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Číslo 9/2012

Cena 5 Kč

ÚVODEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Milý přátelé,
existují pouze dva dny v roce, kdy
nemůžeme udělat vůbec nic.
Jeden se jmenuje Včera a druhý
Zítra. Dnešek je tím správným
dnem milovat, jednat a především
žít.
Zkusme se tím řídit a žijme
v přítomnosti. Jedině tak můžeme
být šťastní.
Budeme-li
pořád
nostalgicky
vzpomínat
na
časy
minulé,
ustrneme ve vývoji. Minulost nám
může posloužit pouze k tomu,
abychom se pro příště vyvarovali
chyb, jichž jsme se již jednou
dopustili. A věřte, není hloupé
chybu přiznat, je hloupé chybu
opakovat.
Budoucnost je něco, co bychom
snad měli řešit ještě méně než
minulost. Budeme-li se bát toho,
co přijde, nepřijde vůbec nic. Ani
to zlé, ale ani to dobré. Ošidíme
se o spoustu dobrých věcí, které
by se nám mohly stát, kdybychom
se nebáli.
A tak je lepší nenechat se
svazovat
ani
minulým,
ani
budoucím a plně žít to přítomné.
Zní to banálně, ale zkuste to
alespoň jeden den aplikovat.
Dokážete to?
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Zářijové jednání zastupitelstva se uskutečnilo oproti zvyklostem ve čtvrtek
27. 9. 2012. Důvodem posunutí zasedání byl svátek české státnosti
připadající na letošní poslední pátek v září.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 8 zastupitelů, omluven byl pan Antonín
Lněníček.
Jedním z bodů programu byl návrh prodeje starého obecního traktoru Zetor
5748, SPZ UOO 28-15 (rok výroby 1976) z majetku městyse Nepomyšl.
Městys Nepomyšl nedávno zakoupil do svého majetku nový traktor ZETOR
7245, proto starosta navrhl prodej traktoru starého. Zastupitelé
odsouhlasili, že prodej bude inzerován v místním tisku. Vyvolávací cena
traktoru byla stanovena na 60.000,- Kč, prodej proběhne obálkovou
metodou.
Zastupitelé dále projednávali potíže s armádou a školním autobusem.
Problém vojenských vozidel projíždějících po běžných komunikacích III.
třídy řeší obce na Podbořansku již poněkolikáté. Tentokrát hejtmanka
Ústeckého kraje kontaktovala Ministerstvo obrany s žádostí o řešení
situace. V odpovědi ministr hejtmance sděluje, že pohyb vojenské techniky
nelze po silnicích III. tříd úplně eliminovat, ale na základě provedeného
šetření byla přijata nezbytná opatření, která by měla optimalizovat trasy
přesunů a tím zmírnit dopad na silnice III. tříd. Současně byl požádán
náčelník Vojenské policie o provádění kontrolní činnosti se zaměřením na
dodržování stanovených tras. Doufejme, že přijatá opatření ze strany
Ministerstva obrany zlepší situaci v naší obci a zároveň zabrání dalšímu
poškozování silnic III. tříd.
Školní autobus trápí především nepomyšlské děti dojíždějící do ZŠ – autobus
z Nepomyšle pravidelně odjíždí o 5-10 minut pozdě. Zatímco podle jízdního
řádu má do Krásného Dvora ranní autobus přijíždět v 7.46, přijíždí autobus
ve skutečnosti o 5-10 minut později a žáci tak pravidelně přicházejí pozdě
na vyučování. Škola doposud tento handicap dojíždějících nepomyšlských a
buškovických dětí tolerovala. Letošní první ročník ale z 90 % tvoří
nepomyšlské děti, je proto tristní, když po začátku vyučování 10-15 minut
chybí ve třídě většina dětí. Zastupitelé starostovi uložili projednat
s dopravcem dodržování jízdního řádu, případně jeho změnu tak, aby byla
zajištěna včasná docházka dětí do školy.
Zdenka Lněníčková
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
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 obce Dvérce za cenu 40,- Kč.
Renata Morávková

Výsledky hlasování v krajských volbách 2012 Nepomyšl
číslo
7
8
9
22
32
38
40
43
45
53
60
70
77
83
93

