili nás:
2. 8. 2012
7. 8. 2012
22. 8. 2012
15. 9. 2012

Berta Fuchsová
Ján Schieferdecker
Miroslav Obrman
Ludmila Vávrová

Pozůstalým s hlubokým zármutkem a účastí vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA A SPORT
Sport
Oslavy 65. výročí založení TJ Nepomyšl
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Dne 18. srpna 2012 odpoledne proběhly oslavy 65. výročí založení TJ SOKOL Nepomyšl. Na tuto oslavu bylo
pozváno více jak 100 bývalých funkcionářů, členů a hráčů. Tuto výjimečnou oslavu zahájil předseda TJ p. Kříž
Josef, přivítal všechny přítomné, bývalé i současné hráče, funkcionáře, kteří reprezentovali a reprezentují
městys Nepomyšl ve fotbalových soutěžích, jak v minulém století, tak i v současnosti. Dále přivítal všechny hosty
a diváky, kteří se přišli podívat na přátelská utkání spojená s touto oslavou.
1. zápas: Stará garda Nepomyšl proti Staré gardě Baníku Most.
Slavnostního výkopu se ujal bývalý vynikající hráč pan Jan Maška (76 let). Po slavnostním výkopu byla na 2
minuty rozhodčím přerušena hra. Byla vzdána pocta všem členům TJ, kteří již nejsou mezi námi. Dále se
pokračovalo v prestižním zápase, kde SG Nepomyšl prohrála se SG Baník Most 1:7.
Pokračoval 2. zápas: TJ Nepomyšl „A“ proti FK Litvínov, kde Nepomyšl vyhrál 6:2.
Po úvodních zápasech následovala krátká slavnostní schůze, při které byli oceněni zasloužilí funkcionáři, hráči a
členové TJ Nepomyšl. V tomto významném výročí byli dále oceněni bývalí hráči, kteří se v letošním roce 2012
dožívají 65ti let. Je jich celkem 5.
Po ukončení slavnostní schůze nastalo volné přátelské posezení při živé hudbě, byl podáván vynikající výroční
gulášek. K večeru následovala taneční zábava ve volné přírodě, která končila až v pozdních nočních hodinách.
Během oslav byla uspořádána výstavka fotografií a sportovních pohárů, které byly získány při reprezentaci obce
Nepomyšl v dřívějších letech a poháry z posledního období. Přítomní se mohli seznámit s nástinem historie
kopané za 65 let v Nepomyšli. Bývalí hráči si zavzpomínali na svá mladá léta strávená fotbalem v Nepomyšli.
Oslavy 65. výročí byly velice kladně hodnoceny, někteří bývalí hráči se divili, jak takováto malá obec je schopna
uspořádat takto velkolepé výročí.
I po těchto oslavách nadále TJ reprezentuje městys Nepomyšl.
V sezóně Podzim 2012 hrajeme ve 4. třídě, skupinu „B“.
Po 5ti zápasech máme celkem 10 bodů, jsme na 5. místě v tabulce.
Zatím jsme vyhráli 3x, remizovali 1x a prohráli 1x.
Přehled jednotlivých zápasů:

