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ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

„Kolik váží sněhová vločka?“ To není otázka pro zimní 
období, ale název knihy Briana Cavanaugha vydané 
Karmelitánským nakladatelstvím, ze které je dnešní 
příběh: 

Před zemědělským stavením seděl chlapeček se 
svým dědečkem. Uslyšeli auto přijíždějící po prašné 
cestě, která vedla kolem domu a jen málokdo po ní 
cestoval. Když je řidič auta s cizí poznávací značkou 
spatřil, zastavil a zeptal se na cestu do blízkého města. 
Dostal od staříka odpověď a zamířil zpátky k autu. Po 
několika krocích zaváhal, otočil se a rozpačitě oslovil 
starého muže:“řekněte mi, pane, jací jsou tady v okolí 
lidé?“ 

„Proč se ptáte?“ opáčil děda. 

Cizinec přistoupil o pár kroků blíž a řekl: „Právě jsem 
odjel z města plného hlupáků. V životě jsem nepotkal 
tak nepřátelské lidi.“ Cizinec pokračoval: “Bydlel jsem 
v tom městě víc než rok a nikdy jsem se s nimi nesžil.“ 

„Počítám, že stejné lidi najdete i tady v okolí,“ 
odpověděl stařec. 

Cizinec se rozloučil a odjel. Vnuk se zatvářil zmateně, 
ale nic neříkal. Za několik hodin u stavení, kde ti dva 

stále ještě seděli na verandě, zastavilo další auto. 
Řidička se širokým úsměvem ve tváři rázně přikráčela po 
pěšince k domu a zeptala se na cestu do téhož města. 
Pokyny si pečlivě zapsala a pak vyzvídala: „Povězte mi, 
jací jsou tady v okolí lidé?“ 

Starý farmář se znovu otázal: „Proč se ptáte?“ 

„Víte, stěhuji se sem z jednoho městečka, nejmilejšího, 
jaké si člověk vůbec může přát,“ odpověděla žena 
s úsměvem. „Díky těm lidem jsem se tam cítila opravdu 
doma. Sousedé byli velmi přátelští. Měla jsem pocit, 
jako bych tam bydlela celý život.“ 

„No,“ řekl stařík, „stejné lidi najdete i tady v okolí.“ 

Žena nastoupila do auta a odjela. Chlapec se obrátil na 
dědečka a ve tváři měl zmatený výraz: „Dědo, proč jsi 
těm cizinců, dal na stejnou otázku opačné odpovědi?“ 
zeptal se. 

Dědeček položil chlapci ruku na rameno a odvětil: 
„Protože, hochu, záleží na postoji každého z nás 
k ostatním, jaká bude odezva okolí. Lidé jsou po celém 
světě skoro stejní.“ 

Jak to máte Vy? Žijete ve vsi plné hlupáků, anebo je to 
pro Vás nejúžasnější místo na zemi? 

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka) 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Únorové zastupitelstvo nás teprve čeká. Proběhne v pátek 27. 2. 2015 v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl 
od 19.00 hodin a na programu budou tyto body: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
4. Reakce Ústeckého kraje na žádost městyse Nepomyšl o znovuzavedení autobusových spojů 124 151, 152, 153 a 

154 a linky 778 Podbořany – Nepomyšl – Podbořanský Rohozec 
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5. Schválení dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ 
6. Schválení dodavatele na akci „Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ 
7. Žádost spolku Lungta, Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Pravidelné mše v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli 
Římskokatolická farnost Podbořany dává všem farníkům v Nepomyšli na vědomí, že počínaje měsícem březnem 
budou v nepomyšlském kostele sv. Mikuláše konány pravidelné bohoslužby, a to vždy 1. neděli v měsíci od 13.00 
hodin (Neděle 1. března 2015). Srdečně zvány jsou i děti a jejich rodiče docházející na hodiny náboženství 
v Krásném Dvoře. 