Kandidátní listina
název
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv občanů ZEMANOVCI
Hnutí PRO! kraj
Nár. socialisté – levice 21. století
TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj
Koalice SNK ED a SZSP
Severočeši.cz
Komunistická strana Čech a Moravy
NESPOKOJENÍ OBĆANÉ!
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Komunistická strana Československa
Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem
2
14
6
2
4
1
5
24
2
3
12
14
1
6
3

v%
2,02
14,14
6,06
2,02
4,04
1,01
5,05
24,24
2,02
3,03
12,12
14,14
1,01
6,05
3,03
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.
Poznámka redakce:
Dnes zveřejňujeme přepis kompletní e-mailové konverzace pana Podroužka s představiteli Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje tak, jak nám jej na adresu nepomysloviny@seznam.cz poslal sám pan Podroužek. Oproti
originálu jsou pro lepší orientaci e-maily, prostřednictvím, kterých pan Podroužek komunikoval s SÚS ÚK,
seřazeny chronologicky od nejstaršího k nejnovějšímu a jednotlivé odpovědi jsou odděleny čarou.

Konec havarijních stromů ve Dvércích?
Dobrý den,
o špatném stavu stromů v intravilánu (vlastní zsastavená území sídliště) Dvérců jsem se začal zajímat již
v r. 1998, když začaly padat větve i celé stromy ve stráni pod starou obecní studnou a napsal jsem doporučený
dopis 26. 8. 1998 obecnímu úřadu v Nepomyšli. Pak na obecní úřad a na všechny starosty sloužící od této doby do
dneška putovaly různé připomínky jak ústní, písemné a dokonce i petice občanů obce Dvérce, odpovědi byly ve
stylu: nevíme si s tím rady, nevíme, jak zjistit majitele, nikdo nám nepomůže, každý se vymlouvá atd. Vyjímkou
byla úprava uvedení stráně prořezáním stromů a výsadba jiných za starostování pana Kříže. Pak jsem udělal to,
co mohl, nebo měl udělat obecní úřad, s tímto výsledkem:
- 2. 7. 2012 - odeslání žádosti o sdělení informace o zodpovědnosti stavu stromů kolem silnice
- 2. 10. 2012 - výsledek šetření, kde je zjištěno, že zodpovědná za příslušné stromy je obec Nepomyšl.
Paní Holovskou, pověřenou Správou silnic a železnic, mi bylo sděleno, že příslušné stromy patří do zodpovědnosti
obce Nepomyšl. Žádám vás tímto o vyřízení likvidace stromů v havarijním stavu! Stačí to k tomu, aby se na
odstranění problému začalo pracovat?
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Mé předchozí emaily (komunikace s úřady a orgány státní správy) jsou níže v tomto emailu.
Jiří Podroužek
Dvérce č.5
------------ Původní zpráva -----------Od: <podrouzekdverce@seznam.cz>
Komu: <tacner.tp@susuk.cz>,
Kopie:
Předmět: odstranění havarijních stromů u silnic,kdo zodpovídá
Datum: 02.7.2012 13:12:28
---------------------------------------Při vjezdu do obce Dvérce z obou stran je u silnice několik starých stromů z nichž padají na silnici silné větve a
ohrožují bezpečnost dopravy a chodců.Stalo se již několikrát.
Prosím o informaci kdo je povinen se tímto stavem zabývat.Městys Nepomyšl odpovědnost odmítá již několik
roků.
Zvažuji podání trestního oznámení na neznámého pachatele vzhledem k nebezpečnému stavu na tomto úseku.
Děkuji za odpověď.
Jiří Podroužek Dvérce 5
------------ Původní zpráva -----------Od: Lenka Holovská <holovska.tp@susuk.cz>
Předmět: RE: stromy
Datum: 02.10.2012 14:36:14
Dobrý den,
proběhlo vytýčení pozemků podél silnice III/22116 v obci (a u obce) Dvérce. Směrem na obec Nepomyšl jsou
všechny stromy mimo náš pozemek. Ve směru na obec Vroutek se na našem pozemku nachází hned první dva
stromy úplně celé a třetí vrba asi ze 3/4 je na našem pozemku. Ostatní čtyři stromy jsou mimo náš pozemek.
Všechny tyto stromy se ale nacházejí v intravilánu obce. Ze zákona vyplývá, že stromy v průjezdním úseku
silnice nepatří k příslušenství komunikace a jsou tedy ve vlastnictví obcí.
Vytýčení byl přítomen i pan starosta z obce Nepomyšl a musíte se proto obrátit na obec.
S pozdravem
Lenka Holovská
výrobní náměstek
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel: 417 532 235, Fax: 417 533 293, Mobil: 724 309 080
http://www.susuk.cz, holovska.tp@susuk.cz
-----Original Message----From: podrouzekdverce@seznam.cz [mailto:podrouzekdverce@seznam.cz]
Sent: Wednesday, October 03, 2012 10:53 PM
To: Lenka Holovská
Subject: RE: stromy
Děkuji vám za nevídaně a úplné vyřízení mé žádosti o stromech kolem obce Dvérce.
V souladu s vaší zprávou vás žádám o provedení prací na vám patřících stromech pro zajištění bezpečnosti
silničního provozu v jejich blízkosti (pokud tak již neučinil pan starosta při vašem jednání).
Těším se na stejně perfektně provedení takového opatření.
Jiří Podroužek Dvérce 5
------------ Původní zpráva -----------Od: Lenka Holovská <holovska.tp@susuk.cz>
Komu: <podrouzekdverce@seznam.cz>,
Kopie:
Předmět: RE: stromy
Datum: 04.10.2012 07:57:30
---------------------------------------Nám nepatří žádný strom!!! (viz email níže). V intravilánu patří stromy obci.
Holovská
Jiří Podroužek
Dvérce č.5
