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Ročník 8 Číslo 6/2018 Cena 5 Kč 

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. Jakou formou se budou hradit Nepomyšloviny od čísla 9/2018, budete včas informováni.  
 
A tak opět můžete zasílat své příspěvky. 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). 
Ještě jednou Vám děkujeme za pochopení výpadku. 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 … 

Platba za vodné a stočné  

Platbu za vodné a stočné za 1. pololetí 2018 ve výši 20,- Kč/m3 je potřeba provést v termínu od 9.7.2018                        
do 30.9.2018 a to buď v hotovosti na poště Partner v Nepomyšli v úředních hodinách Po, St, Pá 8-11 a 14–16.30 a 
Út, Čt 8-11 a 14.00-15.00 nebo bezhotovostně převodním příkazem na číslo účtu 4829481/0100, variabilní symbol 
číslo domu. V opačném případě budeme nuceni dodávku pitné vody přerušit.  

Josef Lněníček 
starosta městyse Nepomyšl 

http://www.nepomysl.snadno.eu/
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Velkoobjemové kontejnery 

Tři velkoobjemové kontejnery a 1 kontejner na bioodpad byly přesunuty ze dvora za budovou úřadu městyse 
Nepomyšl do prostor budoucího sběrného místa, které se nacházejí u starého kravína v Nepomyšli, po levé straně 
směrem na Podbořanský Rohozec. V nejbližších dnech se započne s rekonstrukcí plochy za budovou úřadu městyse 
Nepomyšl, kdy je naplánována i úprava uličky mezi rohozeckou a chmelištenskou ulicí.   

 
Josef Lněníček 

starosta městyse Nepomyšl  
 

Výjezd JSDH Nepomyšl  
 
V úterý 12. června 2018 byl ve 22.49 hodin nahlášen 
požár osobního automobilu před domem čp. 214 
v Nepomyšli. Ve 22.50 hodin vyjela s cisternou 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl ve 
složení Vladimír Vázler (řidič), Martin Lněníček 
(obsluha agregátu) a Vladan Strunz (příslušník 
jednotky). Dále vyjel Dominik Vázler osobním 
automobilem Mitsubishi L200. Jednotka Nepomyšl 
zasahovala společně s HZS Podbořany. Jednotka 
prováděla asistenci jednotce HZS a řídila dopravu 
v místě události. 

Text a foto: Vladimír Vázler 
velitel jednotky 

Mitsubishi L200 
V červnu 2017 Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo všemi hlasy uvolnění finančních prostředků z rozpočtu 
městyse Nepomyšl do výši 200 tis. Kč na zakoupení staršího vozidla pro potřeby JSDH Nepomyšl.  V srpnu 2017 pořídil 
městys Nepomyšl automobil Mitsubishi L200, rok výroby 2005 pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů 
v Nepomyšli za 185 tis. Kč. V květnu letošního roku se automobil dočkal nového kabátu. Instalaci celopolepu 
automobilu červenou a bílou fólií provedla firma Westprint z Podbořan. No, posuďte sami, není to fešák? 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Text: Josef Lněníček 

starosta městyse 
   foto: Vladimír Vázler 

velitel JSDH 
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Pošta Partner  

Pošta Partner v Nepomyšli bude mít po dobu dovolené změněnou pracovní dobu: 
 
Pondělí  2. července 2018 10.00 – 13.00 hodin  
Úterý     3. července 2018 10.00 – 13.00 hodin  
Středa  4. července 2018 10.00 – 13.00 hodin  
Čtvrtek  5. července 2018         svátek 
Pátek     6. července 2018         svátek  

Děkujeme za pochopení.               Jana Glončáková 
vedoucí pošty Partner Nepomyšl 

 
 

Sběr tříděného odpadu 
 
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který městys Nepomyšl v roce 2017 vytřídil a předal k využití. 
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které městys vyfakturoval a obdržel od Autorizované 
společnosti EKO-KOM, a.s.: 
 
1. čtvrtletí 2017 3,276 tun 11.968,50 Kč 
2. čtvrtletí 2017 3,510 tun 12.191,00 Kč  
3. čtvrtletí 2017 5,088 tun 16.199,00 Kč  
4. čtvrtletí 2017 2,840 tun   9.037,00 Kč  
Rok 2017 celkem      14,714 tun         49.395,50 Kč 
 
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a 
využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru 
spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém 
tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.  
 
