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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milí čtenáři Nepomyšlovin,
tak jsme se s dětmi pustili do čtení klasika fantasy
literatury J. R. Tolkiena. Jeho knihy jsou krom jiného
plné mouder. Zaujalo mne jedno z nich – v Hobitovi se
čaroděj Gandalf zamýšlí nad osudy hrdinů a celého jejich
světa slovy „…mnozí věří, že pouze velká síla může udržet
zlo na uzdě. Já však přišel na něco jiného – zjistil jsem,
že spíše drobné, všední činy obyčejných lidí mohou
zastavit temnotu, obyčejné projevy laskavosti a lásky.“
Je to něco, s čím se plně ztotožňuji. Lepší než velké
„megaakce“, silové nátlaky, „veleskutky“ to jsou úplně
obyčejné drobnosti, které mohou spasit náš svět před
zlobou a nenávistí, kterou si nosíme v sobě. Pomoci
někomu s těžkou taškou, někoho nezištně obdarovat,
promluvit se starým člověkem pár vět, pustit někoho
v autobuse sednout, či se jen na někoho mile usmát, to
vše jsou drobné, všední činy, kterými opravdu můžeme
zastavit temnotu v našich srdcích. Zkusme se tedy
oprostit od představy, že musíme udělat něco velikého,
abychom svět učinili lepším. Začněme svět dělat lepším
zdánlivý drobnostmi – učiňme lepšími nejprve sebe.
Zkusme třeba na někoho, koho nemáme rádi, kdo nás
vyloženě štve, myslet v dobrém. Zkusme se oprostit od
vytváření nepravd a domněnek – jestliže se nám na někom
něco nelíbí, nebo jestliže se nám nelíbí něco, co dělá,
řekněme to rovnou tomu člověku, nepomlouvejme ho za
zády druhých. Nedomnívejme se, že někdo něco – máme-li
z něčeho nebo z někoho špatný pocit, máme-li pocit, že
jsme mu neporozuměli správně, nedomnívejme se, že tím
chtěl říci to či ono – domněnka je matkou omylu. Raději
se rovnou zeptejme, jak to dotyčný myslel¨, vyjasněme si
situaci. Buďme zkrátka k lidem otevření, i když to někdy
může nás i druhého bolet. Buďme pokorní a skromní –
nehrňme se za každou cenu dopředu. Pak se nám může
stát, že v čele stolu nebudeme vítáni. Zůstaňme pokorně
sedět vzadu a vyčkejme, až budeme pozváni k hostiteli.
Nepovyšujme se nad nikoho, ať nakonec sami nejsme
poníženi. Zkusme udělat jen něco málo z výše
jmenovaného a výsledek se rychle dostaví. Uvidíte.
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

