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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
v loňském roce jste si předplatili zpravodaj Nepomyšloviny. Bohužel, posledním vydáním bylo číslo č.6-7/2017, které
vyšlo dne 28.7.2017. Tímto se Vám omlouváme za dočasný výpadek vycházení Nepomyšlovin. Po velké odmlce
začínáme opět od dubna 2018 Nepomyšloviny vydávat. Začali jsme číslem 1—4/2018, které jsme vydali dne
26.4.2018. Tímto výpadkem jsme Vám dlužili celkem 5 čísel. Od dubna 2018 se Vám opět dostávají Nepomyšloviny
do domácností, které máte do čísla 8/2018 již z loňského roku předplacené. Nyní budou zase noviny vycházet
pravidelně a to cca poslední den v měsíci, popř. začátkem měsíce.
Tzn., že od příštího čísla 9/2018 skončilo předplatné z roku 2017. Předplatné od čísla 9/2018 do konce roku 2018
vybírat nebudeme. Nepomyšloviny od čísla 9/2018 do čísla 12/2018 nebudou rozváženy do domácností, ale můžete
si zpravodaj zakoupit na třech místech: na poště Partner, v kanceláři úřadu městyse nebo na prodejně COOP
v Nepomyšli za částku 5,- Kč/kus.
Ještě jednou Vám děkujeme za pochopení. Doufáme, že jste na nás nezanevřeli a i nadále si budete rádi číst tento
zpravodaj. Děkujeme za pochopení.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Boží muka u obce Dvérce
Městys Nepomyšl zažádal v únoru 2017 Státní zemědělský intervenční fond z programu Údržba a obnova kulturních
památek a venkovských prvků o dotaci na záchranu božích muk u obce Dvérce na p.p.č. 4041 v k.ú. Nepomyšl.
Objekt božích muk je uveden v ústředním seznamu kulturních památek ČR.
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Kamenná boží muka z červeného pískovce jsou typově charakteristickou památkou, kterou lze pravděpodobně
datovat do první poloviny 19. století. Kaplice je otočena kolmo k vozovce probíhající komunikace. Boží muka
z červeného pískovce dnes sestávají ze tří částí. Spodní plocha je vymezena širokou plintou. Podstavec o výšce 73
cm je ve vrchním zakončení profilovaný a odstupňovaný. Stéla s kaplicí je vysoká 226 cm, na úzké kvádrové noze
(32 x 30 cm) je mohutná kaplička (62 x 28 cm) na obou čelních stranách s mělkou obdélnou nikou. V nikách se
dochovaly otvory pro ukotvení obrázků. Pod ní je nástavec zdoben rytými liniemi a nízkým reliéfním dekorem.
Nahoře je kaplička ukončená profilovanou patkou, v níž je vsazen kovový dvouramenný kříž. Po kaplicí je na obou
stěnách uprostřed dochovaný otvor pro doplňky, který zatím není identifikován. Vysoká středová stéla je přikotvena
k podstavci přiznanými kovovými kramlemi ze všech čtyř stran. Památka je zhotovena ze specificky zbarveného
červeného pískovce místní provenience. V těchto lomech však dnes již není možné další kámen vytěžit.
V srpnu 2017 nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 88.952 Kč s termínem realizace do
29.09.2018. Restaurátorské práce byly provedeny prostřednictvím restaurátora – držitele příslušného povolení MK
ČR k restaurování – MgA. Helenou Jahodovou, akademickou malířkou a restaurátorkou z Kozojed.
Ve čtvrtek 31.8.2018 proběhlo převzetí restaurátorských prací na Božích mukách u obce Dvérce za účasti
restaurátorky MgA. Heleny Jahodové, PhDr. Víta Honyse z Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Ústí nad Labem, Petra Šikla z Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče a Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl s tímto závěrem: Narušený materiál díla byl konsolidován a doplněn náležitě
probarveným umělým kamenem, dílo bylo vyrovnáno a doplněny detaily zaniklé povrchové reliéfní modelace
s využitím historické fotodokumentace. Vrcholový kříž, jevící se dle řemeslného provedení původní, byl v detailech
doplněn a obnovena průzkumem doložená původní povrchová úprava zlacením. Do nik byly osazeny volné
rekonstrukce obrazů dle konzultace. Restaurátorské práce proběhly velmi kvalitně v souladu s platným závazným
stanoviskem a průběžnými konzultacemi.
A teď již jen zbývá vybudovat do svahu od silnice schody, aby byla památka přístupná od silnice.

