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Ročník 8 Číslo 10/2018 Cena 5 Kč  

ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

tak jsme ve dnech 5. a 6. října 2018 úspěšně odvolili. My, nově zvolení zastupitelé, Vám chceme veřejně poděkovat 
za důvěru. Snad se nám bude dařit jako v minulém volebním období a valnou část z toho, co jsme si vytkli jako cíl, 
se nám v příštích 4 letech podaří zrealizovat.  

Nové Zastupitelstvo městyse Nepomyšl 

na fotografii zleva: Petr LNĚNÍČEK, Pavel BARTUŠKA (místostarosta), Jindřich PRÄTORIUS, Dana LNĚNÍČKOVÁ, 
Vladan STRUNZ, Josef LNĚNÍČEK (starosta), Viktor VÁVRA, Miloš AUGUST a Martin KAŠE. 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo ve středu 31. října 2018 od 19.00 hodin v 
zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 nově zvolených zastupitelů. Zastupitelstvo bylo 
tudíž usnášeníschopné. Všichni zastupitelé složili slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o obcích ve znění: „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse 
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Poté zastupitelé rozhodli všemi hlasy o veřejné volbě 
starosty a místostarosty. 

Starostou městyse Nepomyšl byl na návrh zastupitele Martina Kašeho jednohlasně zvolen Josef Lněníček. Starosta 
byl zvolen jako uvolněný. 

Místostarostou byl na návrh zastupitele Martina Kašeho jednohlasně zvolen Pavel Bartuška. Sám pan Bartuška se 
hlasování zdržel. Místostarosta byl zvolen jako neuvolněný. 

Po volbě starosty a místostarosty byly zvoleni předsedové výborů a komisí. Byly vytvořeny tyto výbory a komise a 
zvoleni tito předsedové: 

 

 Kontrolní výbor – Vladan Strunz 

 Finanční výbor – Miloš August 

 Kulturní komise – Dana Lněníčková 

 Komise životního prostředí – Martin Kaše 

Komise a výbory byly odsouhlaseny jako 3 členné. 

Po ustanovení vedení obce přistoupili zastupitelé na projednávání dalších bodů programu: 
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Zastupitelé vzali na vědomí: 

● Informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2018 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením  

Zastupitelé schválili: 

● Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 6/2018 – prodej obecního pozemku č. 217/14 o výměře 573 m2, 

druh ostatní plocha, jiná plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan, který byl oddělen geometrickým 
plánem č. 61-18/2018 z pozemku č. 217/12 za cenu 25,- Kč/m2 + 5.500,- Kč za rozdělení pozemků.  

● Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 7/2018 – prodej obecního pozemku dílu „a“ z pozemku                 

č. 217/12 o výměře 21 m2, druh ostatní plocha, jiná plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan, který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 60-11/2018 z pozemku č. 217/12 za cenu 25,- Kč/m2 + 5.500,- Kč za rozdělení 
pozemků.  

● Střednědobý výhled rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2020 - 2022   

Příjmy i výdaje rok 2020 = 21.620.000,- Kč 
Příjmy i výdaje rok 2021 = 27.385.000,- Kč 
Příjmy i výdaje rok 2022 = 31.380.000,- Kč 

● Vyhlášení poptávkového řízení na akci „Nepomyšl, rozšíření vodovodu ke hřišti“ v délce 428,4 m. Jedná se o 

prodloužení vodovodu na p.p.č. 4149, 4143, 4151, 4152, 4174, 3953, 3952, 3954, 3951, 3950, 3949 a 3948 v k.ú. 
Nepomyšl a vodovodní přípojku k objektu šaten na fotbalovém hřišti.  