Úspora, kterou dosáhl Městys Nepomyšl v roce 2017 představuje: 
Emise CO2 ekvivalentu: 14,963 tun 
Úspora energie: 405 116 MJ 
 
Děkujeme tímto našim občanům za třídění odpadu a za spolupráci.  
 
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 
  

INFORMAČNÍ PELMEL 
 
 

Proběhlo … 

 
Dětský den v Nepomyšli 
 
V sobotu 2. června 2018 pořádala MS ČČK Nepomyšl na fotbalovém hřišti v Nepomyšli dětský den. Tento den přišlo 
krásných 106 dětí. Pro děti byly připraveny různé  soutěže - prolézání tunelem, skákání v pytli, šplh na laně, hod 
oštěpem, hod koulí na plyšáky, hod kroužky na kužely, podlézání provazu, slalom na koloběžkách. Mimo jiné si 
připravili své soutěže i místní hasiči a to stříkání vodou na cíl, překonávání překážek a také zajistili tradiční pěnu, 
ze které děti mají pokaždé velikou radost. Také nás poctil svou návštěvou pan Václav Staněk, který pro děti připravil 
různé soutěže, např. střelbu na terč a vozil děti na koni.  A jako nové překvapení pro děti bylo, že přijeli dvě krásné 
motorky a děti se mohli svézt.  Asi tak v polovině soutěžního klání byla přestávka a v ní byla ukázka požárního útoku 
od našich mladých hasičů pod vedením Petra Strunze a Vladana Strunze. Musím říci, že mladí hasiči jsou velice 



Nepomyšloviny č.6/2018                                                                                                                          29.6.2018

  

4 

šikovní. A určitě, kdo by se chtěl přidat k mladým hasičům, tak může - doporučuji. Za odvedené výkony dětičky 
dostaly balíček a v něm pěkné odměny. Tento den byl završen tradiční taneční zábavou pod širým nebem. Děkuji 
všem, co pomáhali uspořádat tuto akci, městysu Nepomyšl za velkou pomoc při přípravách a dotaci na tuto akci, 
všem co zajistili občerstvení, které bylo výtečné jako vždycky, děkuji všem sponzorům  a hlavně členkám ČČK 
Nepomyšl. 

Text: Petra Červená  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 



Nepomyšloviny č.6/2018                                                                                                                          29.6.2018

  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Turnaj v golfu 
V sobotu 9. června 2018 proběhl v rámci sportovních dní Svazku obcí Podbořansko turnaj v golfu GOLF CUP 2018                
u rozhledny v parku v Krásném Dvoře. Počasí i přátelská atmosféra přispěly k uspokojivým výkonů družstev.  První 
místo obsadili domácí – Krásný Dvůr, druhé bylo družstvo Podbořan, třetí příčku vybojoval Kos Mix, tedy přebyteční 
hráči z různých obcí. Krásné čtvrté místo obsadil Městys Nepomyšl, který reprezentovali Dominik Polášek, Patrik 
Polášek a David Humpolák. Páté bylo družstvo Kryr, ve spolupráci se Strojeticemi, šestý byl Petrohrad, sedmý byl 
Očihov, osmé místo jistily Blšany a deváté místo obsadil Vroutek. Za ženy dosáhla ocenění Hana Vyhnálková a z mužů 
to byl Miroslav Král. Poděkování patří pořádající obci Krásnému Dvoru za bezchybnou organizaci a také hasičům 
z Krásného Dvora, kteří se velmi profesionálně postarali o všechny strávníky.  
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Foto: Karin Humpoláková 