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Stanovisko komise životního prostředí Zastupitelstva městyse Nepomyšl
Dne 14. 10. 2012 se starosta městyse Nepomyšl obrátil na Komisi životního prostředí městyse Nepomyšl s žádostí
o prošetření podnětu pana Jiřího Podroužka ve věci likvidace havarijních stromů.
V současnosti
se
stromy
u
komunikace
č. III/22116 před obcí Dvérce ve směru od
Nepomyšle nacházejí na těchto pozemcích (viz
mapa – šedé plochy jsou majetkem městyse
Nepomyšl): KN p. p. č. 529/1 a 529/2 (vlastník
PF ČR), 358/1 (vlastník městys Nepomyšl), 69/1
(vlastník Ing. Jan Manlík), 543/2 (vlastník Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje). Dva stromy
korunou částečně zasahují na pozemek KN p. p.
č. 59, jehož vlastníkem je pan Ervín Höfert.
Paní Holovská ze Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje se v
odpovědích panu
Podroužkovi odvolává pravděpodobně na zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Bohužel již není zřejmé, z jakých paragrafů
tohoto zákona čerpá, když tvrdí, že stromy
rostoucí na pozemcích SÚS ÚK nejsou jejich
majetkem.
Paní Holovská k tomuto výkladu pravděpodobně došla na základě usnesení § 14 odst. 1 písm. b), ve kterém se
praví: „O součástech a příslušenství průjezdního úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení § 12
a 13 s těmito odchylkami: … b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro zajištění
a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu,
silniční vegetace.“
V § 13 písm. d) silničního zákona se však uvádí, že „příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou … d)
silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot ….“.
Ve výše uvedených paragrafech zákona lze tedy zaznamenat jistý rozpor v určení, zda je silniční vegetace
příslušenstvím komunikace či nikoliv.
Paragraf 15 téhož zákona však následně v odst. 1 uvádí: „Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a
na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat
bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto
komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.“
Na základě znění § 15 zákona o pozemních komunikacích lze dovozovat, že majitel silnice je povinen se o silniční
vegetaci starat.
Odvoláváním se na silniční zákon se však paní Holovská nemůže zbavit zákonných povinností, které jí vyplývají
jako vlastníkovi pozemku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Podle § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je jasně
deklarováno, že „péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu
nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům
provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.“
Podle § 8 vyhl. MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, odst. 3 „žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. …“
Na základě výše řečeného můžeme konstatovat, že zcela zavádějící je tvrzení paní Holovské, že stromy
v intravilánu obce jsou majetkem obce. Toto tvrzení nemá v zákoně žádnou oporu a poskytnutím této informace
uvedla pana Podroužka v omyl. Stromy rostoucí mimo les jsou majetkem vlastníka pozemku, který jako jediný
může požádat příslušný orgán o povolení ke kácení dřevin. Je také povinností vlastníka pozemku se o stromy
řádně starat.
Městys Nepomyšl tak může nést odpovědnost maximálně za stromy na KN p. p. č. 358/1. Část stromů na této
parcele byla již pokácena za působení pana starosty Josefa Kříže, jak sám pan Podroužek uvádí. Na tomto
pozemku byla provedena také náhradní výsadba borovicí lesní. Stav této výsadby je bezproblémový.
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Vzhledem k tomu, že z podnětu pana Podroužka není zcela zřejmé, o které stromy se přesně jedná a zda se tedy
tyto nacházejí na pozemku městyse Nepomyšl, Komise pro životní prostředí doporučuje provést místní šetření
v obci Dvérce za přítomnosti pana Podroužka.
Ohledně údajné nečinnosti úřadu městyse Nepomyšl ve věci odstranění poškozených stromů si dovolujeme
upozornit, že není v kompetenci městyse Nepomyšl nařizovat kácení dřevin. Městys Nepomyšl jako obecní úřad
může v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) pouze povolovat kácení dřevin, nikoliv jej iniciovat. Tato kompetence
podle § 77 odst. 1 písm. g) spadá obcím s rozšířenou působností, v tomto případě tedy Městskému úřadu
Podbořany, odboru životního prostředí. V případě podezření na havarijní stav stromu se tedy občan musí obracet
na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož gesci je nařídit vlastníkovi pozemku pokácení stromu.
I přes to, že není povinností městyse Nepomyšl upozorňovat vlastníka na stav jeho majetku (stromu), proběhlo
v nedávné době jednání s SÚS ÚK, která si na základě rozhovoru s panem starostou podala žádost o pokácení 2 ks
stromů u silnice do Dvérců. Jedná se o 1 ks ořechu na p.č. 543/2 a 1 ks jabloně na p.č. 543/1.
Mgr. Zdenka Lněníčková
Členka Komise pro životní prostředí