● V listopadu letošního roku uplyne již 10 let od doby, kdy Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle, z.s. (zapsaný 

spolek) zahájilo v Nepomyšli svou činnost. Zároveň v letošním roce slavíme 100 let od vzniku samostatného 
československého státu. V souvislosti s těmito dvěma výročími pořádá MC Jablíčko z Nepomyšle v úterý 6.11.2018 
poznávací exkurzi do Prahy. S mladšími dětmi (1. stupeň ZŠ) navštíví Český rozhlas – Rádio Junior, kde se s dětmi 
seznámí s tím, jak vše v rozhlase funguje, poznají osobně moderátory rádia i maskota této stanice – Ušouna Rušouna. 
Budou-li děti chtít, mohou si samy vyzkoušet práci ve studiu a natáčení pořadu. Se staršími dětmi (2. stupeň ZŠ) je 
v plánu navštívit interaktivní vzdělávací program Národního muzea vytvořený speciálně k 100. výročí vzniku 
republiky „Hej, republiko….“. Podaří-li se jednání s provozovatelem, bude možnost zakončit návštěvu Prahy se 
všemi dětmi v Jump Parku Zličín.  
Na základě žádosti MC Jablíčko z Nepomyšle na uspořádání výše uvedené akce, schválilo ZM Nepomyšl uvolnění 
finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a 
Mgr. Zdenkou Lněníčkovou, 1. místopředsedkyní Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle, z.s. o poskytnutí dotace 
ve výši 15.000,- Kč na pořádání poznávací exkurze do Českého rozhlasu - Rádia Junior a do Národního muzea dne 
6.11.2018.  

● Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl v pátek 30. listopadu 2018 od 19.00 hodin  

 
Renáta Morávková   

 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Uzavírka silnice Dvérce - Vroutek 

V době od 5.11.2018 do 20.12.2018 proběhne úplná uzavírka silnice III/22116 – Dvérce – Vroutek z důvodu 
rekonstrukce stávajícího propustku, který je na začátku obce Dvérce ve směru od Vroutku. Objízdná trasa je 
plánovaná z Dvérců přes Nepomyšl, Podbořany a Vroutek, což je pro autobus s ohledem na časovou náročnost 
nereálné. Proto se nebude moci po dobu uzavírky úsek Dvérce – Vroutek linkou 778 provozovat. To se týká dvou 
spojů v pracovní dny. Zbylé linky 778 budou zajištěny  

 
Pro dopravce TD BUS a.s. na lince 562774 

- Není stanovena objízdná trasa, bude umožněn průjezd linky bez omezení 
 
Pro dopravce TD BUS a.s. na lince 562778 pro spoj 101 

- Je stanovena objízdná trasa – po své trase až do zastávky „Nepomyšl, Dvérce“ a zpět silnice č. III/22116        
a silnice č. II/221 do zastávky „Podbořanský Rohozec“ 

 
Pro dopravce TD BUS a.s. na lince 562778 pro spoj 113 a 116 

- Není stanovena objízdná trasa – Výše uvedené spoje budou dokončeny (popř. vypraveny) v zastávce 
„Nepomyšl, Dvérce“. 

- Zastávky „Nepomyšl, Dvérce, záv.“, „Vroutek, líheň“ a „Vroutek“ nebudou po dobu výše uvedené uzavírky 
na tomto spoji obsluhovány. 

Dopravce TD BUS a.s. zajistí informovanost cestující veřejnosti.  
Josef Lněníček  
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5.10. - 6. 10. 2018 

 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků:  313 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:     209 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:       209 
Volební účast:           66,77 % 
Počet platných hlasů:          1 785 
 

Převzato z webových stránek: https://volby.cz 

Objížďka v době konání Mikulášského 
jarmarku 
Z důvodu konání Mikulášského jarmarku v Nepomyšli bude v 
sobotu 8.12.2018 od 10.00 do 19.00 hodin uzavřena silnice 
II/221, tzn. silnice od křižovatky na Dvérce přes náves po 
nemovitost p. P. Brezániho. Objížďka povede po silnici II/22115, 
tzn. od křižovatky na Dvérce okolo zámku a bývalé pošty směrem 
na Chmelištnou, dále po místní komunikaci kolem p. H. Kroha 
směrem k nemovitosti p. P.Brezániho, kde se napojíte na 
komunikaci II/221 směr Podbořanský Rohozec.  
Děkujeme za pochopení. 