 
 
 
 

Text: Libuše Moravčíková a Renata Morávková 
Foto: Karin Humpoláková 

Více fotografií najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/ 

 
 
Druhá brigáda u lípy v Nepomyšli 

Dne 12. června 2018 Místní skupina ČČK Nepomyšl uskutečnila v pořadí již druhou brigádu u lípy v Nepomyšli.  
Společně se účastnili členky se svými dětmi a ostatními dobrovolníky. Byla posekána vysoká tráva v přístupové cestě 
a u lípy, dále se spálilo suché křoví a vysázeli se u dřevěného odpočívadla okrasné kvetoucí keře, které pravidelně 
chodíme zalévat. A nakonec jsme si opekli špekáčky. Děkujeme moc všem zúčastněným, těšíme se na budoucí 
spolupráci a další vylepšování tohoto okolí. 

Text: Helena Wüstová 
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Kácení májky 
 
Letošní kácení máje proběhlo z důvodu nepříznivého počasí až v pátek 15. června 2018 od 17.00 hodin na návsi 
v Nepomyšli, kdy nám počasí již přálo. Pro přítomné návštěvníky bylo připraveno celkem 30 cen s hlavní cenou, 
kterou byla klasicky májka. Tu letos vyhrála paní Jiřina Hábová z Nepomyšle. Tímto děkujeme Daně Lněníčkové st., 
Danušce Lněníčkové ml. a Monice Zlé za pomoc při prodeji slosovacích lístků.  
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Text: Renata Morávková 
Foto: Jana Glončáková a Martin Kaše 

 
Rybářské závody 
 
V sobotu 16. června 2018 pořádala Místní rybářská skupina Nepomyšl ve spolupráci s Českým rybářským svazem - 
místní organizací Podbořany rybářské závody na nepomyšlském rybníku v Nepomyšli. Příznivci rybářského sportu 
všech kategorií se setkali v brzkých ranních hodinách na kaolínce v Nepomyšli. Počasí závodům rozhodně přálo. Pro 
vítěze rybářského klání byly v jednotlivých kategoriích připraveny pěkné ceny. Soutěžilo celkem 25 dospělých a 6 
dětí. Hodnocení: kapr, amur, lín – 1 cm = 1 bod, ostatní – 5 ks = 1 bod. Dravá ryba se nelovila. Způsob lovu: dle 
rybářského řádu a chyť a pusť. Vítězem rybářských závodů se stal s 275 body Ondřej Holý, druhé místo s 230 body 
obsadil Radek Vojíř a třetí místo získal se 132 body Jozef Vojíř. Nejstarším rybářem byl pan Josef Homolka 
z Nepomyšle (72 let). Největší rybu chytil pan Radek Vojíř z Podbořan (52 cm).  
Touto cestou bychom rádi poděkovali zastupitelům městyse Nepomyšl za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
15.000,- Kč na zakoupení cen pro účastníky rybářských závodů. Další poděkování patří neúplatným rozhodčím, 
kterými byli Vladan Strun, Jiří Braun a Petr Braun a všem, kteří se podíleli na přípravě, samotné realizaci a hlavně 
na občerstvení, které ve formě výborného guláše připravil Vladimír Lucký. Petrův zdar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Text: Vladimír Lucký a Vladan Strunz 