Zdenka Lněníčková 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 
 

Proběhlo … 

Krmení ptáčků s Pandíky 
V pátek 6. 2. 2015 jsme si s dětmi položily otázku: „Je zima a je mráz, copak ptáčku, co papáš?“ Odpověď byla 
jasná – v zimě toho ptáčci nemají moc co jíst. A tak jsme se rozhodly, že vyrobíme jednoduchá krmítka a ptáci jistě 
nepohrdnou snadnou potravou. Vyrobené lojové koule, šišky obalené lojovou směsí, krmítka z PET lahví či sklenic 
naplněná ptačím zobem jsme rozvěsili v křovinách za paneláky. Snad si ptáci pochutnali. 

Nina Smolková 
vedoucí sdružení Pandíci o. s. 

 
Foto: Archiv Pandíků o. s. 
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Jablíčko v solné jeskyni v Podbořanech 
Pololetní prázdniny s Jablíček se vydařily. Již v 8.00 hod. netrpělivě čekaly před vchodem do Jablíčka první dětičky, 
a protože jsme měli ohromnou radost z čerstvě napadeného sněhu, postavili jsme před vchodem do Jablíčka 
prvního letošního „jablíčkovského“ sněhuláčka. V Jablíčku jsme skákali, stavěli a čas tak rychle utíkal, že jsme se 
ani neohřáli a zase jsme se oblékali na autobus do Podbořan. Autobusem vyrazily 4 děti s doprovodem (Monika Zlá) 
a Tadeášek a Mareček Vlasákovi s maminkou, kteří neměli v plánu s námi do jeskyně jet, ale nakonec si to 
rozmysleli a dobře udělali. Autem za námi ještě dorazily Eliška a Lucinka Glončákovi s maminkou, a tak nás 
v jeskyni nakonec bylo hodně – čerstvý mořský vzduch do svých plic čerpal Petr Žák, Eliška a Lucinka Glončákovi, 
Pavlík a Péťa Bartuškovi, Tadeášek Vlasák a 3 maminky. Po krásné relaxaci jsme se společně vydali na výborný oběd 
do Národního domu v Podbořanech. Čekání na autobus do Nepomyšle jsme si zkrátili na vlakovém nádraží, kde jsme 
chtěli pozorovat vlaky. Bohužel žádné zrovna nejely, a tak jsme si krásné mašinky vymalovali později v mateřském 
centru po příjezdu z Podbořan. Po výletě jsme zase otevřeli v Jablíčku hernu a dorazily i děti, které s námi v 
jeskyni nebyli. Děkuji všem za krásný den a budu se a vás opět těšit. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

 

Masopustní týden v MC Jablíčko z Nepomyšle 
Tento týden 2. 2. 2015 pěkně začal a 6. 2. 2015 ještě lépe skončil. V pondělí jsme si s dětmi připomněli, co je to 
masopust. 

 



Nepomyšloviny č. 02/2015 27. 2. 2015 

4 

Zahráli jsme si pohádku O třech prasátkách. Děti stavěly domečky z cihliček, které nám přinesl Ježíšek a zlý vlk je 
bořil. 

 
Ve středu, jsme si vyrobili masopustní masky a závěr tohoto týdne jsme zakončili v pátek Masopustním rejem 
masek.  

 
Děti a maminky se převlékly do karnevalových kostýmů a společně jsme tančili, soutěžili a ochutnávali masopustní 
dobroty. Každé dítě, které na sobě mělo masku, na závěr odpoledne dostalo malý dárek od našich sponzorů 
(vitamíny pro děti IMUNIT, časopis PASTELKA a omalovánky LOKKI). Ráda bych tímto poděkovala všem našim 
sponzorům, ale hlavně dětem a maminkám za další krásný týden v Jablíčku. 