                   Trasa objížďky 
    
                               Uzavírka                                                                                                                             

 
                     

Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl 

Kandidátní 
listina 

Kandidát 

Navrh. 
strana 

Politická 
příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 

Zvolení/ 
náhradníka M

a
n
d
á
t 

Č. Název 
Poř. 
č. 

Příjmení, 
jméno, 
tituly 

Věk 
abs
. v % 

1 NK Nep. 1 Lněníček Josef 60 NK BEZPP 183 16,71 1 * 

1 NK Nep. 2 Bartuška Pavel 47 NK BEZPP 157 14,33 2 * 

1 NK Nep. 3 Kaše Martin 42 NK BEZPP 135  12,32 4 * 

1 NK Nep. 4 August Miloš 46 NK BEZPP 132 12,05 5 * 

1 NK Nep. 5 Strunz Vladan 37 NK BEZPP 129 11,78 6 * 

1 NK Nep. 6 Prätorius Jindřich  35 NK BEZPP 137  12,51 3 * 

1 NK Nep. 7 Urban Miroslav  61 NK BEZPP 72 6,57 1 - 

1 NK Nep. 8 Jelínek Jaroslav  64 NK BEZPP 77 7,03 2 - 

1 NK Nep. 9 Čech Martin  41 NK BEZPP 73 6,66 3 - 

2 KSČM 1 Vávra Viktor 35 KSČM BEZPP 57 16,52 1 - 

2 KSČM 2 Dorn Vilém 43 KSČM BEZPP 43  12,46 3 - 

2 KSČM 3 Tvrdý Pavel 35 KSČM BEZPP 49 14,20 2 - 

2 KSČM 4 Vávra Jaroslav Ing. 64 KSČM BEZPP 60  17,39 1 * 

2 KSČM 5 Mimovič Jakub 33 KSČM BEZPP 25 7,24 4 - 

2 KSČM 6 Kříž Josef  66 KSČM BEZPP 33 9,56 5 - 

2 KSČM 7 Hromádka Josef Jan  66 KSČM BEZPP 30 8,69 6 - 

2 KSČM 8 Svoboda Václav  70 KSČM BEZPP 26 7,53 7 - 

2 KSČM 9 Šmejkal Pavel  43 KSČM BEZPP 22 6,37 8 - 

3 NK Nep. II 1 Vázler Vladimír  50 NK BEZPP 67 19,42 1 - 

3 NK Nep. II 2 Lněníčková Dana  54 NK BEZPP 68 19,71 2 * 

3 NK Nep. II 3 Lněníček Petr  37 NK BEZPP 72 20,86 1 * 

3 NK Nep. II 4 Glončáková Jana 38 NK BEZPP 45 13,04 2 - 

3 NK Nep. II 5 Zlá Monika 30 NK BEZPP 21 6,08 3 - 

3 NK Nep. II 6 Vázler Dominik 19 NK BEZPP 11 3,18 4 - 

3 NK Nep. II 7 Hábová Jiřina 44 NK BEZPP 10 2,89 5 - 

3 NK Nep. II 8 Urbanová Jana 57 NK BEZPP 13 3,76 6 - 

3 NK Nep. II 9 Lněníčková Zdenka, Mgr. 42 NK LES 38 11,01 7 - 
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Kupóny na Mikulášskou nadílku 
 
V kanceláři účetní městyse Nepomyšl nebo na poště Partner v Nepomyšli jsou k zakoupení kupóny v hodnotě             
50,- Kč na mikulášský balíček. Tento balíček obdrží dítě po předložení kupónu od sv. Mikuláše v sobotu 8.12.2018 
na Mikulášském jarmarku v Nepomyšli. Podrobný program bude včas zveřejněn. 
 