hlavní pořadatelé 
 Foto: Vladimír Lucký 
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Stimax Cup zavítal do Lubence 
V neděli 17. června 2018 se sjelo do Lubence přes 300 soutěžících na 2. kolo STIMAX Cupu. Seriál 4 závodů tentokrát 
zavítal do sportovního areálu TJ Spartak Lubenec. Za organizaci akce zodpovídalo místní SDH Lubenec, které si letos 
již vyzkoušelo pořádání tak velké akce, protože na stejném místě před 3 týdny hostilo víkendovou okresní soutěž 
Plamen 2017/2018.  SDH Lubenec objednalo příznivé počasí, postaralo se o občerstvení všech závodníků a také se 
podílelo na cenách pro ty nejlepší. 
Soutěžilo se v 10 kategoriích ve věkovém rozpětí 6 – 100 let. V kategoriích do 15 let si přijelo zazávodit 200 soutěžích 
a 100 soutěžích bylo v kategoriích nad 15 let. Soutěžilo se celý den za krásného počasí. Stimax Cup je výborná 
průprava do budoucna pro hasiče - sportovce a pomáhá budovat všestrannost. Vidíme, že pokud se začne v nízkém 
věku, je šance na solidní umístění. S přibývajícím věkem už se musí hodně dohánět. Za okrsek Kryry 
reprezentovalo domácí SDH Lubenec se 4 závodníky a SDH Nepomyšl s 12 závodníky. 
 
Mladší dívky 6 – 8 let (14 závodníků)    Mladší dívky 9 – 11 let (20 závodníků) 
6. místo  Strunzová Denisa, SDH Nepomyšl  15. místo Urbanová Kára, SDH Nepomyšl 
11. místo  Štruncová Tereza, SDH Nepomyšl  18. místo  Červená Kateřina, SDH Nepomyšl 
        19. místo     Novotná Zuzana, SDH Nepomyšl 
 
Mladší chlapci 6 – 8 let (17 závodníků)    Mladší chlapci 9 – 11 let (39 závodníků) 
2. místo  Vávra Viktor, SDH Nepomyšl   26. místo  Urban Tomáš, SDH Nepomyšl 
4. místo  Strunz Philip, SDH Nepomyšl   33. místo  Žák Petr, SDH Nepomyšl 
15. místo  Mimovič Tomáš, SDH Nepomyšl   7. místo  Vlasák Tadeáš, SDH Nepomyšl                                             
 
Starší chlapci 11 – 15 let (31 závodníků)   Dorost dívky 13 – 16 let (18 závodníků) 
15. místo  Dalibor Václav, SDH Lubenec   8. místo  Zatloukalová Simona, SDH Lubenec 
28. místo  Červený Daniel, SDH Nepomyšl 
 
Dorost chlapci 13 – 16 let (24 závodníků)   Dorost chlapci + muži od 17 let (35 závodníků) 
10. místo  Uhliar Jiří, SDH Lubenec   13. místo  Zatloukal Stanislav, SDH Lubenec 
 
STIMAX Cup vznikl před 5 lety jako reakce na neúspěchy Ústeckého kraje v dorosteneckých kategoriích. A po 5 letech 
se začíná dařit. Podobně to platí i o našem okrsku Kryry, kde se aktivita s Mladými hasiči zvedá a přináší své úspěchy. 
SDH Lubenec si vybojovalo postup na krajského kola v jednotlivcích a kdo ví, zda to nebude znovu jako vloni postup 
do celorepublikového kola. 
 
Co říci na závěr, určitě poděkování všem, kteří se na akci podíleli. Osobní poděkování patří OÚ Lubenec, SDH 
Lubenec a TJ Spartak Lubenec, vytvořili perfektní zázemí pro sportovce - hasiče a dokázali, že i „dobrovolně" se 
dají dělat velké věci. 
    

Text: Petr Strunz 
vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Nástup soutěžících          2. místo Viktor Vávra (druhý zleva) 

    4. místo Philip Strunz (druhý zprava) 
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                                                                                                        Tým SDH Nepomyšl
       

 

