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Ročník 7 Číslo 3-4/2017 Cena 5 Kč 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Březnové jednání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 31. března 2017 od 18.00 hodin              
v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 6 zastupitelů, omluveni byli: Ing. Jaroslav Vávra, 
Mgr. Zdenka Lněníčková a Antonín Lněníček. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. 

Prvním bodem jednání bylo schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“ 
dle poptávkového řízení. Dne 24.2.2017 proběhlo v kanceláři starosty městyse Nepomyšl od 16.30 hodin hodnocení 
nabídek na výše uvedenou akci ve složení hodnotící komise: Josef Lněníček, Miloš August, Dana Lněníčková, 
Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková a Antonín Lněníček. Dle směrnice městyse Nepomyšl o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu může městys Nepomyšl vycházet pouze z informací o trhu, místní 
znalosti a svých poznatků a zkušeností v částkách od 150 tis. Kč bez DPH do 1. mil. Kč bez DPH. 

Na základě této směrnice bylo písemně osloveno 6 dodavatelů: 
1. Podhola - stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany 
2. BARTUŠKA, stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240, 439 71 Nepomyšl 
3. DROPS GROUP a.s., stavební firma, Oráčovská 416, 270 33 Jesenice 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov 
5. Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 
6. RIstavby CZ, s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 11.1.2017 na kamenné úřední desce městyse Nepomyšl a na 
webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“. 
Nabídku poslali celkem 4 dodavatelé: 
1. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240 za cenu 731.977,- Kč s DPH 
2. RIstavby CZ s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč za cenu 783.605,96 Kč s DPH  
3. REDOBY s.r.o., Kotkova 493, 269 01 Rakovník za cenu 720.136,- Kč s DHP 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 491.927,99 Kč s DPH 



Nepomyšloviny č.3-4/2017                                                                                                                   28.4. 2017  

2 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79                          
v Nepomyšli“ firmu L.A.Interiér, s.r.o, Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 491.927,99 Kč s DPH,                
IČ 27288587 z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla. 

Dalším bodem jednání bylo schvalování dodavatele na stavbu „Nepomyšl - veřejné osvětlení“ dle poptávkového 
řízení. Dne 31.3.2017 proběhlo od 17.15 hodin hodnocení nabídek na výše uvedenou akci ve složení hodnotící 
komise: Josef Lněníček, Miloš August, Vladan Strunz, Pavel Bartuška a Martin Kaše. 

Městysem Nepomyšl bylo písemně osloveno 6 dodavatelů: 
1. Martia, a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem 
2. ELEKTROMONT Matějka a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí 
3. EnergoArch s.r.o., Havraň 56, 435 01 Havraň 
4. Elektroprojekt Pavel Horský, Kpt. Nálepky 898, 441 01 Podbořany 
5. B.U.Pro, s.r.o., Zahradní 309, 439 83 Lubenec 
6. Kamil Srkal, Na Kopci 225, 441 01 Podbořany 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 13.3.2017 na kamenné úřední desce městyse Nepomyšl a na 
webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“. 

Na základě toho projevily zájem formou e-mailu tyto dvě firmy: 
1. ENERGY Solutions and Savings s.r.o, Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc 
2. JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice. 
 
Nabídku poslali celkem 2 dodavatelé: 
1. ELEKTROMONT Matějka a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí za cenu 1.826.520,82 Kč s DPH 
2. EnergoArch s.r.o., Havraň 56, 435 01 Havraň za cenu 1.788.952,- Kč s DPH 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ firmu EnergoArch 
s.r.o, Havraň 56, 435 01 Havraň, IČ: 25422995 za cenu 1.788.952,- Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za 
provedení díla. 

Dále zastupitelé schválili propachtování části pozemku č. 3976 o výměře 600 m2 , druh ostatní plocha v obci a k.ú. 
Nepomyšl dle Záměru městyse Nepomyšl č. 2/2017 p. Jiřímu Bulánkovi, bytem Nepomyšl čp. 211 za cenu 0,40 
Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

Dalšími body bylo schválení přijetí a zveřejnění záměrů městyse Nepomyšl na propachtování pozemků: 
1. p.č. 3611 o výměře 6.465 m2, druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
2. části p.č. 3612 o výměře 2.500 m2, druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
3. p.č. 3613 o výměře 2.844 m2 , druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
4. p.č. 4242 o výměře 2.009 m2, druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
5. p.č. 4256 o výměře 6.432 m2 , druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
6. p.č. 717 o výměře 1.668 m2, druh ostatní plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 
7. části p.č. 3612 o výměře 5.153 m2, druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
vše za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