Foto před restaurováním
Foto po restaurování
Text: Josef Lněníček
a částečně převzato z restaurátorského záměru Heleny Jahodové z Kozojed
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Pošta Partner
Pošta Partner v Nepomyšli bude mít po dobu dovolené změněnou pracovní dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

3. září 2018
4. září 2018
5. září 2018
6. září 2018
7. září 2018
10. září 2018

Děkujeme za pochopení.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
09.00

– 13.00
– 13.00
– 13.00
– 13.00
– 13.00
– 11.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin a 14.00 – 16.30 hodin
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Kopeme pro Vojtíška
Místní skupina Českého červeného kříže a TJ Nepomyšl ve spolupráci s hasiči Nepomyšl a Městysem Nepomyšl
pořádali turnaj v minikopané s názvem „Kopeme pro Vojtíška“ v sobotu 4. srpna 2018 od 9.00 hodin na fotbalovém
hřišti v Nepomyšli.
A jak celý nápad benefičního turnaje vznikl? Přišli s ním členové MS ČČK Nepomyšl. „Domluvili jsme se s TJ
Nepomyšl, že by se uspořádala minikopaná pro Vojtíška. Oslovili jsme vedení městyse, to nám pomohlo s organizací,
postavením stanu a posekáním trávy. Také jsme oslovili Sbor dobrovolných hasičů Nepomyšl a ti zorganizovali
doprovodný program pro děti“, přiblížila zákulisí dobročinné akce předsedkyně ČČK v Nepomyšli Petra Červená.
Jeden z účastníků turnaje pracuje v klubu Slavia Praha, a tak v sobotu dovezl Vojtíškovi dres Slavii, vlaječku a
ostatním dětem upomínkové předměty s logem. Organizátoři se postarali o občerstvení pro všechny zúčastněné –
vyhlášený nepomyšlský guláš a klobásy přišly všem k chuti, k poslechu a tanci vyhrávala skupina Járy Pinkase Jájina.
Veškerý výtěžek z této akce byl předán Vojtíškovi. Kromě symbolického šeku mu členky ČČK předaly krásného
plyšového medvěda. Částka od návštěvníků turnaje, od fotbalistů, hasičů a od Českého červeného kříže Nepomyšl
činí celkem 22.352,- Kč. „Tato částka je vyšší, než byla napsána na oficiálním šeku, protože jsme po předání dál
vybírali a podařilo se ještě vybrat krásné peníze. Tyto peníze osobně odvezu rodině Solčanských. Chci poděkovat
všem, kdo přišli podpořit tuto akci, a všem, kdo se na ní podíleli. A to Městys Nepomyšl, TJ Nepomyšl, hasiči
Nepomyšl a hlavně Český červený kříž. Děkuji!“. Vzkázala Petra Červená.
Pro rodinu Solčanských to, že v Nepomyšli uspořádali tuto akci pro klučinu, kterého vlastně neznají, je něco
neuvěřitelného, obdivuhodného a skvělého. „Nedokážete si představit, co vše to pro nás znamená. Už jen to, že
jsme se s Vojtíškem mohli zúčastnit tohoto klání, je velký stimulační zážitek, který mu dává chuť bojovat dál a
nevzdávat to a nám vlastně také. Když k tomu přidáte úžasnou částku, kterou jsme z této akce obdrželi a která nám
pomůže v další realizaci léčebného programu pro Vojtíška, nenacházíte ta správná slova. Zkrátka znovu všem velmi
děkujeme za obětavá srdce a ochotu pomoci našemu synkovi,“ dodali Solčanští.
Pokud byste i vy chtěli Vojtíška Solčanského podpořit v jeho boji s následky herpetické meningoencefalitidy, můžete
prostřednictvím účtu: 187141523/0600. Děkujeme.
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Text převzat z tisku Region Podbořanska
Foto: Ivana Michalová
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Chlapi v Nepomyšli hráli fotbal pro Vojtíška
Celkem 6 týmů se dalo v sobotu 4. srpna 2018 dohromady a vyběhlo na trávník fotbalového hřiště v Nepomyšli, aby
tak podpořilo rodinu Vojtíška Solčanského z Podbořan benefičním turnajem v minikopané Kopeme pro Vojtíška.
V zápasech se tak od rána do odpoledních hodin utkali tři domácí celky – Nepomyšl A a B a Stará garda Nepomyšl a
dále pak týmy Buškovice, Vroutek a Hlubany. I přesto, že horké počasí lákalo spíš k vodě, účast na dobročinné akci
byla pořádná, hrálo se pro dobrou věc a se srdcem, pořadatelé se postarali o doprovodné akce pro děti, občerstvení,
na pískovém hřišti si zájemci mohli zahrát volejbal. U toho všeho byla i rodina Solčanských spolu s Vojtíškem a
hráčům fandili. Ve tři hodiny odpoledne byly vyhlášeny výsledky turnaje a jeho vítězem se stal tým Buškovic s 12
body a celkovým skórem 16:5, 2. místo vybojovala Stará garda Nepomyšl (10 bodů, 9:7), 3. místo obsadily Hlubany
(9 bodů, 12:7), 4. místo patřilo Vroutku (7 bodů, 11:8), 5 místo brala Nepomyšl A (2 body, 7:17) a 6. místo Nepomyšl
B (2 body, 3:13).