Staré krajiny mezi Nepomyšlí a Rohozcem 
Akce se konala v sobotu 23. června 2018 za nepříliš příznivého počasí. Poměrně dost pofukovalo a zamračená obloha 
neustále hrozila deštěm. Přesto se nakonec sešlo asi 50 zájemců o zajímavé informace. Převážně přespolních. 
Komentovanou exkurzi zahájila Mgr. Edita Langpaulová, hlavní organizátorka akce. Ve 13.00 hodin v kostele sv. 
Mikuláše v Nepomyšli  přivítala účastníky a předala slovo průvodci, archeologovi, Mgr. Vojtěchu Peksovi. Ten 
představil kostel ve světle nedávných objevů, zejména nástěnných maleb, které význam této gotické stavby značně 
povyšují a to nejen v rámci našeho regionu. Dále také prezentoval zajímavé poznatky získané při průzkumu, který 
v kostele prováděl během oprav. Druhý průvodce sobotní exkurze, geobotanik Mgr. Jan Albert Šturma, během cesty 
k jednotlivým cílům, přiblížil vznik a proces fungování zdejší krajiny a přírody. Vyzdvihoval mimořádnost a 
ojedinělost různých lokalit. Zvídavým zájemcům během celé procházky identifikoval nalezené rostliny. Mgr. Jan 
Albert Šturma se zabývá krajinnou ekologií a ekologií rostlinných společenstev a to v geografickém a historickém 
kontextu. Proto je jeho pohled na zdejší krajinu naprosto odlišný od našeho každodenního vnímání.  
Rohozecký mlýn představil Mgr. Vojtěch Peksa jako technickou památku a osvětlil její historii. Nastínil i záměry do 
budoucna. A že další cíl exkurze nedaleký hrádek Křečov má poměrně zajímavou historii, o tom nenechal nikoho na 
pochybách při svém dalším zajímavém vyprávění. Nevšedním zastavením byl židovský hřbitov u Nové Vsi. Mgr. 
Vojtěch Peksa společně s Mgr. Editou Langpaulovou přiblížili účastníkům exkurze židovskou komunitu na 
Podbořansku a významného rodáka z Podbořanského Rohozce Eduarda Glasera, cestovatele, arabistu a archeologa. 
Přilehlý les dostal naráz zcela jiný pohled při vyprávění Mgr. Jana Alberta Šturmy. Stejně tak Novoveský rybník, 
připomínka dávného rybářského boomu. Na posledním stanovišti, Kamenném Chlumu, odkud se rozprostírá úžasný 
pohled do širokého okolí, si v tomto kontextu vyslechli účastníci exkurze poslední přednášku. 
Nakonec se organizátorka velmi povedené akce, Mgr. Edita Langpaulová, rozloučila a zároveň pozvala na další 
zajímavé akce na Podbořansku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: Martin Kaše  
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NEPOTĚŠILO NÁS … 

Bohužel, stále u nás v obci přetrvává nešvar týkající se parkování osobních vozidel na chodnících. Obdrželi jsme od 
občanů několik oprávněných stížností na skutečnost, že díky vozidlům parkujícím na obecních chodnících musejí  
vstupovat do vozovky, kde hrozí nebezpečí středu s projíždějícími vozidly. Zároveň se těmito stojícími vozidly ničí 
stav chodníků. Proto jsme opět nuceni kontaktovat Policii ČR, aby postupovali dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích.  

        Josef Lněníček  
starosta městyse Nepomyšl 

CHYSTÁ SE …. 

Turnaj v plážovém volejbale 

Městys Nepomyšl pořádá 7. ročník turnaje „O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale“ v sobotu       
18. srpna 2018 od 10.00 hodin u fotbalového hřiště v Nepomyšli. Prezentace 9.00 – 9.50 hodin.  

Družstva:   3 členná, minimálně 1 hrající žena v týmu (maximálně 5 střídajících  
                                    členů v týmu) 
Pravidla hry:   hraje se dle platných pravidel šestkového volejbalu 
Hrací plocha:   písek (rozměr hřiště 16 – 8 m) 
Stravování:   stánkový prodej bude probíhat v areálu hřiště 
 
Pořadatel nezodpovídá za případné úrazy, doporučuje vlastní úrazové pojištění.  
Změna vyhrazena (dle počtu přihlášených družstev).  
Zájemci, hlaste se do 13.8.2018 v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl. 