Renáta Morávková 
referentka úřadu městyse Nepomyšl 

 
     

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Proběhlo … 

 
Pasování mladých hasičů 
 
V pátek 12. října 2018 v 17 hodin se setkali Mladí hasiči z SDH Nepomyšl na hasičárně v Nepomyšli. Důvodem bylo 
tzv. pasování nových členů a také malé výročí. Na hasičárně se sešlo celkem 29 dětí v doprovodu rodičů, z toho nově 
slib MH skládalo celkem 14 dětí. 
 
Přivítali jsme také hosty, a to zástupce obce, pana starostu Josefa Lněníčka a účetní Renátu Morávkovou. A protože 
je tomu právě rok, kdy začali MH v Nepomyšli fungovat, byl čas na bilancování. Prošli jsme si kroniku na projektoru 
a bylo na co vzpomínat. Děti za rok zvládly většinu soutěží, které se pořádají během hasičského roku a zvládly se 
poprat i s cíly hry Plamen. Následoval přípitek a proslov pana starosty. Děti dostaly malý dárek a i „sladké medaile". 
Slib a pasování nových členů proběl při občerstvení, protože stále platí, že dítě je nejhodnější když jí nebo spí. 
 
Následně se děti vyfotily se všemi trofejemi před hasičárnou. Následoval „narozeninový dort" a pak volná zábava. 
Tedy spíše zase trochu trénink, protože za týden MH vyráží na svůj první ostrý branný závod do Libočan, takže 
střelby není nikdy dost a pro zpestření džberovka a terč - Soptík. Počasí nám přálo, takže se večer povedl a máme 
na co vzpomínat.  
 
Program je náročný, kromě zmíněných Libočan, je tu znovu soutěž v malování POOD 2019 a také nás v Nepomyšli 
čeká na přes rok 1. Hasičský ples. 
 
Pokud vydrží chuť a zdraví, určitě to nebyla poslední oslava. Za podporu kroužku MH v Nepomyšli děkujeme rodičům 
a městysu Nepomyšl. 
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Petr a Vladan Strunzovi 
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl 

 

Závod požární všestrannosti 
 

V neděli 21. října 2018 se v Libočanech konalo podzimní kolo hry Plamen 2018/2019. K reprezentaci městyse 
Nepomyšl vyrazili mladí hasiči SDH Nepomyšl a byla to premiéra. Celkem bylo postaveno za SDH Nepomyšl 6 družstev 
do dvou kategorií. 
Závod požární všestrannosti otvírala kategorie starších. Náš tým závodil s dalšími 26 družstvy. Z 20 zúčastněných 
SDH jsme obsadili, krásné 12. místo. 
V kategorii mladších reprezentovalo 5 družstev. A tak se do závodu vydalo SDH Nepomyšl A, B a C. Soupeři bylo 
dalších 15 družstev a celkem 11 SDH. 
Naše děti si vedly výborně a opravdu se do závodu položily. A tady jsou výsledky: 
 
SDH Nepomyšl C  20.místo (nejmladší děvčata 4-5 let) 
SDH Nepomyšl B2   15.místo 
SDH Nepomyšl A2   10.místo 
SDH Nepomyšl A    5.místo 
SDH Nepomyšl B    2.místo 
 
Toto umístění dává příslib do jarního kola hry Plamen, kde budeme bojovat o solidní umístění. Znovu je potřeba 
poděkovat dětem za odvahu postavit se na závod, rodičům za celodenní výdrž a také za podporu městyse Nepomyšl. 
 