Text převzat z tisku Region Podbořanska
Foto: Ivana Michalová

Turnaj v plážovém volejbale
Městys Nepomyšl pořádal v sobotu 18. srpna 2018 od 10.00 hodin 7. ročník turnaje „O pohár starosty městyse
Nepomyšl v plážovém volejbale“ u fotbalového hřiště v Nepomyšli. Hrálo se dle platných pravidel šestkového
volejbalu, družstva byla tříčlenná, minimálně 1 žena v týmu, maximálně 5 střídajících členů v týmu. Přihlásilo se
rekordních 12 družstev. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených družstev se muselo přistoupit k těmto pravidlům:
- hrálo se na 2 vítězné sety do 15ti (tiebreak do 5ti), výhra 3 body, vyhraný tiebreak 2 body, prohraný tiebreak
1 bod. Postupový klíč – počet bodů ve skupině, počet vítězných míčů vzájemné zápasy.
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A po dlouhých hodinách v horkém počasí byl znám vítěz, kterým se stalo opět - družstvo PITTBULÁKŮ ve složení
David Humpolák, Kateřina Vybíralová, Tomáš Seifert a Jan Semerád. Vzhledem k tomu, že Pittbuláci vyhráli již po
třetí za sebou – putovní pohár starosty městyse Nepomyšl získali do svého vlastnictví. Proto se příští rok bude bojovat
o zcela nový putovní pohár.
Na závěr je nutné poděkovat všem, kdo se nějak podíleli na organizaci celého dne: hlavní rozhodčí Lence Mohlové,
která celý den organizovala a zajišťovala funkci rozhodčího, se kterou jí také pomáhali Libor Trochta, Zuzana
Wiedová, Kateřina Vybíralová, Ladislav Kondrád a Jaroslav Kastl. Dále poděkování patří našim hasičům – veliteli
JSDH Vladimíru Vázlerovi a Dominiku Vázlerovi, u kterých si nejenom děti, ale i dospělí mohli zastřílet z paintballové
zbraně, dále fotografce Karin Humpolákové, zaměstnancům městyse Nepomyšl, dobrovolníkům u počítadla a
v neposlední řadě všem hráčům za účast.
K poslechu i tanci hrála večer hudební skupina Doupováci, občerstvení zajišťoval nájemce pivnice „U zámku“
v Nepomyšli Josef Mašek se svými přáteli. Všechno klapalo a fungovalo skvěle a lidi se bavili dlouho do noci …
1. místo PITTBULÁCI (David Humpolák, Kateřina Vybíralová, Tomáš Seifert a Jan Semerád)
2. místo FIJALENKA (Lenka Mohlová, Filip Koval a Jaroslav Kastl)
3. místo PROFÍCI
(Helena Benešová, Pavel Beneš a František Hauswirth)
4. místo JELZIN
(Ladislav Kondrád, Zuzana Wiedová a Jiří Kokoška)
5. místo PREDÁTOŘI (Libor Trochta, Jan Minát a Anička)
6. místo 2 + 1
(Václav Šrédl, Natálie Kadlčíková a Adam Daniš)
7. místo CHEZA
(Jiří Krupička, Denisa Kadlčíková, Kateřina Minátová a Michal Filip)
8. místo MACHŘI
(Hanka Lněníčková, Vladimíra Ryšavá a Petr Lněníček)
9. místo NO NAME
(Danuška Lněníčková, Petr Krupička a Patrik Polášek)
10. místo FOR FUN (Lucie Schrötterová, Gábina Schrötterová a Tereza Zápotocká)
11. místo KUBÁNCI (Jan Červeňák, Václav Štrunc, Zdeňka Štruncová, Petra Červená a Zdeněk Červený)
12. místo LETCI
(Darinka Vávrová, Viktor Vávra a Roman Baborák)
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Text: Renáta Morávková
Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií najdete na https://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz

Rybník Chmelištná
Na 31. mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 14.8.2017 byl na základě
poptávkového řízení schválen dodavatel na opravu hráze rybníka v obci Chmelištná. S touto opravou bylo započato
v srpnu 2017.
Tyto práce jsou již dokončeny. Byla postupně prováděna oprava hráze rybníka včetně rozebrání starého kamenného
zdiva a výstavba nového kamenného zdiva včetně spárování. Práce byly provedeny kvalitně a rybník dostal úplně
jiný vzhled. Nyní zbývá pouze osadit břehy zelení a umístit lavičky.
V úterý 14. srpna 2018 proběhlo předání stavebních prací za účasti faráře Otce Josefa Čermáka z Kadaně, který
tento rybník posvětil, dále za účasti zhotovitele Stanislava Zmrhala, stavebního dozoru Ing. Ivo Švarce, místních
občanů, některých zastupitelů, účetní městyse a starosty městyse Nepomyšl.
Touto cestou bychom rádi poděkovali p. Pavlovi Kalujovi z Chmelištné, jeho ženě Anně a jejich čtyřem šikovným
synům Kryštofovi, Janovi, Josefovi a Lukášovi za zorganizování tohoto dne a hlavně za přípravu velmi chutného
občerstvení ve velmi příjemném prostředí.
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Rybník po opravě