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Jablečný den v Krásném Dvoře
První sobotu 6. 10. 2012 proběhl na zámku v Krásném dvoře již 2. ročník Jablečného dne – oslav (nejen)
podzimní úrody. A protože na Jablečném dni jsou vítáni všichni, kdo mají cokoliv společného s jablíčky, nechyběl
letos ani stánek našeho Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle. Návštěvníky našeho stánku jsme přivítali
výrobky z podzimních přírodnin, jablečnými křížalami a snad všechny přítomné děti jsme potěšili možností
vyrobit si svíčku v naší svíčkárně. Počasí Jablečnému dni opravdu přálo, a tak se letos sešel rekordní počet lidí
jak z blízkého okolí Krásného Dvora, tak i z krajin poněkud vzdálenějších. Za velkou pomoc s chodem stánku
děkuji členkám MC Danušce a Terezce Lněníčkovým, Monice Zlé a Ireně Čížkové.
Svou troškou do mlýna přispěly v rámci celodenního programu i nepomyšlské děti navštěvující krásnodvorskou
základní školu – pod vedením paní učitelky Purnochové potěšily nepomyšlské děti spolu se svými spolužáky
z ostatních obcí návštěvníky hudebním pásmem plným jablíček. Nepomyšl reprezentovali: Milošek a Míša
Augustovi, Eva Chobotová, Matěj Lněníček, Karolínka, Sabinka a Zbyněk Nedvědovi a Gábinka Schrötterová.
Zdenka Lněníčková
MC Jablíčko z Nepomyšle

Kluci a holky ze Základní školy v Krásném Dvoře vystoupili na Jablečném dni s pásmem písniček o jablíčkách. Nepomyšláky
reprezentovali: První foto – druhý zleva Matěj Lněníček, za ním Sabinka Nedvědová, vedle Zbyněk Nedvěd, druhý zprava
Milošek August, první zprava v pozadí Evička Chobotová. Druhé foto – v popředí zleva Karolínka Nedvědová a Míša
Augustová, v pozadí Evička Chobotová.

Drakiáda s ČČK Nepomyšl
V sobotu 6. 10. 2012 proběhla na fotbalovém hřišti TJ Sokol v Nepomyšli Drakiáda pro děti i dospělé. Tuto akci
pořádá MO ČČK v Nepomyšli a letos to bylo již po čtvrté, co vylétly draci nad Nepomyšl. Počasí drakobijcům
tentokrát přálo, a tak se na fotbalovém hřišti sešlo na 40 dětí a dospělých. Každý účastník drakiády dostal darem
svého draka a krocení draků mohlo začít.
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Díky pořádnému větru létaly letos draci pěkně vysoko - některým drakům se ve výšce dokonce tak zalíbilo, že se
rozhodly vydat na dalekou cestu. Krocení draků tak byla pořádná fuška. Když se děti při krocení draků unavily, bylo
pro ně připraveno občerstvení i drobné dárky. Všem po namáhavém odpoledni chutnalo. „Za rok přijďte zase,“
zvou pořadatelé.
Za ČČK MO Nepomyšl Zdeňka Schieferdeckerová