Přijďte nám fandit ☺ 

 
Renata Morávková 

 
 
Taneční zábava v rámci turnaje v plážovém volejbale 
 
V sobotu 18. srpna 2018 po skončení turnaje v plážovém volejbale 
začne od cca 18.00 hodin taneční zábava pod širým nebem. 
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina DOUPOVÁCI. 
Vstupné zdarma. Všichni jste srdečně zváni. 
 

  
 

  
Renata Morávková 

  

Kalendárium 
 
06.07.2018    Brodecko – Metodějská zábava v Brodech od 15.00 hodin na návsi, živá kapela vyladí mikrofony  
                           lehce po šesté, občerstvení zajištěno, i letos bude turnaje v pivním pongu!  
27. – 28.7.2018    Jakubské léto ve Vroutku  
04.08.2018    Vavřinecká pouť v Lubenci (Václav Žákovec, Bohuš Matuš, Michal Tučný Revival, taneční zábava) 
18.08.2018    Turnaj „ O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale“  od 10.00 hodin u  
                           fotbalového hřiště v Nepomyšli 
18.08.2018    od18.00 hodin taneční zábava u fotbalového hřiště v Nepomyšli, hrají Doupováci, vstupné  
                           Zdarma 
5. – 6.10.2018    Volby do zastupitelstev obcí  
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

V červenci oslaví významné výročí … (nad 60 let)
 
Vladimír Bartuška z Nepomyšle 
Rosmarie Krylová z Dvérců 
Jaroslava Holubová z Nepomyšle 
Hana Archmanová z Nepomyšle 
Jaroslav Trochta z Nepomyšle  
Alena Svobodová z Nepomyšle 
Václav Míka z Nepomyšle  
Anna Tempelová z Nepomyšle 
Anna Česká z Nepomyšle 
Zdeňka Schieferdeckerová z Nepomyšle  
Jitka Kašová z Nepomyšle 
Jaroslava Toušová z Nepomyšle  
 
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku 
jejich blízkých. 

 

SPORT 

Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy – jaro 
2018 – TJ Nepomyšl 

 
Poslední fotbalový zápas IV. třídy – jaro 2018 – TJ Nepomyšl se odehrál  
v sobotu 2. června 2018 od 13.30 hodin v Buškovicích, kde byl sehrán zápas 
s týmem Buškovic s výsledkem Buškovice : Nepomyšl  10 : 0 
 

Zprávu podává: Vladimír Lucký 

RŮZNÉ …   
 

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 
 
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů 
 

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým 
čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem), 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace 
vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu 
k identifikačním údajům držitele, 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů), 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu 
voleb, 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní 
poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale 
také Ministerstvo vnitra, 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený 
kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
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 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na 
Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“). 

 
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 
POŽÁDAT lze: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra 
PŘEVZÍT lze: pouze u Ministerstva vnitra 
 
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 
POŽÁDAT lze: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra 
PŘEVZÍT lze: u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra 
 
Vydání občanského průkazu do 30 dnů 
POŽÁDAT lze: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností – nelze žádat u Ministerstva vnitra 
PŘEVZÍT lze: u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč – nelze přebírat u Ministerstva 
vnitra) 
 
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 

 ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč, 

 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 

 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě 

 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 

 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč 
 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání 
žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku 
u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 
 
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují vycestovat do 
zahraničí. 

 
Podání žádosti 
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 

 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 

 do 5 pracovních dnů. 
  

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 

 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 

 u Ministerstva vnitra. 
  

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt 
mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  

Převzetí cestovního pasu 
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra – adresa:           
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).   
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Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. 