Rybník po opravě
Text a foto: Josef Lněníček

3. kolo STIMAX CUP 2018 Lovosice
Poslední sobota prázdnin a MH SDH Nepomyšl se vydali na 3. kolo STIMAX CUPu do Lovosic. Celkem vyrazilo 15
závodníků, kteří poměřili síly v 5 kategoriích. Po prvních kolech této soutěže držíme v průběžných výsledcích pozice
do 15. místa mezi soutěžícími z celého ústeckého kraje. V Lovosicích nám moc nepřálo počasí, ale poslední kolo nás
čeká až 14.9.2018 v Krupce a podzim je nevyzpytatelný, takže může být i hůře. V tomto závodě nastoupila poprvé
i Simonka Vávrová ve svých 4 letech. Perfektně zvládla překážky a nesení hadic. Pokusy sice nedokončila, ale v
dalších závodech to určitě zvládne. V Lovosicích byla nejmladší účastnicí z 294 soutěžících.
A jak se nám dařilo? Počasí si sice vybralo svou daň, ale všichni závodníci dokončili své pokusy a v mnoha případech
i zlepšili své nejlepší časy z minulých kol. Na
nejlepší umístění dosáhl Philip Strunz v
kategorii 6-8 let mladší chlapci, když se umístil
na 5. místě s časem 28,43 s.
A jak na tom jsme v průběžném pořadí:
Mladší dívky 6-8 let (25 závodníků)
6. místo Denisa Strunzová SDH Nepomyšl
10. místo Tereza Štruncová SDH Nepomyšl
Mladší dívky 9-11 let (39 závodníků)
9. místo Klára Urbanová SDH Nepomyšl
12. místo Kateřina Červená SDH Nepomyšl
13. místo Zuzana Novotná SDH Nepomyšl
na 3. čas čeká Eliška Glončáková SDH
Nepomyšl
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Mladší chlapci 6-8 let (27 závodníků)
3. místo Philip Strunz SDH Nepomyšl
5. místo Viktor Vávra SDH Nepomyšl
8. místo Tomáš Mimovič SDH Nepomyšl
Mladší chlapci 9-11 let (60 závodníků)
14. místo Tomáš Urban SDH Nepomyšl
17. místo Petr Žák SDH Nepomyšl
20. místo Tadeáš Vlasák SDH Nepomyšl
na 3. čas čeká Jaroslav Dobřanský SDH Nepomyšl
Starší chlapci 11-15 let (53 závodníků)
na 3. čas čeká Daniel Červený SDH Nepomyšl
V Krupce nás čeká poslední kolo a vyhodnocení celého seriálu STIMAX CUP 2018. MH SDH Nepomyšl tak skončí
premiérová sezóna v tzv. „šedesátkování" a začnou se připravovat na podzimní část hry Plamen 2018/2019. Vše
startuje branným závodem požární všestrannosti dne 21.10.2018 v Libočanech.
Kroužek mladých hasičů v Nepomyšli plánuje připravit a seznámit veřejnost o prvním roce svého fungování. Můžete
se těšit na ukázky úspěchů, kterých dosáhly, promítání, kroniky a trofeje, atd. O termínu Vás budeme informovat v
předstihu. V případě dotazů kontakt: p.strunz@seznam.cz, tel. 724 356 130
Text a foto: Petr Strunz
vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl

CHYSTÁ SE …
Setkání s veřejností – spolupráce místních na obnově návsi a okolí v Nepomyši
Vážení spoluobčané, není Vám jedno, jak bude vypadat Vaše obec za pár let? Chcete nám říci, co Vám zde chybí a
co naopak máte rádi? Zajímají Vás doporučení odborníků na architekturu a krajinnou ekologii pro Nepomyšl? Spolu
s veřejností a zástupci městyse projdeme místa, kterých by se úpravy měly týkat. Architekt a botanik by na místě
pohovořili o základních principech, které je dobré při revitalizaci veřejných prostranství dodržovat a proč. Zároveň
by naznačili možnosti, jak by revitalizace mohla proběhnout v naší obci.
Přijďte na komentovanou procházku a následnou diskusi s odborníky o místech, která čeká proměna. Tato akce
proběhne ve čtvrtek 6. září 2018, sraz bude v 9.00 hodin u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. Těšíme se na vás!
Nemáte čas? Napište nám svůj podnět na tabuli s mapou Nepomyšle, která bude umístěna v přízemí budovy Úřadu
městyse Nepomyšl v termínu od 30.8.2018 do 6.9. 2018.
Nebo nám alespoň napište odpověď na tři níže napsané otázky:
1. Co se vám na vaší návsi a jejím okolí líbí?
2. Co se vám na vaší návsi a jejím okolí naopak nelíbí?
3. Co vám na vaší návsi a jejím okolím chybí?
Na základě diskuse a Vašich podnětů pak bude přítomnými odborníky vypracován návrh, jak změny v obci konkrétně
řešit. Návrh řešení bude představen na setkání ve čtvrtek 20. září 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městyse Nepomyšl, kam Vás též srdečně zveme.
Josef Lněníček

Loučení s létem a Svatováclavský jarmark
Město Blšany pořádá v sobotu 8. září 2018 Loučení s létem a Svatováclavský jarmark na náměstí v Blšanech.
Program:
09.00 – 12.30 turnaj v nohejbale – sportovní dopoledne po taktovkou bratrů Ležáků
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12.45 slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků nohejbalu, poté Bereš – dechová hudba, Kryrské mažoretky,
Nedivadlo Piškot, Power of Dance Podbořany, Jakub Děkan, Kabát REVIVAL, Recesse Kryry, Večerní zábava Elements
Celý den budou k dispozici lunaparkové atrakce a prodejní jarmark, koně M a P RANCH Vízkovi, malování na obličej.
Moderuje pan Karel Fiala.
Renáta Morávková