V červenci se jednání zastupitelstva nekonalo.
První jednání zastupitelů se po prázdninách
uskutečnilo v pátek 30. 8. 2013. Jednání se
zúčastnilo 8 zastupitelů, omluven byl pan Miloš
August.
Ač program jednání nebyl obsáhlý, projednávalo se
několik klíčových bodů. Dovolte mi zmínit dva –
příspěvek městysu Nepomyšl společnosti Becker
Bohemia s. r. o. na svoz komunálního odpadu na
skládku Vrbička a stanovení ceny stavebních
pozemků u kaolínky po realizaci jejich zasíťování.
Ač se to na první pohled nezdá, oba body spolu
souvisejí. Bylo již mnohokráte zdůrazněno, že to,
jak se v Nepomyšli žije (neplatíme vodné, stočné,
platíme minimální poplatek za odpady ve srovnání
s okolními obcemi), kolik je v Nepomyšli financí
(volná disponibilní rezerva na účtu obce
k 27.9.2013 činí 20.280.714,28 Kč) a jak štědře
jsou tyto finance poskytovány občanům (dotace na
vybudování zdroje pitné vody či domovní čistírny
odpadních vod, bezúročné půjčky na opravu
nemovitostí, bezúročné půjčky na výměnu kotlů,
dotace místním neziskovým organizacím, dary
vítaným občánkům…) se odvozuje od toho, jak
prosperuje Skládka Vrbička. Bude-li fungovat
Vrbička tak, jako doposud, bude obec moci
realizovat
nadstandardní
služby
občanům.
Přestane-li
Vrbička
prosperovat,
přestane
prosperovat i Nepomyšl, nenajdeme-li do té doby
jiný zdroj obecních financí. S Vrbičkou je to
v poslední době nahnuté, a to z mnoha důvodů. Na
globální úrovni je Vrbička ohrožena rozhodnutím
vlády nadále nepodporovat skládkování odpadů (či
dokonce toto skládkování zcela zakázat) a vydat se
cestou třídíren a spaloven. To by pro Nepomyšl
byla tragédie – nejenže bychom přišli o zdroj
financí, ale obrovské množství financí bychom
museli vynaložit na likvidaci odpadů. Přes Svaz
měst a obcí se tak snažíme tento trend nikoliv
zvrátit (neb omezení skládkování je ve své
podstatě dobré), ale odklonit
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... od upřednostňování likvidace odpadů ve spalovnách.
Na lokální úrovni je jedním z důvodů ohrožení plánovaná třídírna odpadů na Vrbičce, která – bude-li realizována
v podobě, v jaké je nyní navržena, prospěje sice životnímu prostředí, prodlouží (pravděpodobně) životnost
skládky Vrbička, ale zároveň významně sníží množství ukládaného odpadu. Tím významně klesnou příjmy
Nepomyšle. Usilujeme o úpravu podmínek třídění tak, aby pokles našich příjmů byl co nejméně bolestný. Ale i
toto ohrožení není zatím ohrožením bezprostředním, i když se může odehrát v horizontu 5-10 let.
Co ale skládku Vrbička ohrožuje bezprostředně a s čím můžeme dělat nejméně, je postupná monopolizace
sektoru odpadového hospodaření. Nakládání s odpady nyní ovládá společnost Marius Pedersen a. s. Ta postupně
skupuje skládky v širokém okolí, a protože je téměř majoritním vlastníkem těchto skládek, může si zcela
pohrávat s pravidly skládkování a cenami za skládkování. Mnohé obce se tak již dostaly do situace, kdy místo aby
profitovaly z příjmů z poplatků za skládkování, které jim ze zákona náležejí, vyplácejí část těchto poplatků
Marius Pedersenu, aby zabránily tomu, že příslušnou skládku přestane tato společnost zavážet. U Vrbičky se
snažíme tomu zabránit, v tomto bodě se shodneme s vedením Vrbičky.
A právě proto, abychom si udrželi největší skládkující subjekt na Vrbičce, společnost Becker Bohemia s. r. o.,
museli jsme přistoupit ke kompromisu, který nás sice nepotěšil, ale umožnil nám zachovat příjmy z Vrbičky ve
výhodné výši pro městys Nepomyšl. Město Vroutek a městys Nepomyšl schválili, že budou společnosti Becker
Bohemia, s. r. o. přispívat společně 200 Kč na dopravu tuny odpadu s tím, že společnost Becker Bohemia s. r. o.
se zavázala naskládkovat na Vrbičce během kalendářního roku určité množství odpadu. Společnost Marius
Pedersen totiž nabídla Beckeru Bohemia dumpingovou cenu za skládkování na jejích skládkách. My bychom tak
přišli o téměř třetinu skládkovaného odpadu na Vrbičce, čímž by příjmy Nepomyšle poklesly o několik milionů.
Tomu se díky této smluvní podpoře podařilo předejít.
Se stavem věcí na Vrbičce souvisí i rozhodnutí navýšit cenu stavebních pozemků u kaolínky z 25,- Kč/m2 na 50,Kč/m2. Doposud díky příjmům z Vrbičky může obec dotovat řadu věcí, které jiné obce nedotují. Obec bude
z velké části dotovat i zasíťování předmětných parcel u kaolínky. Postupně ale chceme učit lidi spolupodílet se
na financování některých věcí, a to právě kvůli reálnému riziku výrazného snížení obecních příjmů ze skládky
Vrbička. Povinnost chovat se ekonomicky výhodně má obec i ze zákona o obcích. Nelze tedy zasíťovat pozemky a
nepromítnou to do jejich ceny. Navýšení na 50,- Kč/m2 se může zdát drastické, ale srovnáme-li ceny stavebních
pozemků v bezprostředním okolí, kde se pohybují těžce nad 50,- Kč/m2, versus velikost stavebních parcel
v okolí, pak nepomyšlský stavební pozemek o průměrně velikosti 1400 m2 za cenu 70 000 Kč je pořád
neuvěřitelně levnou záležitostí. Zvlášť uvědomíme-li si fakt, že stavebník při stavbě již nemusí investovat ani
korunu do vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, což sama o sobě je v případě pozemků u kaolínky cena
rovná nově uplatňované ceně pozemku. Najdete-li někdo v okolí levnější stavební pozemky ve stejné kvalitě jako
jsou ty nepomyšlské, pak prosím, peskujte nás za rozhodnutí cenu navýšit. Obávám se však, že takové pozemky
v okolí v nabídce nejsou.
Je možné, že příjmy z Vrbičky postupně ubydou, zvykejme si tedy proto pomalu na to, že naše finančních
spoluúčast na některých věcech pomalu, ale jistě poroste.
Zdenka Lněníčková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013 – v pátek 25. října 2013
od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je pro
voliče, kteří mají trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební místnost
v zasedací místnosti nového úřadu městyse Nepomyšl v budově bývalé školy v Nepomyšli čp. 102.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 26. října 2013, dosáhl věku nejméně
18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků (za plentu),
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
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Josef Lněníček
starosta