Text a foto: Zdenka Schieferdeckerová, ústní sdělení k akci Helena Wűstová

OBRAZEM
Vítání občánků 2012
V sobotu 20. 10. 2012 proběhlo v Nepomyšli každoroční vítání nových občánků do obce. Letošní slavnost byla
určena dětem narozeným v období říjen 2011 – říjen 2012. Mezi nejmenší nepomyšlské občany jsme tak přivítali:
6
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Štěpánku Lněníčkovou nar. 10. 10. 2011, Kristýnku a Terezku Tvrdých nar. 30. 12. 2011, Martínka Lopatu nar.
24. 1. 2012, Lucinku Žákovou nar. 5.4.2012 a Marečka Vlasáka nar. 26. 8. 2012.
Samotnému slavnostnímu aktu přivítání dětí do obce a do života a jejich zápisu do Pamětní knihy předcházelo
vystoupení dětí z Dětského přírodovědného zájmového kroužku Pandíci z Nepomyšle. Pásmem o tom, jak život
mezi rodiči a dětmi utíká, přivítali občánky Adélka a Evička Chobotovi, Matěj a Martínek Lněníčkovi, Karolínka,
Sabinka a Zbyněk Nedvědovi, Gábinka Schrőtterová a Sára Sedláková. Všem dětem za poctivý trénink a krásné
vystoupení moc děkujeme.
Po zápisu do Pamětní knihy byly dětem a jejich rodičům předány květiny a dárečky spolu s certifikáty od spoření
Era Poštovní spořitelny v hodnotě 1 000 Kč jako hmotný dárek od Zastupitelstva městyse Nepomyšl.
Po ukončení slavnostní části Vítání občánků se rodiče spolu se svými dětmi a příbuznými odebrali do Dětské
aleje, kde za své potomky vysadili nové lipky. V letošním roce nám tak do aleje přibylo dalších 6 stromečků a
příští rok již budeme muset začít s vysazováním stromků na novém místě.
Vysázením lipek jsme všichni společně oslavili nejen narození dětí, ale i mezinárodní Den stromů, který připadal
právě na 20. října letošního roku.
Koukněte se, jak to všem při vítání občánků slušelo a jak rodičům šlo sázení stromků od ruky.
Zdenka Lněníčková

7

Nepomyšloviny č. 9/2012

8

26. 10. 2012

Nepomyšloviny č. 9/2012

26. 10. 2012

foto: Zdenka Lněníčková, Irena Čížková a Renata Morávková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí a narozeniny (nad 60 let):
3. 8.
1. 10.
1. 10.
5. 10.
13. 10.
16. 10.

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Karel Baborák z Nepomyšle
Marie Slavíková z Nepomyšle
Milada Veselská z Nepomyšle
Josef Šnídl z Nepomyšle
Ivana Jandová z Nepomyšle

22. 10.
24. 10.
25. 10.
27. 10.
27. 10.
28. 10.

Heidrum Šindelářová z Nepomyšle
Gerda Šrédlová z Nepomyšle
Anna Baboráková z Nepomyšle
Alena Augustová z Nepomyšle
Jan Smutný z Nepomyšle
Josef Trochta z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin přeje Všem jubilantům k výročí a narozeninám vše nejlepší, pevné zdraví, veselou
mysl a stálou lásku jejich blízkých.
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KULTURA A SPORT
Sport
Výsledky TJ Nepomyšl – PODZIM 2012 od 5. kola
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

Buškovice – Nepomyšl
Nepomyšl – Lišany
Želeč – Nepomyšl
Bezděkov – Nepomyšl
Nepomyšl – Kněžice

1
6
3
4
2

:2
:1
: 10
:2
:1

Od počátku podzimní sezóny je TJ Nepomyšl na 3. místě v tabulce 4. třídy skupiny „B“, se skórem 36:16 a se 16
body. Máme 5x výhru, 1x remízu a 2x prohru.
Josef Kříž
předseda TJ Nepomyšl

Kalendárium
27.10. 2012
3. 11. 2012
25. 11. 2012
1. 12. 2012
2. 12. 2012
8. 12. 2012

Podzimní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle
Strašidelné dovádění s Pandíky a s MC jablíčko z Nepomyšle
Rozsvícení Vánočního stromu v Podbořanech
Adventní jarmark v Kryrech
Adventní jarmark na zámku v krásném Dvoře
5. Mikulášský jarmark v Nepomyšli