Oslavy výročí 145 let od založení sboru hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Krásný Dvůr pod záštitou Obce Krásný Dvůr pořádají v sobotu 8. září 2018 od 9.00 hodin
oslavy výročí 145 let od založení sboru hasičů před hasičskou zbrojnicí v Krásném Dvoře.
Program:
09.00 a po celý den
11.30 – 12.00
12.30
14.00
18.00
22.00

Výstava hasičské techniky
Prezentace družstev hasičů
Netradiční soutěže hasičů
Michal Tučný REVIVAL
Taneční zábava (Hlavan + Křižáci)
Hasičská fontána na koupališti + překvapení

Doprovodný program: skákací atrakce, stánkový prodej, malování na obličej. Občerstvení zajištěno – hasičský
bramborák, klobásy, steaky, pivo, limo atd.
Renáta Morávková

Kaple Chmelištná
V roce 1793 kapli na návsi ve Chmelištné postavila na vlastní náklady obec. Jedná se o zděnou kapličku se zvoničkou,
postavenou na podélném půdorysu s jednoduchým portálem, římsou a trojúhelníkovým štítem v průčelí. Sedlová
střecha se zvalbením v závěru nese věžičku se zvonem - v současné době atrapa. Je to typický příklad drobné zděné
sakrální návěsní architektury z 19. století výrazně poznamenaná novodobými úpravami. Dne 29.9.1994 byly
prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury pod katalogovým číslem 1000120367.
V loňském roce 16. září na svátek sv. Ludmily se sešly v kapličce na návsi téměř tři desítky lidí ke mši svaté. Pan
farář Josef Čermák požehnal obraz sv. Ludmily a rovněž sv. Ludmile věnoval své kázání. Mši provázela hudba umělců
ze Sýkořice na Křivoklátsku, manželů Fichtnerových, kteří přítomným hráli na flétnu a violoncello a zpívali. „I když
pršelo, zůstali všichni na chutné pohoštění.
Letos opět na svátek sv. Ludmily v neděli 16. září 2018 od 11.00 hodin navštíví obec Chmelištnou farář Otec Josef
Čermák z Kadaně a tentokrát zasvětí kapli ve Chmelištné sv. Ludmile. Všichni jste srdečně zváni.
Václav Staněk dal podnět opravit kapli ve Chmelištné. Nechal natřít střechu, namalovat obraz sv. Ludmily. Pavel
Kaluja se svými syny dobarvil fasádu a doplnil do niky kříž a pan farář Josef Čermák z Kadaně věnoval do věžičky
zvon. Městys Nepomyšl se podílel na financování obrazu.

text a foto: Josef Lněníček
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Zahrada Čech
Úřad městyse Nepomyšl pořádá zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech v úterý 18. září 2018. Odjezd v 8.00
hodin od budovy úřadu městyse. Poplatek za autobus: důchodci 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. Z důvodu velkého zájmu,
žádáme místní občany, aby se přihlásili na úřadu městyse Nepomyšl a uhradili poplatek co nejdříve.
Program: Den s Babouky – nejstarší jihočeská dechovka. Program zpestří litoměřická hudební skupina NO NAME LT.
Celým dnem provede moderátor Hitrádia FM Zdeněk Lukesle.
Otevírací doba: 9.00 -17.00 hodin

Vítání občánků
V sobotu 22. září 2018 se v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl uskuteční
tradiční přivítání nových občánků do života a do obce. V letošním roce přivítáme dva
občánky, jednu holčičku a jednoho chlapečka: Radku Hosnedlovou, narozenou
12.09.2017 a Tomáše Kašeho, narozeného 19.02.2018
Renáta Morávková

Kaple všech svatých v Petrohradě
Obec Petrohrad pořádá v sobotu 22. září 2018 od 15.00 hodin slavnostní
otevření nově zrestaurovaného interiéru Kaple všech svatých v Petrohradě.
Program:
Úvod starostkou obce Jitkou Dondovou
Koncert LA DOLCE VITA Sokolov
Požehnání kapli knězem římskokatolické farnosti Kralovice
Vypuštění balónků republiky
Občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma.
Renáta Morávková

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 – v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem pro konání voleb je pro voliče, kteří mají
trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební místnost v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl, která se nachází v 1. patře úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům do 2. října 2018.
Renáta Morávková

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Městys Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a.s. nabízí občanům bezplatný sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu v sobotu 24. 11. 2018 v době od 8.30 hodin do 8.45 hodin na návsi u kostela
v Nepomyšli. Na uvedené místo budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen, a.s. vybavené speciálními
nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové
filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení, pneumatiky
z osobních vozů a kovy.
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných v naší obci, neboť
ztěžují využití odpadu jako suroviny.
Tyto služby jsou pro občany ZDARMA.
Josef Lněníček
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Kalendárium
08.09.2018
08.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
22.09.2018
22.09.2018
06.10.2018
06.10.2018
5. – 6.10.2018
08.12.2018