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Pandíci novináři
V pátek 26. července 2013 se kroužek Pandíků vydal po stopách novinařiny. Naši malí Pandíci si v rámci běžného
kroužku zahráli na „novináře“. Vydali jsme se s dětmi za kempaři, kteří zde opakovaně rok co rok stanují
u kaolínky. Děti si připravily otázky a následně se jednotlivě kempařů ptaly. Pro děti to byl obrovský zážitek,
který si užily a kempaři byly velice mile překvapení.
Otázky malých novinářů a odpovědi kempujících:
1. Odkud přijíždíte? Kolik vás tu je? Z Karlových Varů a Chodova.
2. Jak dlouho zde kempujete? Týden.
3. Od kdy zde kempujete? Od minulé soboty.
4. Líbí se vám tu? Líbí se nám tu moc, je tu krásná příroda.
5. Máte s sebou nějaké zvířátko?? Ne, nemáme.
6. Zahrajete si s námi 3. 8. 2013 volejbalový turnaj? Rádi bychom, ale v sobotu 3. 8. tu již nebudeme, zahrály
jsme si včera a bylo to super.
7. Chodíte se koupat na kaolínku? To myslíte ten rybník za kopcem? Ano velice rádi a často.
8. Znáte, nebo navštívili jste nějakou památku v okolí Nepomyšle? Ano zámek v Krásném Dvoře.
9. Přijedete příští rok zase? Ano, jezdíme sem každý rok, už 12. rokem.

Text a foto: Irena Čížková
1. místopředsedkyně sdružení Pandíků

„Pandíci“ jeli na výlet
Děti, které navštěvují kroužek „Pandíci“, jsou moc šikovné a snaživé. Jelikož se jim poslední dvě vystoupení na
akcích ( TátaDay v Hlubanech a Pohádkové malování křídou v Nepomyšli) opravdu moc povedla, řekli jsme si, že
by to chtělo pořádnou odměnu.
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Dne 27. 7. 2013 jsme vyrazili do kina v Blšanech. Vezli jsme se obecním autem, řidičem byl p. Holub. Tímto
děkujeme za odvoz a obci Nepomyšl za zprostředkování dopravy.
Začátek promítání byl v 17.30 hod. a my jsme z první řady sledovali pohádku Čertova nevěsta. V kině se nám
všem moc líbilo a určitě ještě pojedeme shlédnout i jiné pohádky či dětské filmy.
Nina Smolková
předsedkyně sdružení

Foto: Archiv Pandíků

Kouzelná cesta pohádkou

Předposlední prázdninová sobota 24. 8. 2013 patřila v Nepomyšli již tradičně dětem a pohádkovým postavičkám.
Na Kouzelnou cestu pohádkou tentokrát z nepomyšlské návsi kouzelná babička s dědečkem v podání manželů
Tancošových z Chebu postupně vypustili 67 místních i přespolních dětí ve věku od 1 do zhruba 12 let. Letošní
4
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pohádkové klání se odehrávalo ve 4 kategoriích – rodiče s dětmi do 5 let, předškoláci, mladší školáci (1. a 2. tř.
ZŠ) a starší školáci (3. A vyšší tř. ZŠ). Soutěžilo se na čas, a aby na startu nevznikla nuda, Monika Zlá spolu
s Jiřinou Hábovou připravily pro děti výtvarný koutek, kde bylo možné vyrobit si pohádkového bubáčka nebo
princovského koníka.

Věku soutěžících byla uzpůsobena i náročnost otázek na jednotlivých stanovištích – menší děti měly prokázat
základní znalosti barev, tvarů a mluvení, starší děti se už musely snažit více a jejich úkolem bylo prokázat
znalosti vybraných pohádek.

Při soutěžích se na trati se děti potkaly s princem Romanem Baborákem, Makovou panenkou Nikolou Novákovou,
skvělou čarodějnicí Monikou Rajdlovou, Dráčkem Soptíkem v podání pana Viléma Dorna, Červenou Karkulkou
Karinou Humpolákovou, Popelkou v podání Danušky Lněníčkové, Nastěnkou v podání Terezy Lněníčkové a vílou
Amálkou, kterou naprosto jedinečně ztvárnil Dominik Polášek. Velké díky za spolupráci na soptíkovském
stanovišti, kde měli děti za úkol strefit proudem vody terčík, patří JSDH Nepomyšl, jmenovitě Vláďovi a
Dominiku Vázlerovým, Vilému Dornovi, Martinu Lněníčkovi a Slávovi Jiříkovi.
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Další kouzelnou babičkou, které se sluší poděkovat, byla paní Dáša Bastová, která spolu s Popelkou Danuškou
Lněníčkovou v cíli u nepomyšlské kaolínky zajistila pro soutěžící „catering“ – občerstvení v podobě buřtíků,
chleba a nekonečného kalíšku šťávy. Nejlepší pohádkáři při vyhlašování výsledků dostali cenu v podobě pěkného
plyšáčka. Pohádkám tentokrát počasí přálo, a tak si snad všichni užili pěkné odpoledne s pohádkami v překrásné
přírodě Nepomyšle.

Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

MC jablíčko na veletrhu Rodina a volný čas
O víkendu 13. – 15. 9. 2013 prezentovalo MC Jablíčko z Nepomyšle svou činnost na veletrhu Rodina a volný čas
v Lounech. Pro děti jsme měli připravenou svíčkárnu a výtvarnou dílničku, kde si děti mohly vyrobit podzimního
dráčka či strašidýlko anebo uplstit z ovčí vlny obrázek svého oblíbeného zvířátka. Spolu s činností MC jsme
odprezentovali i krásy Nepomyšle a Podbořanska. Naše stanoviště se postupně stalo místem hojně vyhledávaným
rodinami s dětmi, a tak pevně doufáme, že některé z nich v Nepomyšli uvidíme na některé z našich akcí.

Zdenka Lněníčková
1. místopředsedkyně MC jablíčko z Nepomyšle

Burza dětského oblečení
V sobotu 21. 9. 2013 uspořádalo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle již tradiční podzimní burzu dětského i
dalšího ošacení a sportovních potřeb. Účast na burze tentokrát byla slabší, i přesto se prodal dostatek zboží.
Neprodané věci opět poputují do charitního šatníku a poslouží potřebným. Za pomoc s přípravou oblečení děkuji
Janě a Milošovi Augustovým, Jiřině Hábové a Jiřině Šťastné.
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Monika Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Další info …
Žádost o pomoc při záchraně paměti dějin městečka Nepomyšle
Mohlo by se zdát, že se kolem knihy o dějinách Nepomyšle nic neděje. Je tomu ale právě naopak. Kniha se
pomalu blíží do finále. Přesto nás čeká ještě velmi mnoho práce.
Obracíme se na všechny občany, ale i rodáky a přátele Nepomyšle, kteří mají zájem a možnost být nápomocni
při vydání připravované publikace o historii našeho městečka Nepomyšle, jakož i okolních obcí Dvérce, Dětaň,
Chmelištná a Nová Ves. Žádáme tímto o laskavou podporu a spoluúčast při soustřeďování písemných podkladů i
obrazového a fotografického materiálu - dokumentů o historických událostech i o jednotlivých domech;
s vděčností uvítáme možnost použít i soukromé záznamy o životě a dění v obcích včetně zajímavých životních
příběhů. Ale také živelných pohrom, požárů atp. Zkrátka všeho, co se dotýkalo života v obci a jejích obyvatel.
K velmi cenným pramenům řadíme pohlednice a fotografické materiály zaznamenávající krajinu a zástavbu vsí,
jednotlivé domy a staré snímky obyvatel, zejména ty, které je zachycují při práci, zábavě či v kruhu rodiny.
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Nejcennější jsou však výpovědi pamětníků ze života v obci, osobní zážitky příběhy, životní osudy.
Krajině pod Doupovskými horami stále dlužíme historické zpracování osídlení a života zdejších vsí v průběhu
věků. Protože je pro nás vznik knihy o dějinách Nepomyšle a okolí výzvou, uveřejňujeme tuto žádost o pomoc o ochotu poskytnout materiály k otištění. Nikdo se nemusí obávat nic půjčovat. Postačí umožnit příslušné
materiály na místě pouze ofotit. Jejich majitelům bude v publikaci věnována náležitá pozornost. Autoři
doufají, že se žádost nemine účinkem a předem srdečně děkují za vstřícnost a veškerou pomoc a spolupráci.
Velký dík zde patří těm, kteří již přispěli.
Marin Kaše
Kontaktní adresy:
Shromaždiště materiálů:
Úřad městyse Nepomyšl, Nepomyšl č. p. 102, 439 71 Nepomyšl
tel. 415 213 133, www.nepomysl.snadno.cz, e-mail: ounepomysl@seznam.cz
Za Redakční radu:
Martin Kaše, Nepomyšl č. p. 186, 439 71 Nepomyšl
tel. 776 739 588, e-mail: kasamata@seznam.cz

OBRAZEM
Požár pole u Chmelištné
Ani prázdniny nepřinesly nepomyšlským hasičům klid. Dne 16. 8. 2013 byla naše jednotka spolu s dalšími
povolána k likvidaci požáru pole u Chmelištné. Úmyslně založený oheň se rychle šířil a i přes rychlý a rozsáhlý
zásah profesionálních i dobrovolných hasičů zlikvidoval přes 40 ha pšenice. Příčinu požáru vyšetřuje Policie ČR.
K zásahu vyjížděli Rudolf Zeman jako velitel zásahu, Martin Lněníček a Vítězslav Jiřík.
K požáru téhož pole došlo dne 25. 9. 2013, k likvidaci této události však naše jednotka povolána nebyla.

Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Martin Lněníček
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Oslavy 140. let Sboru dobrovolných hasičů Krásný Dvůr
V sobotu 7. 9. 2013 se do Krásného Dvora sjely Sbory dobrovolných hasičů z široka daleka. Důvodem byla oslava
140. let založení SDH v Krásném Dvoře. U oslav nechybělo ani naše nepomyšlské sdružení. Soutěže hasičských
družstev mužů a žen, ukázka bojových umění, ukázka hasičské techniky a hasičské práce – to vše bylo během
krásnodvorských oslav k vidění. Zlatým hřebem večera pak byla hasičská fontána, kdy za zvuků Smetanovy Vltavy
spustily všechny přítomné jednotky své proudnice a za pokynů dirigenta stojícího na plošině vytvářely různé
vodní figury. Pro mne osobně to byl úžasný zážitek, když celá „armáda“ hasičů během několika málo hodin
dokázala připravit a nacvičit něco tak úžasně týmového a emotivního. Moc hezká akce, moc hezký den.
Přinášíme pár fotografií z příprav fontány. Amatérské video z realizace fontány najdete na
http://www.youtube.com/watch?v=wUEmrYojhLY.

Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Archiv SDH Nepomyšl

HISTORICKÉ OKÉNKO
Kostel znovuobjevený
Kostely jsou v obcích budovy s výjimečným postavením. V dřívějších dobách se v nich odehrávaly všechny
významné události týkající se člověka od jeho narození až do smrti.
Kostel v Nepomyšli, zasvěcený svatému Mikuláši, stojí na svém místě minimálně již od roku 1361, od kdy je
poprvé zaznamenán v písemných pramenech. Mohlo by se zdát, že nás během této úctyhodné doby nemůže již
ničím překvapit. Naštěstí tomu tak není.
Budova kostela v Nepomyšli neprošla od konce války žádnou zásadní opravou, pomineme-li statické zajištění a
výměnu krytiny počátkem dvacátých let. Opravné práce na budově byly zajišťovány pouze svépomocí místními
jednotlivci. Bohužel ani léta porevoluční zásadní obrat k lepšímu nepřinesla. To vše se naštěstí změnilo
v loňském roce.
Před dvěma roky obec získala budovu kostela od církve bezplatně do svého majetku. Nutno dodat, že ve značně
zuboženém stavu – uveďme například katastrofální stav stropního trámu, který vlivem zatékání uhnil a sesunul se
na varhanní skříň. Poté mohla na základě vlastnictví zažádat o dotaci. Podařilo se a získaná dotace ze Státního
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zemědělského intervenčního fondu ve výši 4 520 000 Kč bude použita na 1. etapu opravy. Ta zahrnuje zajištění
stability budovy, provedení oprav střechy a krovu napadeného dřevomorkou a dřevokazným hmyzem. Dále
opravu stropu a vyspravení klenby. Fázi oprav 1. etapy završí zavedení elektroinstalace a zabezpečovacího
systému. Přípravná fáze, která předchází opravám samotným, zahrnuje mimo jiné provedení stavebně
historického průzkumu. Stavebně historický průzkum kostela svatého Mikuláše v Nepomyšli byl proveden panem
Šelembou ze Žatce během měsíce dubna až května 2013 a odhalil množství mimořádně cenných nálezů. Pojďme
si je představit blíže.
Sondy odhalily především to, že interiér kostela byl vyzdoben zdobnou gotickou výmalbou, obsahující i figury.
Z těch nejvýznamnějších uveďme malbu na severní straně lodi, která zobrazuje postavu světce, před nímž
pokleká laik (viz obrázek).