Dalším bodem jednání bylo schválení uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí 
půjčky ve výši 50.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 k čerpání fondu na 
podporu oprav a modernizace bytového fondu – Titulu č.3 – rekonstrukce střechy – oprava nebo výměna střešní 
konstrukce (krovy) a střešní krytiny na objektu čp. 41 v Nepomyšli manželům Vilémovi a Zuzaně Dornovým, bytem 
Nepomyšl čp. 41 a Titulu č.1 – obnova fasády na objektu čp. 215 v Nepomyšli p. Milošovi Augustovi, bytem 
Nepomyšl čp. 215. 

Zastupitelé městyse Nepomyšl dále vzali na vědomí propachtování p.č. 3949, části p.č. 3953, p.č. 4028, p.č.4030, 
vše v obci a k.ú. Nepomyšl dle záměrů městyse Nepomyšl č. 3-6/2017 z důvodu zrušení žádostí a dále vzali na 
vědomí žádosti o propachtování p.č. 3681, p.č. 3750 a p.č. 3641, vše v obci a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení 
žádostí o propachtování těchto pozemků. 

Renata Morávková 
referentka úřadu městyse Nepomyšl 
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ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE … 

Sběr nebezpečného odpadu 

Městys Nepomyšl a společnost Marius Pedersen a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů 
nabízejí občanům bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Akce se uskuteční v sobotu               
20. 5. 2017 od 10.55 do 11.15 hodin na návsi u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. Přijímány budou léky, masti, 
roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, 
zaolejované předměty, vyřazená 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. Služba je pro občany zdarma. 

Renata Morávková 
referentka úřadu městyse Nepomyšl 

 

Pošta Partner v Nepomyšli bude v pondělí 29.5.2017 otevřena pouze odpoledne v době od 14.00 do 16.30 hodin. 
Dopoledne bude z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.  

Jana Glončáková 
vedoucí pošty Partner 

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ INFORMUJE … 

Hromadný předpisný seznam 

Finanční úřad pro Ústecký kraj informuje o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se, v něm 
uvedeným daňovým subjektům – fyzickým osobám, stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2017 za nemovité věcí 
nacházející se v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Hromadný předpisný seznam je ode 
dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro 
ÚK, pro správní obvod s rozšířenou působností Žatec a Podbořany je zpřístupněn k nahlédnutí na Územním 
pracovišti v Žatci ve dnech: 

Pondělí   od 8.00 do 17.00 hodin 
Úterý   od 8.00 do 13.30 hodin 
Středa  od 8.00 do 17.00 hodin 
Čtvrtek  od 8.00 do 13.30 hodin 
Pátek   od 8.00 do 13.30 hodin 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány 
poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenou datovou schránku. 
Fyzickým osobám, které nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě 
zasílání údajů pro placení daně na e-mail je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A-doklad 
V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají datovou schránku, je zasílána 
standartní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým 
osobám, které mají zřízenou datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto 
složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti. 

Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více 
finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do 
obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. 

Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna 
složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5.000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň 
vyšší než 5.000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5.000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou 
složenkou, a to v termínu první splátky daně. 
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Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního 
úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází) kterému je příslušná platba určena. Na alonži 
složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje: 
* Celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2017, 
* Výše a termíny splatnosti splátek 
* Stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí, 
* Spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a 
jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem 

Na složenku poplatník doplní částku splatné daně v Kč zvýšenou o nedoplatek nebo sníženou o přeplatek. V zájmu 
zajištění možností plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí 
nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách 
neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci 
obdrželi nejpozději do 19. května 2017. 

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky 
daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce 
daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z 
nemovitých věcí na rok 2017 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně 
a k doplacení případného rozdílu. 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Proběhlo … 

 

Jarní úklid s Pandíky 
 
V neděli 2. dubna 2017 jsme se s Pandíky v rámci akce „Ukliďme si Česko“ pustili do úklidu našeho Nepomyšle. 

Vybaveni rukavicemi, pytli a dobrou náladou jsme se pustili do jarního úklidu našeho krásného okolí. 