1. Měcholupy – Nepomyšl
2. Nepomyšl – Stankovice
3. Holedeč – Nepomyšl
4. Nepomyšl – Hlubany
5. Buškovice – Nepomyšl

0
3
1
1
1

:7
:3
:5
:3
:2

Sportu zdar!
Předseda TJ Nepomyšl
Josef Kříž

Foto: Václav Svoboda
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Volejbalový turnaj O pohár staroty městyse Nepomyšl
V sobotu 25. 8. 2012 se v Nepomyšli uskutečnil první ručník volejbalového turnaje O pohár starosty městyse
Nepomyšl, který pořádal městys Nepomyšl ve spolupráci s Dětským přírodovědným zájmovým kroužkem Pandíci.
Ke hře se sešlo celkem 6 tříčlenných smíšených družstev:
RePaLe – Renata Morávková, Pavel Tvrdý a Lenka Mohlová,
Profíci – Libor Trochta, Šárka Loužecká a Lucie Schrőtterová,
Amíci – Zdenka Lněníčková, Martin Lněníček a Markéta Urbanová,
R+CH+Č – Monika Rajdlová, Jiří Chobot a Irena Čížková,
Sousedi – Petr Lněníček, Hanka Lněníčková a Lucie Wágnerová a
Šmoulové – Jitka Pinkrová, Jana Žáková a Martin Zápotocký.
Hrálo se systémem každý z každým na 2 vítězné sety, přičemž set se považoval za vítězný po dosažení 21 bodů.
V poměrně teplém a slunečném počasí tak mnozí z nás ze sebe vydali i to, o čem ani nevěděli, že to v nich je :D.
Na 1. místě se nakonec po odehrání všech zápasů umístilo družstvo RePaLe, 2. místo obsadili Sousedé a na třetím
místě skončil tým Profíků.
Nutno podotknout, že ač se některým z nás hra nedařila úplně tak, jak bychom si přáli, všichni jsme si turnaj
opravdu užili, protože vládla skvělá nálada, diváci fandili všem bez rozdílů a nikdo na nikoho „nemachroval“.
Zápasy skvěle odsoudili sudí Lenka Mohlová a Jan Minát ml., kterým hráči i pan starosta na závěr turnaje
poděkovali drobnými dárečky.
Pevně doufám, že se volejbalový turnaj uskuteční i v příštím roce a že tentokrát dorazí ke „srandamači“ vícero
družstev z řad mladých i starších.
Myslím, že za všechny zúčastněné mohu směle poděkovat Pandíkům a městysu Nepomyšl za skvěle strávený den.
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Navýšení finančních prostředků na činnost TJ Nepomyšl
Zastupitelé na svém jednání dne 31. 8. 2012 na základě žádosti TJ Nepomyšl navýšili příspěvek na činnost této
organizace o dalších 12 000 Kč. Důvodem je přechod TJ Nepomyšl od ČSTV k Fotbalové asociaci ČR, který si
vyžádal nové přihlášky členů TJ Nepomyšl do FAČR, zřízení nových registračních průkazů na hostování, zvýšené
náklady na dopravné a další provozní náklady spojené s administrativou. TJ Nepomyšl tak v letošním roce již
kromě stálé pomoci městyse Nepomyšl v podobě údržby herní plochy získal finanční podporu městyse na svou
činnost ve výši 32.000,- Kč.
Josef Lněníček

Kalendárium
29. 9. 2012
6. 10. 2012
13. 10. 2012
20. 10. 2012
27.10. 2012

Na zámku Nový hrad v Jimlíně u Loun proběhne od 10.00 do 17.00 hod. setkání s Regimentem
Wied 1762. Vstupné dobrovolné. Bližší informace na www.nepomysl.snadno.eu
Pořádá občanské sdružení Gratia Loci a Naše krásnodvorsko ve spolupráci s obcí Krásný Dvůr a
Státním zámkem Krásný Dvůr 2. ročník Jablečného dne. Začátek programu v 11.00 hod., více na
www.jablecnyden.webnode.cz.
od 17.00 hod. se v sále kulturního domu ve Vroutku uskuteční 28. setkání heligonkářů.
Předprodej vstupenek na MěÚ ve Vroutku. Bližší info na www.nepomysl.snadno.eu
od 14.00 hod. proběhne v kulturním domě v Nepomyšli Vítání občánků. Zveme všechny příbuzné
a přátele.
Podzimní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle

POTĚŠILO NÁS …
… že se podařilo získat dotaci na opravu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. Dne 14. 9. 2012 nám Státní
zemědělský intervenční fond v Ústí nad Labem oznámil, že jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova na
projekt s názvem „Oprava kostela sv. Mikuláše na p. p. č. 118 v Nepomyšli“.
Celkové výdaje projektu činí 6.235.205,- Kč, celková výše přiznané dotace činí 4.520.523,- Kč. Hlavním cílem
tohoto projektu, tedy I. etapy oprav, je kostel sv. Mikuláše zajistit tak, aby se zabránilo jeho dalšímu chátrání a
dalším cílem je jeho příprava pro další (konečné) práce v II. etapě, kdy dojde k opravě fasád a interiéru kostela.
I. etapa oprav zahrnuje: zajištění mobiliáře, sejmutí nebo zafixování štukových výzdob, statické zajištění a
zatmelení trhlin (presbytář, sakristie, oratoř), vyčištění prostoru krovu a odstranění částí napadených
dřevomorkou a dřevokazným hmyzem, provedení náhrad (pozednice, námětky, další napadené prvky), přezdění
římsy a impregnace, osekání hmyzem destruovaných prvků na zdravé dřevo a v případě významného zeslabení
doplnění (vyztužení) prvku příložkami, očištění a vyspravení stávajících schodišť, odstranění stávající poškozené
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krytiny a její oprava, položení nové krytiny, instalace hromosvodu, oprava kříže na věži, vyčištění stávajících
svodů a doplnění chybějících částí okapů (u sakristie). Projekt dále zahrnuje odstranění náletové zeleně ze
střechy (oratoř a sakristie), opravu poškozených oken a vsazení pletiva pro zamezení přístupu ptactva, ve věži
doplnění chybějící žaluzie, po úpravách vrácení podhledu (rákosové omítky na bednění) včetně štukových ozdob
na strop (nutná práce restaurátora), provedení elektrorozvodů a zabezpečení kostela včetně hlásičů požáru a
zajištění průzkumu pro II. etapu – historický průzkum, průzkum omítek a vlhkosti.
Výsledkem projektu bude obnovení původního vzhledu a využití objektu. Kostel bude v době lhůty vázanosti na
účel a následně i v budoucnosti po ukončení této lhůty sloužit k bohoslužbám, ke konání svateb, kulturních a
jiných akcí, jako jsou např. koncertů, výstav či vernisáží.
… že se podařilo dokončit opravu sochy sv. Mikuláše v Nepomyšli. Předání sochy sv. Mikuláše proběhlo dne
8. 8. 2012. Celkové výdaje projektu činily 221.760,- Kč, z toho 166.320,- Kč pokryla dotace od SZIF.
Josef Lněníček, Zdenka Lněníčková