Loučení s létem a Svatováclavský jarmark na náměstí v Blšanech
Oslavy výročí 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů Krásný Dvůr před hasičskou zbrojnicí
v Krásném Dvoře
Muzikál „Muž se železnou maskou“ v divadle Broadway v Praze, odjezd v 15.15 hod. z Nepomyšle
Závody Mladých hasičů Stimax 4. kolo Krupka
Krásnodvorský koncert pozdního léta na zámku v Krásném Dvoře
Žehnání kaple sv. Ludmily v obci Chmelištná od 11.00 hodin
Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, odjezd v 8.00 z Nepomyšle
Zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl od 19.00 hodin
Od 14.00 hodin Setkání s veřejností – revitalizace veřejného prostranství v zasedací místnosti
úřadu městyse Nepomyšl
Vítání občánků od 14.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl
Slavnostní otevření zrestaurovaného interiéru Kaple všech svatých v Petrohradě od 15.00 hodin
Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře
Závody Mladých hasičů Plamen 2018/2019 ZPV
Volby do zastupitelstev obcí
Mikulášský jarmark v Nepomyšli od 13.00 hodin

SPORT
Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy
– podzim 2018 – TJ Nepomyšl
26. srpna 2018

Zeměchy : Nepomyšl

5:0

na hřišti v Zeměchách

1. září 2018

Nepomyšl : Bezděkov

0:1

na hřišti v Nepomyšli

Rozlosování na sezónu
2018 / 2019
domácí
Sokol Zeměchy
TJ Nepomyšl
Sokol Měcholupy
TJ Nepomyšl
SK Hříškov
Sokol Lipenec
TJ Nepomyšl
TJ Nepomyšl
Sokol Bezděkov
TJ Nepomyšl
Sokol Lenešice B
TJ Nepomyšl
TJ Nepomyšl
Ohře Lišany

hosté
TJ Nepomyšl
Sokol Bezděkov
TJ Nepomyšl
Sokol Lenešice B
TJ Nepomyšl
TJ Nepomyšl
Ohře Lišany
Sokol Zeměchy
TJ Nepomyšl
Sokol Měcholupy
TJ Nepomyšl
SK Hříškov
Sokol Lipenec
TJ Nepomyšl

termín konání

čas konání

den

hřiště

26.08.2018
01.09.2018
08.09.2018
15.09.2018
23.09.2018
30.09.2018
06.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
24.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
14.04.2019

17.00
13.30
13.30
13.00
16.30
16.00
12.30
12.00
12.00
11.00
14.00
11.30
13.00
16.30

Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

Zeměchy
Nepomyšl
Měcholupy
Nepomyšl
Hříškov
Lipenec
Nepomyšl
Nepomyšl
Bezděkov
Nepomyšl
Lenešice
Nepomyšl
Nepomyšl
Lišany

Zprávu podává Vladimír Lucký
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V září oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Emílie Bartušková z Nepomyšle
Drahomíra Gančíková z Nepomyšle
Josef Lněníček z Nepomyšle
Dagmar Mikešová z Nepomyšle
Václav Novák z Nepomyšle

Helga Prätoriusová z Nepomyšle
Karel Samolák z Dvérců
Milena Zápotocká z Nepomyšle
Rudolf Zeman z Nepomyšle

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

POTĚŠILO NÁS …
Vodné a stočné v Nepomyšli
Jsou za námi téměř 3 měsíce extrémně horkých letních dnů. Ukázalo se, že díky symbolickému zpoplatnění vody
v obci Nepomyšl od července 2016, které donutilo občany zbytečně neplýtvat a šetřit vodou, přineslo úsporu financí
za poplatek odebrané podzemní vody, který se hradí Celnímu úřadu. Vyřešila se tím hlavně problematika nedostatku
vody v obecním vrtu a nemuseli jsme omezovat odběr pitné vody z obecního vrtu, jak tomu bylo v mnoha obcích
ČR.
I přes námitky některých občanů ohledně zpoplatnění vody v Nepomyšli si troufám tvrdit, že to bylo rozhodnutí
nezbytné.
Pro srovnání uvádíme spotřebu vody v letních měsících za rok 2015, kdy se ještě poplatek nevybíral a za rok 2016,
a 2017, kdy se již vybíral poplatek ve výši 20,- Kč/m3 . Můžete posoudit sami, že spotřeba se v roce 2016 hned
snížila o více než polovinu.
Rok 2015
7/2015
8/2015

3.795 m3 (3.795 tis. litrů vody) - bez poplatku
3.340 m3 (3.340 tis. litrů vody) - bez poplatku

Rok 2016
7/2015
8/2015

1.780 m3 (1.780 tis. litrů vody) – poplatek 20,- Kč/m3
1.574 m3 (1.574 tis. litrů vody) – poplatek 20,- Kč/m3

Rok 2017
7/2015
8/2015

1.495 m3 (1.495 tis. litrů vody) – poplatek 20,- Kč/m3
1.542 m3 (1.542 tis. litrů vody) – poplatek 20,- Kč/m3

Pro srovnání uvádíme ceny vodného a stočného v obci Nepomyšl a v některých okresních městech v roce 2018:
Nepomyšl
Louny
Chomutov
Most
Rakovník
Karlovy Vary
Kladno
Plzeň

20,00
98,67
98,67
98,67
81,05
89,92
92,92
86,14

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Rokycany
Beroun
Tachov
Sokolov
Cheb
Teplice
Litoměřice
Ústí nad Labem

93,44 Kč
95,91 Kč
89,92 Kč
104,32 Kč
89,13 Kč
98,67 Kč
98,67 Kč
98,67 Kč
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
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RŮZNÉ …
Hledáme nové hasiče
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Nepomyšl hledá nové aktivní členy.