Začali jsme okolím kolem paneláků a pokračovali směrem ke kaolince, až do dětské aleje. Celkem jsme posbírali     

4 pytle všemožných odpadků. Dětem patří velké díky a čeká je sladká odměna:-)  

Bohužel, když jsem touto trasou (cesta směr kaolínka - dětská alej) šla druhý den, opět se po cestě povalovaly 

obaly od sušenek, bonbonů, igelitové sáčky a další :-( Výzva všem, kteří tudy chodí na procházku: Lidi, NEBUĎTE 

čuňata!!! Na začátku i na konci této trasy je odpadkový koš a již brzy přibyde další v půlce této cesty. Prosím, 

neházejte odpadky na zem, ale do koše. To samé pro Vás, co tudy chodíte s pejsky, uklízejte si po svých miláčcích 

exkrementy, ať do toho nikdo nemusí šlapat a složitě se tomu vyhýbat. Hned bude tato procházková trasa hezčí, 

přeci jen tudy projde i spousta dětí. Předem všem děkuji, kteří si toto vezmou k srdci a budou chtít, stejně jako 

Pandíci, čistější Nepomyšl. 
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Nina Smolková 
předsedkyně sdružení Pandíci 

Hledání velikonočního pokladu 

V sobotu 8. dubna 2017 pořádala MS ČČK Nepomyšl akci pro děti s názvem „Hledání velikonočního pokladu". Tato 
akce začala na Dětském hřišti v Nepomyšli. Přišlo asi kolem 45 dětí s doprovodem nebo i bez něj. Hledání pokladu 
začalo tím, že prošel kolem hřiště velikonoční zajíček, který nesl mapu k pokladu, zafoukal vítr a celou mapu 
rozfoukal po celém hřišti. Tak děti musely nejdříve tuto mapu najít a složit. Děti mapu našly, ale dalo jim to 
pěkně zabrat. Nakonec se dílo podařilo a poklad našly na nedalekém kopci „Beňák". Ale aby si děti poklad opravdu 
zasloužily, tak si ještě musely zasoutěžit a vytvořit nějaké velikonoční dekorace. Soutěžilo se například v 
přetahování lanem a nošení kyblíku s pískem. Vytvářela se například krásná velikonoční vajíčka, kohouti a zajíčci.  

A nejen všem dětem se to opravdu vydařilo, ale i některým babičkám. Odnesli si domů krásné dekorace. Po celou 
dobu co se akce konala, hrála hudba a to si myslím příjemně dokreslilo atmosféru. Nakonec se zapálil oheň a kdo 
chtěl, mohl si opéci svého buřtíka.  

Nakonec chci poděkovat všem zúčastněným, co přišli a také děkuji moc všem členkám ČČK Nepomyšl co pomáhaly. 
Také Městysu Nepomyšl za ochotu podpořit tuto akci a hlavně Pavlovi a Lucii Tvrdé za pomoc a přípravu materiálu 
ke tvoření. Byl to super den, kterých není nikdy dost. Těšíme se na další akci, kterou pro Vás připravíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepomyšloviny č.3-4/2017                                                                                                                   28.4. 2017  

6 

 

  

 
 

 

Text a foto: Petra Červená 
předsedkyně MS ČČK Nepomyšl 
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Pohádkové Velikonoce v Krásném Dvoře 
 
V sobotu 15. 4. 2017 proběhly na zámku v Krásném Dvoře Pohádkové Velikonoce. Během celého dne mohli 
návštěvníci navštívit výtvarné dílny a trhy na nádvoří. Naše Mateřské centrum Jablíčko zde mělo také svůj stánek. 
Mohli jste u nás zakoupit svíčky, zápichy, batikované kojenecké oblečení, magnetky, sladké a slané pokrmy. 
Tradičně jsme po zimě oprášili svíčkárnu a děti si tak mohly vyrobit svíčku dle svých představ. Děkuji členkám a 
příznivcům „Jablíčka“ za střídání ve stánku, prodej, obsluhu svíčkárny, odvoz a přívoz věcí a hlavně napečení 
nejrůznějších dobrot.  Díky Vám všem jsme v Krásném Dvoře vydělali krásných 3.267,- Kč. 