Správní poplatky 
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. 
Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme 
cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí 
cestovního pasu. 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách  
 
Správní poplatky za vydání cestovního pasu pro občana mladšího 15 let 

 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1000 Kč (ORP) 

 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2000 Kč (MV) 
 

Správní poplatky za vydání cestovního pasu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě 

 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč (ORP) 

 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000 Kč (MV) 
 

 
DESATERO POMOCI  
proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi 
 
U vašich dveří zazvonil podomní obchodník s výhodnou nabídkou na dodávku energií. Tvrdí, že firma, od které jste 
doteď odebírali energie, končí a dodávku převádí na jinou společnost. Spěchá a pobízí vás k rychlému rozhodnutí, 
protože dnes už je u vás naposled. I když vám to je nepříjemné, nakonec si plácnete a smlouvu podepíšete. Teprve 
později s lítostí zjistíte, že jste si nechali vnutit nabídku, kterou nechcete. Nejspíš jste totiž narazili na obchodního 
zástupce, jehož hlavním cílem bylo přesvědčit vás k podpisu smlouvy a vydělat na vás.  
Přečtete si deset rad, jak poznat neseriózní metody podomních obchodníků a bránit se jim. Možná si tím ušetříte 
spoustu starostí. 
 
1. Důvěřuj, ale prověřuj! 
Podomní prodejci praktikují stále důmyslnější metody, jak se dostat zákazníkům pod kůži. Používají řadu lživých 
argumentů, vydávají se za stávající dodavatele či pracovníky distribučních společností nebo úřadů.  
 
2. Můj dům, můj hrad! 
Cílem podomního prodejce je dostat se přes váš práh. Znají desítky triků a záminek, dokáží si s vámi hezky povídat, 
být zábavní atd. Jakmile ho však pustíte dovnitř, může se milé povídání rychle změnit v silný nátlak na podepsání 
smlouvy. Je nutné mít stále na paměti, že je to pouze iluze a jedna velká lež za účelem vydělat. Nedejte podomním 
prodejcům šanci a nezvěte je dál. Ani na WC. 
 
3. Spěchej pomalu!  
Součástí taktiky podomních prodejců bývá spěch a tlak na rychlé rozhodnutí a váš podpis. Dokáží pohotově reagovat 
a vzbudit dojem, že můžete promarnit neopakovatelnou příležitost, jak získat slevu. Pokud máte o nabídku zájem, 
neunáhlujte se s podpisem. Požádejte o návrh smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, platný ceník a telefonní 
kontakt. Chtějte si nabídku prostudovat v klidu, poradit se s blízkou osobou.  
 
4. Stačí podat prst…   
V domě se objeví informace o provádění kontroly nebo odečtu vodoměrů v neobvyklém termínu. Nebo vás osloví 
člověk, který se zajímá o číslo vašeho elektroměru, smlouvu s dodavatelem energií či faktury. Jedná se o způsoby, 
jak se podomní prodejci snaží vymámit informace do smlouvy s novým dodavatelem.  
 
5. Dobré účty dělají dobré přátele!  
Energetické společnosti mají ve své nabídce podle velikosti odběru různá cenová pásma, tzv. tarify. Podomní 
obchodníci často nabízejí slevy bez toho, aniž by znali reálnou spotřebu a odběrový tarif. Skutečná cena se tak od 
ústní nabídky může výrazně lišit. Neukazujte nikomu, kdo vám zvoní u dveří, své faktury za energie. Poskytnete mu 
tak své osobní údaje i informace o odběrném místě, které lze velice jednoduše zneužít. Chraňte svá data a bezpečí! 
 
6. První dojem může klamat! 
Nabízená cena může být lákavá, nemusí však zahrnovat všechny poplatky, které s přechodem k novému dodavateli  
souvisí. Pozor na aktivační a deaktivační poplatky. Zkontrolujte, zda je avizovaná cena garantována po celou dobu 
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trvání smlouvy, a informujte se na výše aktivačních a deaktivačních poplatků. Požadujte vždy ceny s DPH.  
 