Nabízíme:
-

Práci v týmu
Fyzicky náročnou činnost
Teoretickou přípravu
Praktický výcvik
Kurz motorové pily

Požadujeme:
-

Věk minimálně 18 let
Bydliště v Nepomyšli
Dobrý zdravotní stav
Obětavost a vytrvalost
Řidičský průkaz „C“ výhodou

V případě zájmu piště na email: hasicinepomysl@seznam.cz , SMS: 775 098 797 nebo facebook: Hasiči
Nepomyšl
Text: Vladimír Vázler
velitel JSDH

Uzavírka silnice Brody - Nepomyšl
V období od 1.9.2018 do 31.10.2018 bude celkově uzavřena silnice mezi obcemi Brody a Nepomyšl. Jedná se o silnici
III/2247, kde z důvodu sanace narušeného propustku budou probíhat sanační práce v celkové uzavírce. Objízdná
trasa povede po silnicích II/221 a III/22114 přes obec Buškovice.
Josef Lněníček

6 věcí, které nikdy nesplachujte do záchodu
Odpad patří do popelnice nebo do kontejneru. Někdy však člověku přijde jednodušší vylít zbytky jídla a vyhodit
malé věci do záchodu. Riskujete ucpání vlastní toalety, nebo když se odpad dostane do přečerpávacích jímek, ničí
čerpadla a zvyšují se náklady na provoz čističky.
Co do záchodu nepatří?
1. Odpad z kuchyně
Vyléváte tekuté zbytky jídly do záchodové mísy? Tak to je veliká chyba. Potraviny se tím okamžikem stávají úžasnou
pochoutkou pro potkany. Pevnější zbytky z kuchyně normálně vyhoďte do směsného nebo bioodpadu (hnědé
popelnice), řídké nalijte do PET láhve a dejte do popelnice.
Snad to nejhorší co můžete z kuchyňského odpadu spláchnout, je použitý olej a vůbec tuk. Sráží se, ulpívá na stěnách
trubek a vytváří v odtokové síti doslova tukové kry, které znemožňují plynulý průchod odpadních vod. Olej z pánve,
třeba po řízcích, nechte vsáknout do papírové utěrky a tu pak vyhoďte do směsného odpadu. Když je ho více,
například z friťáku, tak ho podobně, jako zkyslou polévku, slijte do uzavíratelné plastové nádoby a odneste do
popelnice či do velkoobjemových kontejnerů.
2. Hygienické potřeby
Tady asi nenajdete žádné překvapení, ale i tak je třeba zdůraznit, že do záchodu v žádném případě nepatří dámské
vložky, dokonce ani ty nejmenší slipové, stejně jako tampony a inkontinenční pleny. Určitě nesplachujte ani použité
kondomy, vatové tyčinky na čištění uší nebo odličovací polštářky.
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3. Vlhčené ubrousky
Velkou škodu dělají v trubkách veškeré vlhčené ubrousky – dětské, odličovací i třeba úklidové. Na rozdíl od
toaletního papíru jsou obvykle vyrobeny z netkané celulózy, která se ve vodě nerozpustí a ulpívá v záhybech stokové
sítě. Když se nahromadí, může vytvořit obrovské překážky, které často končí právě prasknutím trubky a havárií.
Podobné doporučení platí i pro separační vložky do látkových plen a některé druhy silnějšího vlhčeného toaletního
papíru. Problematické je to i s ruličkami od toho klasického. Někteří výrobci nás sice vyzývají k tomu, abychom je
směle splachovali, ale pracovníci kanalizací to nedoporučují. Podle zkoušek provedených na pražské Vysoké škole
chemicko-technologické po rozpuštěných ruličkách zůstávají celulózová vlákna, která se v odpadních vodách
zachytávají do čisticích zařízení.
4. Vlasy
Jsou tenké, řeknete si, ty se tam ztratí … Rozhodně ne. Rozkládají se pomalu, a pokud se spojí s jiným materiálem
a vytvoří chuchvalec, na který se nabalují další nečistoty, dovedou v trubkách napáchat dost neplechy.
5. Léky a různé chemikálie
Do toalety také nepatří nepoužité nebo prošlé léky, kapky či sirupy. Ale pozor! Neměli byste je vyhazovat ani do
směsného odpadu. Je třeba je odevzdat v lékárně – jde svým způsobem o nebezpečný odpad.
Stejné pravidlo platí pro zbytky barev (malířských, natíracích), lepidel, ředidel, motorový olej či chemikálie ze
zahrady. Nejenže průtokem v kanalizaci mohou spustit nechtěnou chemickou reakci a vytvářet nebezpečné plyny,
ale narušují následný biochemický proces úpravy vody.
6. Nedopalky a další nerozpustné materiály
I obsah popelníku, ať je jakkoli smrdutý, je nutné vysypat do odpadkového koše nebo rovnou do popelnice a
nezbavovat se ho prostřednictvím toalety. Stejná chyba by bylo vhodit do mísy použité planžety holicího strojku a
jiné menší předměty. Stejné pravidlo platí pro písek či kamínky vytřepané z bot (hlavně těch dětských) a hadry na
podlahu nebo nádobí.
Tak co, neděláte některou z uvedených chyb?
Použito z webových stránek společnosti Vodovody a kanalizace