       Text a foto: Monika Zlá  
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 
 

Jarní burza s MC Jablíčko z Nepomyšle  
 
V sobotu 22. 4. 2017 proběhla tradiční Jarní burza oblečení. Jako vždy probíhala burza od pátku do soboty.           
V pátek odpoledne a v sobotu ráno proběhl příjem věcí. Do komisního prodeje jsme přijali cca 2 500 ks věcí. 
Prodejci přinesli oblečení pro děti a dospělé a nejen to – návštěvníci 
mohli také nakoupit boty, nočník pro miminko, kolotoč nad postýlku, 
houpacího kohouta, sedačku na kolo a spoustu dalších věcí. Samotný 
prodej oblečení proběhl v sobotu mezi 14.00 hod. a 17.00 hod. Během 
této doby přišlo několik desítek nakupujících. Prodalo se cca 175 ks.  
Každý z prodejců něco prodal a nešel domů s prázdnou kapsou. Z prodeje 
získalo MC Jablíčko krásných 875 Kč. Ráda bych tímto poděkovala všem, 
kteří donesli své věci k prodeji a hlavně také všem nakupujícím. Velký dík 
patří také všem, kteří na burze jakýmkoliv způsobem pomáhali, nebo 
darovali nepotřebné oblečení na charitu. Na oblastní charitu v Žatci byly 
odvezeny 3 pytle oblečení a bot. Děkujeme také městysu Nepomyšl za 
příjemné teplíčko v Kulturním domě. Další burza oblečení proběhne na 
podzim 2017. 
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Text a foto: Monika Zlá  

předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

Výjezd SDH Nepomyšl  

V sobotu 15. dubna 2017 vyjela jednotka SDH Nepomyšl s CAS 25 na požár velkoobjemového kontejneru do obce 
Dvérce, kde hořel plast, papír a pneumatiky. Jednotka ve spolupráci s HZS požár zlikvidovala. 

 

Text a foto: Vladimír Vázler 
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CHYSTÁ SE …. 
 

KULTURA 
 

Kalendárium 
 
30.04.2017  od 16.30 Stavění máje v Nepomyšli 
30.04.2017  od 17.00 Slet čarodějnic na Dětském hřišti v Nepomyšli 
01.05.2017  Svátek dobré nálady v Kryrech (12.00 Prvomájový průvod) 
01.05.2017  Oslavy 1. máje v Brodech od 10.00 hodin 
01.05.2017 Radonické májové slavnosti 
19.05.2017  Zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Mefisto 
20.05.2017  Proběhne od 10.55 do 11.15 hodin na návsi u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli bezplatný 

       sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
03.06.2017  od 14.00 pořádá ČČK Nepomyšl Dětský den na fotbalovém hřišti v Nepomyšli (změna vyhrazena) 
08.07.2017  Oslavy 70. výročí založení kopané v Nepomyšli na fotbalovém hřišti v Nepomyšli 
26.08.2017  Celodenní oslavy 300. výročí od udělení císařem Karlem VI. práva dvou jarmarků do roka a  
                        potvrzení titulu městyse od 10.00 hodin na návsi v Nepomyšli (program se připravuje) 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let) 
 

02.04.2017       Libuše Kalhotková z Dvérců 

05.04.2017       Milena Dobrovolná z Nepomyšle  

05.04.2017       Jiří Bureš z Dvérců  

08.04.2017        Olga Filipová z Nepomyšle  

08.04.2017        Rudolf Rejchrt z Nepomyšle 

10.04.2017        Anna Zápotocká z Nepomyšle   

11.04.2017        Hana Jelínková z Nepomyšle  

12.04.2017        František Zsigray z Nepomyšle  

15.04.2017        Dáša Bastová z Nepomyšle   

15.04.2017        Ivana Zadová z Nepomyšle  

16.04.2017        Josef  Kříž z Nepomyšle  

18.04.2017        Ing. Jaroslav Vávra z Nepomyšle  

19.04.2017        Ondřej Richter z Nepomyšle  

    

Oslaví významné výročí … (nad 60 let) 
 

02.05.2017        Marie Štruncová z Nepomyšle  

03.05.2017        Miroslav Urban z Nepomyšle  

06.05.2017        Antonín Lněníček z Nepomyšle  

21.05.2017        Alena Vávrová z Nepomyšle  

25.05.2017        Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle  

28.05.2017        Bohumil Touš z Nepomyšle  

30.05.2017        Božena Lněníčková z Nepomyšle  

 

Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku 
jejich blízkých. 
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Přistěhovali se … 
10.04.2017  Aneta Koubková do Nepomyšle 182 
11.04.2017  Jiří Adámek do Chmelištné E27 
19.04.2017  Nela Valachová do Nepomyšle 104 
19.04.2017  Štěpánka Vernerová do Nepomyšle 104 

BEZ OBALU 

Interview s Bohem 
 
„Pojď dál“, řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ 
„Jestli máš čas“, řekl jsem. 
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš 
zeptat?“ 
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“   
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.  
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své 
zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani 
pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají, jako kdyby 
nikdy nežili.“  
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“ 
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby 
je druzí milovali.  
Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají.  
Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší 
nebo horší než jiní.  
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně.   
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než 
se taková zranění uzdraví.  
Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.  
Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit.  
Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí.  
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád.  
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.  
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti.  
Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá.  
A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já Ti odpovím.“ 
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.  
 

         Rosemarie Rožnovská 
         Nepomyšl čp. 154 

Počasí, ženy a štěstí 
mění se nálada 
v každém okamžiku!                   Rosemarie Rožnovská 

         Nepomyšl čp. 154 
 

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE … 
 

V současné době probíhá v Nepomyšli II. etapa uložení vedení nízkého napětí do země v trase od trafačky u 
Kulturního domu směrem na Podbořany po most u manželů Dornových, poté směrem na Brody po autolakovnu 
Petra Lněníčka, dále k ČOV a poslední trasa vede směrem k manželů Kováčovým.  
Zároveň s touto pokládkou vedení nízkého napětí se bude realizovat v těchto ulicích i nové veřejné osvětlení. 
Z tohoto důvod žádám občany o trpělivost a pochopení ohledně stavebního ruchu při těchto akcích.  
 
Městys Nepomyšl nechal vypracovat projektovou dokumentaci na realizaci bytového domu o 6ti bytech, který se 
plánuje postavit naproti faře čp. 103 v Nepomyšli.  V současné době se tato projektová dokumentace zpracovává a 
poté se bude vyřizovat stavební povolení k této stavbě. Tyto přípravné práce budou trvat cca do podzimu 2017. 
Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této stavby, aby se mohlo se stavbou začít nejpozději na jaře 
2018. 

 
         Josef Lněníček  

starosta městyse Nepomyšl 
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Kniha Nepomyšl – postup prací 
 
Počátkem měsíce května 2017 vykročíme blíže ke vzniku knihy o historii naší obce. Veškeré materiály vypracované 
pro vznik knihy, tedy tiskové a obrazové podklady, budou odevzdány nakladatelství Koniáš z Plzně. Nakladatelství 
následně čeká náročná práce spočívající v provedení několika různých druhů korektur. Po korekturách tiskového 
materiálu následují grafické práce. Během nich bude nutné upravit námi dodané obrazové materiály pro tisk. 
Následně vytvořit grafickou podobu knihy. Tečkou za pracemi bude samotný tisk knihy.                                                                             
 
Pokud zrekapitulujeme odevzdaný materiál, lze konstatovat, že co do obsahu textu se podařilo získat velmi 
bohatý materiál. Zásluhu na tom má zejména kolektiv autorů, tvořený odborníky na jednotlivá témata. Taktéž je 
nutno velmi ocenit přispění pamětníků.  Největší potíže při vzniku knihy způsobovalo, kromě několika opožděně 
dodaných textů, zejména získávání obrazového materiálu a zajištění autorských práv. Přes všechny problémy se 
můžeme pochlubit, že se čtenáři chystané knihy mohou těšit na množství raritních fotografií, často doposud nikde 
nepublikovaných. Je tomu tak zejména díky těm, kteří ochotně poskytli své soukromé fotografie. To je nutno 
velmi ocenit. 
 
Nakladatelství Koniáš, ve spolupráci s redakční radou, bude postupovat tak, aby křest knihy mohl proběhnout 
během Mikulášského jarmarku, konaného začátkem prosince letošního roku. 

 
Martin Kaše 

předseda redakční rady 

CHYSTÁ SE …. 

Stavění máje 
 

neděle 30.4.2017 

od 16.30 hodin  
 

  na návsi před budovou                   
  Úřadu městyse Nepomyšl 
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