Severní stěna presbyteria obsahuje vstup do sakristie, který byl původně gotický. Zanikl zbudováním širšího
vstupu, s dodnes zachovalým kamenným barokním portálem. Poblíž byl objeven výklenek – sanctuarium – který
byl během barokních úprav interiéru kostela zazděn. K němu se vztahuje odhalená zdobná malba nad ním.
Sanctuarium je výklenek sloužící k odkládání liturgických předmětů.
Na jižní stěně presbyteria je další významná gotická malba figury světce s holí a nápisovým svitkem kolem ní.
Malba je však porušena pozdější vestavbou oratoře
Jižní stěna presbyteria obsahuje výklenek (niku) s půlkruhovým zaklenutím, snad dřívější vstup.
V kostele byly objeveny stavební zásahy naznačující umístění původních gotických oken. Presbyterium původně
osvětlovala čtyři úzká gotická okna a jižní stranu lodi dokonce tři. Gotické okno se nalézalo také v sakristii, ale
venkovní vstup byl zbudován později. Stejně tak zděná kruchta na hranolových pilířích, podklenutá třemi poli
křížové klenby s hřebínky, je výsledkem velké barokní přestavby. Dalším výsledkem pozdějších úprav je zazdění
středověkých bočních vstupů, které jsou v interiéru, ale i na fasádě dodnes patrné.
Dále bylo sondami potvrzeno, že klenební přípory půlkruhového tvaru původně vybíhaly od podlahy kostela ke
konzole ve všech nábězích klenby, nicméně během dalších úprav byly odstraněny.
Z významných nálezů je nutné ještě zmínit původní barevnost štukového rámu hlavního oltáře.
Jako třešnička na dortu byla v poslední den průzkumu objevena zachovalá barokní malba ozdobená nápisovou
páskou, zazděná ve výklenku pod panskou oratoří. Jejím motivem je výjev Agonie Domini - Modlitba Páně
v Getsemanské zahradě. (Getsemanská zahrada se nachází v Jeruzalémě, na úpatí Olivové hory.
Podle Bible zde Ježíš bděl a modlil se tu noc, kdy byl zatčen a později ukřižován.)
Během barokních úprav totiž došlo k zazdění renesančního vstupu z jižní strany pod oratoří a na jeho vnitřní
zazdívce byla provedena nástěnná malba. Následně byl i tento prostor během 19. či na počátku 20. století
zazděn.
Gotická výmalba bude zakonzervována a její případné zrestaurování je otázkou získání financí z dotace někdy
v budoucnu.
Průzkum bohužel nenalezl stopy románských stavebních úprav. To však neznamená, že nemohou být v budoucnu
ještě dodatečně objeveny. Významný je však jeho závěr. Ten potvrdil, že stáří kostela koresponduje s obdobím
první písemné zmínky z r. 1361. Již v té době zde tedy stávala budova kostela, tvořena lodí, oratoří a dokonce i
sakristií! Věž v průčelí kostela byla pravděpodobně přistavěna dodatečně až později. Nejspíše během rozsáhlých
barokních oprav v první polovině 18. století za Gundakkara z Dietrichsteina, které formovaly památku do dnešní
podoby.
Lze tak usuzovat na základě nálezů pomocí sond. Ty odhalují, že exteriér kostela byl vyzdoben velkoryse pojatou
barevnou gotickou výmalbou s mnoha barevnými, zdobnými motivy, včetně několika figurálních! Stavba kostela
tak s velkou pravděpodobností souvisí s majitelem obce Petrem z Janovic, který zastával na dvoře Karla IV.
vysoké postavení. Také to naznačuje domněnku, že v této době byl zřejmě význam Nepomyšle mnohem vyšší,
nežli se doposud předpokládalo. Potvrzení těchto hypotéz však vyžaduje další bádání.
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Protože se nedochovaly kroniky a písemných pramenů je poskrovnu, nemůžeme mnoho událostí v historii obce
osvětlit. Stavebně historický průzkum v kostele svatého Mikuláše nám několik střípků z doby dávno minulé
poodhalil. Můžeme jen litovat, že památková péče zaspala a stavebně historický průzkum neproběhl také při
rekonstrukci Nepomyšlského zámku. Jistě by nám vydal mnohá, neméně zajímavá tajemství.
Každopádně objevené stopy zhmotňují naši minulost tak, že se na ní můžeme nejen podívat, ale můžeme se jí
skutečně dotknout. Je to pojítko s dávnou dobou a životem našich předků.
Martin Kaše

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí: (60 let a více)
3. 8.
7. 8.
12. 8.
16. 8.
16. 8.
17. 8.
22. 8.
22. 8.
23. 8.
23. 8.
25. 8.

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Jan Gančík z Nepomyšle
Jiří Zíka z Nepomyšle (Ovčín)
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Hervig Lűftner z Dvérců
Jiří Český z Nepomyšle
Marie Kučerová z Nepomyšle
Eva Zítková z Nepomyšle
Mikuláš Hlaváč z Nepomyšle
Josef Jordánek z Nepomyšle
Helena Kurčíková z Nepomyšle

1. 9.
3. 9.
6. 9.
10. 9.
22. 9.
24. 9.
24. 9.
26. 9.