Chceš závodit v jednom z nejmasovějších sportů c ČR a reprezentovat Nepomyšl, dej se k nám. Více informací Petr 
Strunz, p.strunz@seznam.cz, tel. 724 356 130 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.strunz@seznam.cz
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Petr a Vladan Strunzovi 
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl 

Pyžamové párty  
V sobotu 26. října 2018 se v hostinci „U zámku“ v Nepomyšli sešly mladé maminky z Nepomyšle, tentokrát na téma 
„Pyžamové párty“. Přinášíme Vám pár fotografií z této dámské jízdy, které jsme získali na Facebooku. 
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Lampiónový průvod  
 
V sobotu 3. listopadu 2018 pořádal ČČK Nepomyšl Lampiónový průvod. Děti se v 16.45 hodin sešly s rodiči na Dětském 
hřišti v Nepomyšli vyzbrojeny svými lampióny.  Průvod se vydal směrem na Podbořanský Rohozec, kolem kostela, 
budovy úřadu městyse, pak směrem na fotbalové hřiště a byl zakončen v Kulturním domě v Nepomyšli, kde začal 
program pro děti. Děti tvořily halloweenské lampičky ze zavařovacích sklenic, vyráběly z papírových tácků klobouky 
s pavoukem, hrály různé soutěže a tancovaly. Bylo vidět, že děti a hlavně i jejich rodiče to velice bavilo.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkách i nečlenkám ČČK Nepomyšl za velkou pomoc a hlavně za přípravu 
sladkého a slaného občerstvení na tuto akci. Dále bych chtěla poděkovat za přípravu vydlabaných dýní, které byly 
použity na výzdobu sálu kulturního domu.  Velice nás potěšila hojná účast dětí i dospělých. Máme z toho obrovskou 
radost. 
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Petra Červená  
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl 

 
 

CHYSTÁ SE … 

 

Valná hromada MS ČČK 
V pátek 16. 11. 2018  proběhne od 18.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli Valná hromada MS ČČK Nepomyšl. 
 

Taneční zábava  
Po skončení Valné hromady pořádá ČČK Nepomyšl v Kulturním domě 
v Nepomyšli v sobotu 16. listopadu 2018 od 19.30 hodin taneční zábavu pro 
veřejnost. K tanci a poslechu hraje skupina Sprint. Vstupné 50,- Kč. Všichni 
jste srdečně zváni. 
 
 
 

 
Petra Červená 

Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl 

 
 
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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11. Mikulášský jarmark 
Městys Nepomyšl zve všechny místní i přespolní na již tradiční 11. Mikulášský jarmark, který se uskuteční v sobotu 
8. 12. 2018 od 13.00 do 19.00 hodin na návsi před kostelem sv. Mikuláše v Nepomyšli. Občerstvení budou zajišťovat 
hasiči z Krásného Dvora, kteří nám kromě jejich výborného bramboráku a ostatních dobrot přislíbili připravit 
zabijačkové výrobky, dále k nám přijede perníkářka, prodejci s trdelníkem, pečenými kaštany, sýrovými produkty, 
perníkovými výrobky, ovocem v čokoládě, klobásy, steaky, langoše, hamburger, párek v rohlíku, čaje s ovocem, 
dětský punč, medovina, svařák, šperky, dřevěné a kovové dekorace, adventní věnce, košíčky, mýdla, káva ze 
soukromé pražírny atd. Těšit se můžete na p. Václava Staňka s kovárnou.  
Restaurátor Bc. Michal Šelemba povede komentované prohlídky kostela k novým restaurovaným malbám. V přízemí 
úřadu městyse Nepomyšl bude probíhat malování na obličej a soutěžní výstava obrázků kroužku mladých hasičů. 
 
Předběžný podrobný program: 
 
13.00  Poutní mše v kostele sv. Mikuláše  
14.00 Heligonky Aleše Rusňáka (dechovka) 
15.00 Pohádka pro děti 
15.30 Tradičně dětská mikulášská nadílka  
16.00 Pokáč (folk) 
17.00 Legendy se vrací (rock) 
18.00 Rozsvícení stromečku s ohňostrojem 
18.30 Koncert Žihelského sboru v kostele sv. Mikuláše 
 
Odpolednem Vás bude provázet komentátor a imitátor  
Jiří Bláha   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nepomyšloviny č.10/2018                                                                                                                      7.11.2018  