POTĚŠILO NÁS …
… že starosta městyse Nepomyšl pan Josef Lněníček postoupil v soutěži „Era Starosta roku“, pořádané Nadací
Via, mezi 5 nejúspěšnějších kandidátů!
Soutěž běží již od roku 2009 a za tuto dobu bylo do soutěže posláno celkem 823 nominací z 645 obcí v ČR do
2 000 obyvatel. V letošním 4. ročníku bylo k datu uzávěrky soutěže 5. 9. 2012 nominováno celkem 166 starostů a
starostek z celé České republiky – z toho 44 nominací žen-starostek a 122 nominací mužů-starostů.
Přihlášky poté hodnotila hodnotící komise soutěže, která má 9 členů a je složena ze zástupců veřejné sféry,
neziskového sektoru, médií, Nadace VIA, Ery a mediálního partnera regionální Deník. V přihláškách se hodnotilo
především to, co starosta za dobu svého působení v obci vykonal nad rámec svých starostovských povinností, jak
pracuje s veřejností a jak je v obci podporována činnost neziskových organizací.
Hodnotitelé během měsíce vybrali pět finalistů z celé ČR – J.Kutnarová za obec Hořiněves (Královehradecký
kraj), B. Cempírek za obec Polnička (Vysočina), P. Halada za obec Kamýk nad Vltavou (Středočeský kraj), Vl.
Mokrá za obec Násedlovice (Jihomoravský kraj) a J. Lněníček za obec Nepomyšl (Ústecký kraj).
Během měsíce října a listopadu zástupci komise poté navštíví tyto finalisty, aby se na místě seznámili s jejich
prací a s fungováním obce. Dne 8. listopadu 2012 komise vybere vítězného starostu či starostku, kterému bude
na konci listopadu slavnostně předán titul Starosta roku 2012, obdrží pro svou obec finanční prémii ve výši
250 000 Kč a i letošní vítěz obdrží věcnou cenu - originální Rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce.
Držme tedy našemu starostovi a i celé naší obci palce! Vždyť získání titulu je prestiží nejen pro starostu
samotného, ale i pro celou obec. Už teď se ale můžeme radovat - i postup pana starosty do finále je už obrovský
úspěch. Je jediným postupujícím kandidátem z celých severozápadních Čech – mezi 5 nejlepších postoupil jako
jediný ze všech kandidátů nominovaných za celou oblast Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého
kraje.
Zdenka Lněníčková

DĚTSKÝ KOUTEK
Hádanka z titulní strany
Na titulní straně 8. letošního čísla Nepomyšlovin jste
samozřejmě všichni poznali kaolínku – místo našich letních
radovánek i poklidného rybaření.
Po několika lehkých obrazových hádankách Vám dnes na titulní
straně přinášíme hádanku trošinku složitější. Někteří z vás místo
na fotografii možná poznají okamžitě, pro mnohé to však bude
jistě místo tajuplné. Víte, odkud je naše dnešní fotka? Co je na obrázku? Pokud znáte odpověď, napište nám na
nepomysloviny@seznam.cz nebo na FaceBook.
Zdenka Lněníčková
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Měsíc říjen
Pranostiky na celý měsíc
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje,
tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá,
není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně
studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik
dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Studený říjen - zelený leden.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený
leden.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati
bude, tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí
zimě sníh padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá
zima.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a
množství sněhu býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá
zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Pranostiky pro jednotlivé dny
1. 10.
Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý
podzimek.
2. 10.
Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude
tuhá zima.
Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
3. 10.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4. 10.
Svatý František zahání lidi do chýšek
5. 10.
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
8. 10.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
9. 10.
Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu
10. 10.
Lednová zima i na peci je znát.
15. 10.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. 10.
Svatý Havel - devět počasí za den.
Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se
objevuje.
Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.

Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
17. 10.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.
18. 10.
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volny měj, po
svatém Lukáši za ňadra je dej.
21. 10.
Svatá Voršila jíní nasila.
Svatá Voršila zimu posílá.
Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala,
ani jediné nenechala.
Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu
nás navštěvují.
Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
23. 10.
Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána
26. 10.
Svatý Haštal - vymeť maštal.
28. 10.
Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
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Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy.
Šimona a Judy - zima je všudy.
Šimona a Judy - zima leze z půdy.

26. 10. 2012
Šimona a Judy - kožich snese s půdy.
Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.

Pro naše nejmenší
Vystřihni si puzzle, podlep je tvrdým papírem, vybarvi, rozstříhej na jednotlivé části a pak můžeš
trénovat jejich skládání třeba na čas ...
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