DĚTSKÝ KOUTEK
Hádanka z titulní strany
Poznat objekt zobrazený na titulní fotografii minulého čísla opravdu
nebylo těžké – fotograf zachytil jedinečný pohled na nepomyšlský
zámek. Mnohem zajímavější je ale otázka, odkud se jedinečný pohled
na zámek pozorovateli naskytl? Ti z Vás, kdo tipovali, že fotografie
byla pořízena z věže kostela sv. Mikuláše, měli pravdu. Jedinečný
pohled na zámek byl zachycen při provádění oprav věžních hodin.
Dnešní obrázek na titulní straně také nebude žádnou velkou
hádankou, místo na obrázku určitě pozná každý, kdo Nepomyšl
alespoň jednou navštívil v létě. Dnes nebude ani těžké uhádnout,
odkud je fotka pořízena. Zkuste si tedy alespoň tipnout, ve kterém měsíci fotograf zmáčknul spoušť. Snad Vám
napoví, že fotografii pořídil pan Jindřich Kroh. Pokud znáte odpověď, napište nám na nepomysloviny@seznam.cz
nebo na FaceBook.
Zdenka Lněníčková

Měsíc září
Pranostiky na celý měsíc
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro
víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý
strom.
Teplé září - říjen se mračí.

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Babí léto - léto na odchodě.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a
pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.

Pranostiky pro jednotlivé dny
1. 9. sv. Jiljí
Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
Svatý Jiljí děvčata bílí (sluníčko už neopaluje).
Jiljí jasný - podzim krásný.
Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.
Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
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26.9.
Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
27.9. sv. Kosmas a Damián
Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.
Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na
Floriána.
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2. 9.
28.9. sv. Václav
Na Štěpána krále je léta namále.
Přijde Václav – kamna připrav. Na svatého Václava
8.9. Svátek narození Panny Marie
pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
neděle. Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
Na svatého Václava mráz nastává.
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm
Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
neděl bývá. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Narození Panny Marie, co má studenou krev, do země se zaryje.
14. 9.
Svatý Kříž - ovčí stříž.
Svatý Václav zavírá zem.
Po svatém Kříži, podzim se blíží.
Po svatým Václavu beranici na hlavu.
15. 9. Svátek Panny Marie Sedmibolestné
Na svatého Václava českého bývá vína nového.
Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
16. 9. sv. Ludmila
28.9. sv. Václav
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Když mrazy časně před svatým Michalem
Svatá Edita pilně podmítá.
přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
zase navracejí.
21. 9. sv. Matouš
Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal)
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm
Na svatého Matouše, kdo nemá chleba ať nekouše.
tuhá zima neburácí.
Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde
dnům už nesvačí)
cvalem.
Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na
zima.
dobrou sklizeň.
Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od
Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
východu, bude tuhá zima.
Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého,
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
nového nekouše.
22. 9. sv. Maurice
30.9. sv. Jeroným
Svatý Mauricí dělá snětivou pšenici (kdo pro ni oře nebo ji
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
seje). Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice.
Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů
23. 9.
Svatá Teklička maluje jablíčka.

INZERCE
Víte, jaký je Váš Metabolický věk???
– 10 let

- 5 let

Váš věk

+ 5 let

+ 10 let

+ 15 let

M
Z
Z
Změřím Vám ho na speciálním elektronickém přístroji a k tomu Vám vyhodnotím další
údaje, jako podíl svalové hmoty, stav-hustotu Vašich kostí, množství vody v těle a další
důležité parametry pro Vaše zdraví.
K tomu získáte Analýzu stavby těla zdarma.

Díky této analýze zjistíte:
•

Jak se stravovat při hubnutí nebo naopak přibírání

•

Jaký je Váš Bazální metabolismus
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•

Jaký je Váš Proteinový faktor

•

Jak zhubnout správně, zdravě, bezpečně a hlavně trvale

Kontakt: David Brož, Nepomyšl 201, tel. 602 456 480
e-mail: david.broz@quick.cz

Pro naše nejmenší
Září je čas draků a čas spadaného listí. Pojd si s námi vybarvit obrázky …
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