Dagmar Mikešová z Nepomyšle
Helga Prätoriusová z Nepomyšle
Karel Trochta z Nepomyšle
Karel Samolák z Dvérců
Václav Novák z Nepomyšle
Emílie Bartušková z Nepomyšle
Milena Zápotocká z Nepomyšle
Františka Čechová z Nepomyšle

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

Narodili se:
7. 9. 2013
Irena Kalhotková
Mamince Karolíně Kalhotkové blahopřejeme a přejeme jí, aby děťátko dobře prospívalo.
15. 9. 2013
Anna Strunzová
Mamince Petře Strunzové, tatínkovi Vladanovi Strunzovi a sestřičce Denisce Strunzové blahopřejeme a přejeme,
aby děťátko dobře prospívalo.
28. 9. 2013
Simona Vávrová
Mamince Darině Vávrové , tatínkovi Viktorovi Vávrovi a bratříčkovi Viktorovi Vávrovi blahopřejeme a přejeme,
aby děťátko dobře prospívalo

Opustili nás:
15. 9. 2013

František Kraus z Nepomyšle

Pozůstalým s hlubokým zármutkem a účastí vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Odstěhovali se:
12. 8. 2013

Géza Gatyás z Nepomyšle 93

Přistěhovali se:
2. 9. 2013
2. 9. 2013

Helena Kroková se synem Tomášem do Nepomyšle 91
Holubová Martina s dcerou Lucií Darvasovou do Nepomyšle 91

Nově příchozí občany srdečně vítáme do obce a pevně doufáme, že stejně jako obec bude dělat vše pro jejich
příjemný život, budou i oni obci přínosem.

Vydali se na společnou cestu životem…
V sobotu 27. 7. 2013 uzavřeli na zámku v Krásném Dvoře svazek manželský slečna Lucie Wagnerová a pan Pavel
Tvrdý z Nepomyšle. Odteď máme v Nepomyšli rodinku Tvrdých. Novomanželům blahopřejeme a na plavbě
životem na společné lodi společného jména jim přejeme dobrý vítr do plachet a klidné moře.
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KULTURA A SPORT
Sport
Volejbalový turnaj O pohár starosty městyse Nepomyšl
Přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o. s. ve spolupráci s Městysem Nepomyšl v sobotu 3. 8. 2013 pořádal
již 2. ročník volejbalového turnaje O pohár starosty městyse Nepomyšl a to na dětském hřišti.
Od 9 hodin proběhl zápis družstev, které byly v letošním roce 5 členná a poté následovala samotná hra, do které
se nahlásilo 5 týmů. Hra probíhala dle standardních pravidel volejbalu. Týmy hrály mezi sebou jako o život,
všichni se snažili o co nejlepší umístění. Na řádnou hru dohlížela Lenka Mohlová, záskokem byla Zdenka
Lněníčková a Martin Glončák. Počítadlo nám obsluhovala Karin Minátová. Počasí bylo nádherně slunečné a velmi
horké a tak velice vhod přišla místní jednotka hasičů, která nám všem zpříjemňovala horké chvilky a chladila jak
samotné hráče tak i přihlížející účastníky studenou sprchou . Finálový zápas mezi týmy byl velice napínavý,
nakonec se na 1. místě umístil tým Machrů ve složení Hana a Petr Lněníčkovi, David Maršala, Petr Bezděk a
Renata Morávková, na 2. místě tým Chrta ve složení Jiří Krupička, Václav Šrédl, Tereza Zápotocká, Libor
Trochta, Michal Filip a Anna Bauerová, 3. místo Pitbuláci ve složení David Humpolák, Jan Malina, Jan Minát,
Dominik Polášek, Dana Lněníčková, Kristýna Jerhotová a Kateřina Hanušová , 4. místo Hajerovi ve složení Jitka
Pinkrová, Martin Procházka, Jana Žáková, Martin Zápotocký a Jaroslav Piaček, 5. místo Dream team ve složení
Irena Čížková, Zdenka Štruncová, Martin Lončák, Gábina Schrötterová a na střídačku byla výpomoc: Václav Šrédl,
Tereza Lněníčková, Betr Bezděk, Petr Krupička a Jaroslav Piaček. Startovné bylo opět dobrovolné. Od týmu
Cheza jsme jako startovné obdrželi částku 100 Kč. Tímto za ni velmi děkujeme a bude použita na činnost
kroužku „Pandíci“. Tímto bych chtěla poděkovat za pomoc samotnému Městysu Nepomyšl , dále pak jeho
zaměstnancům, hasičům, Lence Mohlové, Zdence Lněníčkové, Martinu Glončákovi a Karin Minátové, jednotlivým
týmům za fair play a v neposlední řadě za solidárnost při nouzovém skládání 5 týmu. Hlavní ale přeci jen bylo
zahrát si a pobavit se, což se splnilo. Tak na příštím ročníku!!
Irena Čížková
1. místopředsedkyně sdružení Pandíci
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Foto: Karin Humpoláková, Jan Vnouček, Irena Čížková, Zdenka Lněníčková