10 

 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Sběr tříděného odpadu 
V období od 1.7.2018 do 30.9.2018 vytřídil městys Nepomyšl a předal k využití celkem 4,431 tun, z toho: 
Papír  1,362 tun  
Plast 0,726 tun 
Sklo 2,343 tun 
 
Od společnosti EKO-KOM, a.s. městys Nepomyšl získal za období od 1.7.2018 do 30.9.2018 celkem 10.428,50 Kč, 
z toho: 

● odměna za zajištění zpětného odběru (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost 

sběrné sítě) = 2.055,- Kč 

● odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění 

využití odpadů z obalů) = 8.373,41 Kč 
 
Papír  1.935,67 Kč  
Plast 3.932,60 Kč 
Sklo 2.505,14 Kč 
 
 
Nadále platí: 

 PET lahve vhazujte do žlutých kontejnerů 

 ostatní plasty třiďte do žlutých pytlů 

 nápojové kartony třiďte do červených pytlů 
 
Žluté i červené pytle jsou nadále bezplatně k dispozici v kanceláři Úřadu městyse Nepomyšl a na poště Partner 
v Nepomyšli u paní Jany Glončákové. 

Josef Lněníček  
  starosta městyse Nepomyšl 
  

Kalendárium 
12.11.2018    Zájezd do divadla Pluto v Plzni, odjez d 17.00 hodin z Nepomyšle  
16.11.2018          Valná hromada ČČK Nepomyšl od 18.00 hodin v KD Nepomyšl  
16.11.2018     MS ČČK pořádá Taneční zábavu v KD Nepomyšl od 19.30 hodin, hraje skupina Sprint 
24.11.2018    Bezplatný sběr nebezpečného odpadu v době od 8.30 do 8.45 hodin na návsi v Nepomyšli 
30.11.2018    1. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl od 19.00 hodin  
08.12.2018    Mikulášský jarmark v Nepomyšli od 13.00 hodin 
09.12.2018    Obec Lubenec pořádá Vánoční koncert Báry Zemanové – účastnice Superstar od 20.00 hodin     
                           v Kulturním domě v Lubenci  
26.01.2019    Hasičský ples v Kulturním domě v Nepomyšli  
23.02.2019          Maškarní ples ČČK v Kulturním domě v Nepomyšli  
 

SPORT 

 
Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy – podzim 2018 – TJ Nepomyšl 
 
06. října 2018        Nepomyšl : Lišany          1 : 3       na hřišti v Nepomyšli 
(Gól střelil Jan Kováč) 
  
13. října 2018        Nepomyšl : Zeměchy        1 : 5       na hřišti v Nepomyšli 
(Gól střeli Patrik Polášek 
 
20. října 2018        Bezděkov : Nepomyšl       5 : 0       na hřišti v Bezděkově 
 
27. října 2018        Nepomyšl : Měcholupy     1 : 5       na hřišti v Nepomyšli 
(Gól střelil Jan Kováč) 
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         Rozlosování na sezónu                             

                  2019 

   

  domácí      hosté  termín konání  čas konání  den  hřiště 

Sokol Lenešice B TJ Nepomyšl 24.03.2019 14.00 Neděle Lenešice 

TJ Nepomyšl SK Hříškov 30.03.2019 11.30 Sobota Nepomyšl 

TJ Nepomyšl Sokol Lipenec 06.04.2019 13.00 Sobota Nepomyšl 

Ohře Lišany TJ Nepomyšl 14.04.2019 16.30 Neděle Lišany 

Zprávu podává Vladimír Lucký  

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V listopadu oslaví významné výročí … (nad 60 let)
 
Miroslava Gutzerová z Nepomyšle    
Miloš Hájek z Chmelištné 
Zdeněk Kolbaba z Nepomyšle  
František Lopata z Nepomyšle  

Margareta Lüftnerová z Dvérců  
Milan Mikula z Nepomyšle 
  
 
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, 
veselou mysl a stálou lásku jejich blízkých. 
 