7. Co je psáno, to je dáno! 
Obchodní zástupce umí skvěle argumentovat, ale také skvěle manipulovat. Platí však to, co je uvedené ve smlouvě. 
Nic unáhleně nepodepisujte, ani když na vás bude obchodník tlačit. Žádná seriózní nabídka není prezentována tímto 
způsobem. Pokud vás nabídka zajímá, vezměte si čas a vše si v klidu prostudujte, ověřte si informace na webových 
stránkách nebo zákaznickém centru dodavatele, případně se poraďte se svými blízkými.  
 
8. Když to nejde po dobrém … 
V některých případech se můžete setkat i s nátlakem, který zákon o ochraně spotřebitele označuje jako agresivní 
obchodní praktiky. Obchodník může například nutit k podpisu nové smlouvy z důvodu neexistujícího dluhu za 
dodávku energií. Takové chování je v rozporu se zákonem. Vyzvěte podomního prodejce, aby odešel. Pokud 
odmítne, zavolejte pomoc nebo přímo policii.  
 
9. Cena není všechno! 
Kvalitní služby nepoznáte jen podle zdánlivě výhodné ceny. Ta může být lákavá, ale není vším. Informujte se vždy 
z oficiálních zdrojů o kvalitě a dostupnosti zákaznických služeb. Ověřte si, kdy je v provozu zákaznická linka, jak 
dlouho budete čekat na spojení s operátorem nebo jak daleko je nejbližší zákaznické centrum.  
 
10. Dobrá rada nad zlato! 
Neseriózní podomní prodejci se často zaměřují na starší spoluobčany, kteří nemají takové možnosti, jak si ověřit 
výhodnost nabídky. Informujte seniory ve svém okolí, kteří by se mohli stát terčem neseriózního nátlaku o nebezpečí 
podomního prodeje, a vysvětlete jim, jaké metody mohou tito prodejci používat. Poraďte, jak se v takové situaci 
zachovat. Dejte jim přečíst toto desatero.  
  

 
 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Zájezd do divadla v září 2018 

Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Brodway v 
Praze v pátek 14. září 2018 na muzikál „Muž se železnou 
maskou“. Odjezd autobusu od autobusové zastávky v 
Nepomyšli v 15.15 hodin. Představení začíná v 18.00 
hodin. Vstupné cca 360,- Kč. Délka představení muzikálu 
je 3 hodiny včetně pauzy.  
Obsazení: D´ARTAGNAN: Josef Vojtek/Marian 
Vojtko/Josef Štágr, ATHOS: Petr Kolář/Bohouš Josef, 
PORTHOS: Václav Vydra/Václav Svoboda/Juraj 
Bernáth/Bronislav Kotiš, ARAMIS: Daniel Hůlka/Jaromír 
ADAMEC/Oldřich Kříž, KRÁL LUDVÍK/FILIP:Jan 
Kopečný/David Gránský/Vojtěch Drahokoupil atd. 

Žádáme zájemce o provedení platby ihned při rezervaci 
vstupenek z důvodu omezeného počtu.   
                          Renata Morávková 

referentka úřadu městyse Nepomyšl 

 

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. Je postupně prováděna oprava hráze rybníka včetně rozebrání starého kamenného zdiva a výstavba 
nového kamenného zdiva včetně spárování. V současné době práce pokračují a měly by být dokončeny na podzim 
2018. 
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                              Před opravou rybníka                                                             Po opravě rybníka                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: Josef Lněníček 
starosta městyse Nepomyšl 

 

Jednota SD Podbořany - COOP 
Jednota SD Podbořany - COOP hledá prodavačku po dobu nemoci a po dobu čerpání dovolené do obchodu 
v Podbořanském Rohozci. V případě zájmu volejte paní Jitku Štůlovou na tel.č. 728 170 700.  
 

Jitka Štůlová 
 Jednota SD Podbořany – COOP 

 
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 Renata Morávková  

Uzávěrka zpravodaje: 
Uzávěrka č. 7/2018 bude 27.7.2018 
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.  
 
 
 
 
 