Fotbalové výsledky v září
V neděli 1. 9. 2013 odjeli naši fotbalisti do Staňkovic. Štěstí je zřejmě opustilo právě při vstupu na tamní hřiště –
góly padaly do naší branky jeden za druhým. Přivezli jsme jich 10, jednu branku jsme dali. Takže konečný
výsledek byl Staňkovice – Nepomyšl 10:1.
Další sobotu 7. 9. 2013 jsme hráli doma a opět jsme prohráli – Nepomyšl - Hlubany 1:5.
V sobotu 14. 9. 2013 se hrálo v Měcholupech. Výhra povzbudila hráče i fanoušky – Měcholupy - Nepomyšl 3:6.
Václav Svoboda

Kalendárium
5. 10. 2013
19. 10. 2013
26. 10. 2013

Jablečný den v Krásném Dvoře
ve 14.00 hod. proběhne v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl Vítání občánků.
Přírodovědný zájmový kroužek "Pandíci",o.s. Vás srdečně zve na Strašidelné dovádění, které se
bude konat od 15.00 hod. v kulturním domě. Bohatý program. Změna vyhrazena.

NEPOTĚŠILO NÁS ...
Městys Nepomyšl podal dne 26. 7. 2013 písemnou žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství o zajištění autobusové dopravy na lince č. 774, spoj 101 do spoje 104 do obce Dětaň
z důvodu žádosti rodičů o dojíždění jejich dítěte do školního zařízení do Podbořan a zpět. V současné době staví
autobus pouze na zastávce Dětaň rozcestí.
13

Nepomyšloviny č. 08/2013

30. 9. 2013

Dne 13. 8. 2013 nám byla doručena odpověď, kde městysu Nepomyšl bohužel nebylo vyhověno – pro zavedení
autobusové dopravy nebo její posílení vychází Ústecký kraj z vytížení autobusových spojů na lince i počtu trvale
žijících obyvatel v příslušné obci nebo místní části. Ústecký kraj stanovil Plánem dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje hranici počtu trvale žijících obyvatel pro zavedení dopravní obsluhy autobusovou dopravou alespoň
35 obyvatel. Obsluha Dětaně autobusovou dopravou byla ukončena již v prosinci roku 2008 právě z důvodu
nízkého vytížení nabízeného spojení. Dle sčítání cestujících na lince 774 z ledna roku 2013 nevyplývá, že by byla
pravidelně využívána ani zastávka na rozcestí.
Na základě výše uvedeného o zavedení autobusové dopravy do místní části Dětaň Ústecký kraj, odbor dopravy a
silničního hospodářství, neuvažují a mohou nabídnout pouze spojení ze zastávky na rozcestí, tedy cca 1000 m od
Dětaně. Abychom cestujícím z tohoto bodu alespoň částečně zpříjemnili cestování, pracují v současné době
zaměstnanci obce na vybudování přístřešku (autobusové čekárny) na rozcestí u obce Dětaň.
Josef Lněníček

POTĚŠILO NÁS:
... že ve středu 18. 9. 2013 začal v Nepomyšli ordinovat praktický lékař MUDr. Petr Vít ze Žatce. Ordinační
hodiny jsou každou středu od 7.00 do 9.00 hodin.
Registraci pacienta a vyžádání zdravotní dokumentace pacienta si lékař zajistí sám. Ordinace s čekárnou se
nacházejí v prvním poschodí v budově bývalé školy v Nepomyšli čp. 102. Pokud půjdete po schodech, v prvním
poschodí zahnete doleva a ordinaci s čekárnou najdete na konci chodby. Pokud se svezete výtahem, ordinaci
s čekárnou najdete hned naproti výtahu. Výtah se nachází v přízemí budovy vpravo na konci chodby.
Vzhledem k tomu, že opět začal ordinovat lékař v Nepomyšli, nebude městys Nepomyšl již zajišťovat dopravu do
zdravotního střediska ve Vroutku.
Městys Nepomyšl pouze zajistí dopravu občanům z okolních spádových obcí, kteří budou chtít dojíždět k lékaři
do Nepomyšle. Občané si tuto službu objednají telefonicky nejméně 1 den předem v kanceláři úřadu městyse
Nepomyšl na tel. 415 213 133 nebo 775 213 108.
Josef Lněníček

DĚTSKÝ KOUTEK
Hádanka z titulní strany
Budovu bývalé školy z titulní strany minulých Nepomyšlovin poznal asi
každý. Dnes ve škole funguje multifunkční centrum obce. Co si pod
tímto tajemným názvem představit? Do budovy se vměstnali všechny
důležité instituce a organizace působící v obci a i něco navíc. V prvním
patře nově najdete úřad městyse Nepomyšl
Schválně, napiště nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš
Facebook, k čemu budova dříve sloužila a co v ní bude nyní.
Zdenka Lněníčková

Pro naše nejmenší ...
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Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 09/2013 bude 20. 10. 2013.
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 8 stran A4 - buďte
struční.
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