BEZ OBALU…
Smutné léto ve Chmelištné
Koňský dvorec Chmelištná z.s. je jednou z neziskových organizací se sídlem na území městyse Nepomyšl, tedy ve
Chmelištné. Možná je o nás v poslední době slyšet méně než dříve, potkáváme se pravidelně asi jen na dětském dnu
na hřišti. To ovšem neznamená, že bychom nic nedělali. Své síly zaměřujeme zejména na zážitkové, vzdělávací a
terapeutické programy pro děti. Hlavně pro děti sociálně handicapované. Za dětmi jezdíme se zvířaty nejen po
Podbořansku a Žatecku, ale i třeba do Kladna a k České Lípě.
Na farmě ve Chmelištné nás navštěvují školky, školy, tábory, ale i jiné skupinky dětí či dospělých, kteří u nás hledají
kontakt se zvířaty, práci s koňmi, svezení na voze nebo třeba ukázky různých farmářských dovedností. Nově
ukazujeme například zpracování mléka a přebytky i prodáváme. Stali jsme se také registrovaným hiporehabilitačním
střediskem, členem České hiporehabilitační společnosti, naši koně složili zkoušky a získali licenci hiporehabilitačních
koní pro sociální a pedagogickou terapii a kontaktní terapii. A to se dostáváme k hlavnímu směru naší činnosti.
Pro děti z dětského domova v Mašťově provozujeme celoročně jezdecký a chovatelský kroužek, menší děti dochází
do farmářského kroužku, kde se rovněž starají o zvířata a něco pěstují na záhonech a podobně. Také pro chlapce,
kteří se léčí z drogové závislosti máme pravidelné terapeutické programy na farmě a u koní. Jezdí k nám někdy i
děti ze Střediska výchovné péče. Každoročně bývají nejhezčí letní několikadenní akce. S dětmi z mašťovského
dětského domova vyráží každoročně poník s vozíkem plným stanů spacáků a jídla na několikadenní „Putování poníka
Prince v přírodě“.
Několikrát za léto přijíždí děti ze tří různých dětských domovů na programy pořádané ve spolupráci se spolkem Fido
Dido z Mostu. Nejvíce se tradičně těšíme na několikadenní prázdninový pobyt, který byl letos v posledním
červencovém týdnu. Malá skupinka dětí se pod dozorem sociálních pracovníků, nás z farmy a Mgr. Jana Vašata PhD,
učitele sociálně právní fakulty ústecké univerzity a jeho studentek na praxi učí poznávat potřeby zvířat a vykonávat
různé farmářské práce nebo tábornické dovednosti.
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Bohužel, letošní ročník byl úplně rozvrácen a
zkažen jediným nesnášenlivým a zlým
člověkem, Pavlem Šmejkalem. Ten nás svým
nesmyslným
pokřikováním,
každodenním
agresivním napadáním a výhružkami nebo
bezpředmětnými
udáními,
nechtěným
fotografováním, stejně jako nájezdy autem a
troubením natolik zbavil možnosti se plně
soustředit na program pro děti, že nás donutil
se bránit. Sebrali jsme pár nahrávek z našich
mobilů, sepsali jeho útoky a podali společně
trestní oznámení na policii a na městský úřad
v Podbořanech a zvažujeme i další kroky. Plný
text naší stížnosti na policii dám komukoliv rád
k nahlédnutí. Nemusím doufám podotýkat, že
nikdo z našich dětí se nedotknul jeho majetku,
nevstoupil na jeho pozemky ani nerušil noční
klid.
Chci se s Vámi podělit o jeden z našich
důkazů, o stránku z naší „táborové kroniky“,
kam děti obvykle zapisují zážitky se zvířaty
nebo ze svých her a tak. Když jsem stránku
poprvé uviděl, chtělo se mi brečet, bylo mi
jasné, že jsme selhali a nedokázali uhájit svou
práci před agresorem, který se stal
dominantním zážitkem dětí místo například
našich koní, nebo vedoucích. Očima a perem
13. tileté dívky Andrey se seznamte s panem
Šmejkalem, který mimo jiné také usiluje stát
se v Nepomyšli zastupitelem.

Za sebe a Koňský dvorec Chmelištná z.s. Václav Staněk
0
Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl,
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284.
Zpracovali:
Josef Lněníček a Renáta Morávková
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 9/2018 bude 27.9.2018
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě na
flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více
o pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 16 stran A4 - buďte
struční.

18