POTĚŠILO NÁS … 
 

- že jsme konečně obdrželi stavební povolení k rozšíření obecního vodovodu ke kabinám na fotbalovém hřišti 
v Nepomyšli 
 

- že bylo dokončeno uložení kabelů nízkého napětí do země v obci Dětaň a současně bylo vybudováno nové 
veřejné osvětlení 

Josef Lněníček  

RŮZNÉ …   
 

Prodej slepiček 
 
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen Tetra (hnědá), Dominant (černý, modrý, žlutý, 
bílý a kropenatý), dále slepičky Green Shell, typu Araukana. Stáří 14-19 týdnů. Cena 159,- až 215,- Kč/ks. Prodáváme 
slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.  
 
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 u potravin Coop v Nepomyšli ve 12.45 hodin a ve Dvércích u 
autobusové zastávky ve 13.45 hodin. 
 
Dále se prodej uskuteční v pátek 12. října 2018 v obci Nová Ves u Podbořan u rybníka ve 13.05 hodin.  
 
Bližší informace získáte v pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle 601 576 270 nebo 728 605 840 
nebo na webových stránkách www.drubezcervenyhradek.cz. 

 
Drůbež Červený Hrádek s.r.o.  
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Informace – výcvik ve vojenském újezdu Hradiště v listopadu 2018 
__________________________________________________________ 
   Datum     Doba výcviku   Dočasné omezení        Poznámka  
       od – do hodin                   od – do hodin 
__________________________________________________________________________________ 

01.11.2018 09.00 – 15.00 hodin    
04.11.2018 08.00 – 12.00 hodin   08.00 - 12.00 hodin   * 
05.11.2018 09.00 – 18.00 hodin  
06.11.2018 09.00 – 22.00 hodin   09.00 – 22.00 hodin  ** 
07.11.2018 09.00 – 22.00 hodin   09.00 – 22.00 hodin  ** 

       10.00 – 16.00 hodin  *** 
08.11.2018 09.00 – 22.00 hodin  09.00 – 22.00 hodin  ** 
09.11.2018 09.00 – 16.00 hodin   09.00 – 13.00 hodin  ** 
10.11.2018 09.00 – 16.00 hodin 
11.11.2018 08.00 – 24.00 hodin                                                                                 
12.11.2018 00.00 – 24.00 hodin     
13.11.2018 09.00 – 16.00 hodin   09.00 – 16.00 hodin  **    
14.11.2018 09.00 – 22.00 hodin    
15.11.2018 09.00 – 16.00 hodin   12.00 – 16.00 hodin  *  
16.11.2018 09.00 – 12.00 hodin 
19.11.2018 09.00 – 22.00 hodin 
20.11.2018 09.00 – 15.00 hodin  09.00 – 16.00 hodin  ** 
21.11.2018 09.00 – 22.00 hodin  09.00 – 16.00 hodin  ** 
22.11.2018 09.00 – 16.00 hodin  09.00 – 16.00 hodin  ** 
24.11.2018 07.00 – 24.00 hodin 
25.11.2018 00.00 – 24.00 hodin 
26.11.2018 00.00 – 24.00 hodin  12.00 – 16.00 hodin  * 

       09.00 – 18.00 hodin   ** 
27.11.2018 00.00 – 24.00 hodin  09.00 – 15.00 hodin  ** 
28.11.2018 09.00 – 24.00 hodin  09.00 – 15.00 hodin   ** 
29.11.2018 09.00 – 20.00 hodin  09.00 – 15.00 hodin   ** 
30.11.2018 08.00 – 13.00 hodin  08.00 – 12.00 hodin  * 
 
*     zvýšený pohyb vojenské techniky na komunikacích v okolí vojenského újezdu 
**   zvýšená hlučnost 
***  letecká činnost 

 
podplukovník Ing. Petr Vašíček 

přednosta ÚÚř Hradiště 
 
 
 
 
 

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. 11/2018 bude 26.11.2018 
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.  
 
 
 
 
 