 
Monika Zlá 

předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

Valentýnský týden V MC jablíčko z Nepomyšle 
Svátek svatého Valentýna se slaví 14. 2. jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. My v Jablíčku 
jsme tento svátek pojali trochu jinak. Naše srdíčka mají v sobě spoustu lásky a byla by velká škoda jí dát jen 
jednomu člověku, a proto jsme jí rozdávali všem a hned celý týden. Valentýnský týden nám začal 9. 2. 2015. 
V pondělí se nám v Jablíčku zatoulaly geometrické tvary, které jsme po nalezení připevňovali na tabuli, aby nám 
opět neutekly. Společně jsme vyrobili srdce Mateřského centra. Maminky okolo svých miláčků vytvořily srdce z PET 
víček. Na závěr dne jsme tancovali se srdíčky a pekli kameny v troubě. Rozpálené kameny jsme malovali 
voskovkami a nakonec si je domů odnesli jako dárečky pro všechny, které máme v srdíčku. Ve středu jsme opět 
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vytvářely dárečky – z lízátek jsme vytvořili zamilované motýlky, a kdo si přinesl vlastní fotografii, mohl si vyrobit 
krásný foto rámeček. Děkuji všem za krásný Valentýnský týden a budu se na Vás opět těšit v herničkách každé 
pondělí, středu a pátek. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

 

Chystá se … 

Oslava Mezinárodního dne žen s ČČK Nepomyšl 
MS ČČK zve všechny ženy i jejich manžele a rodinné příslušníky na oslavu Mezinárodního dne žen, která proběhne 
v pátek 13. 3. 2015 od 20.00 v Kulturním domě v Nepomyšli. 

Dana Lněníčková st. 
MS ČČK Nepomyšl 

Den vody s Pandíky o. s. 
Dětský přírodovědný zájmový kroužek "Pandíci" si Vás srdečně dovoluje pozvat na akci s názvem DEN VODY, která se 
uskuteční 21. 3. 2015 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli. Na co se můžete těšit? 
Připomínka Světového dne vody, Vílí školička, taneční vystoupení Pandíků, pohádka O Rákosníčkovi a jeho rybníčku 
Brčálníku, soutěže a tvoření na téma voda. Vstupné je dobrovolné a občerstvení je zajištěno! Těšíme se na vás. 

Nina Smolková 
vedoucí „Pandíků“ o. s. 

Jarní burza oblečení 
V sobotu 28. 3. 2015 proběhne v Kulturním domě v Nepomyšli již tradiční burza oblečení pořádaná MC Jablíčko z 
Nepomyšle. Do komisního prodeje přijímáme čisté a bezvadné oblečení, hračky, sportovní potřeby a další věci 
vhodné k prodeji na této akci, každý kus řádně označený jménem prodávajícího, cenou a pořadovým číslem, které 
se bude shodovat s číslem v seznamu zboží dodaným spolu s věcmi. Z každého prodaného kusu jde Kč na chod MC. 
Příjem zboží:  pátek 27. 3. 2015 od 16:00 do 18.00 a sobota 28. 3. 2015 od 9.00 do 11.00 v KD Nepomyšl 
Prodej zboží:  sobota 28. 3. 2015 od 14.00 do 17.00 v KD Nepomyšl 
Výdej zboží:  neděle 29. 3. 2015 od 9.00 do 10.00 v KD Nepomyšl 
Nevyzvednuté zboží bude předáno na charitní účely. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 
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Zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové 
Znáte z filmu Bobule. Tak by mohl znít reklamní slogan. Městys Nepomyšl pořádá zájezd do filmového Adámkova 
vinařství ve Višňové. Zájezd se bude konat 18. – 19. 4. 2015. Cena činí 1100,- Kč/osoba. V ceně je zahrnuto 
ubytování, večeře, degustace a konzumace sudového vína, občerstvení, cimbálová muzika, snídaně. 

Dopravu hradí městys Nepomyšl. 

Cestou navštívíme některou z kulturních památek v okolí vinařství (není v ceně). 

Zájemci se mohou závazně hlásit do 20. 3. 2015 paní Daně Lněníčkové na telefonním čísle: 774 170 426 nebo na      
e-mail: krovy@atlas.cz. Pokud bude malý zájem občanů z Nepomyšle a spádových obcí, bude autobus doplněn 
dalšími zájemci z ostatních obcí. 

Dana Lněníčková 
Členka Kulturní komise městyse Nepomyšl 

OBRAZEM 

Maškarní ples s ČČK Nepomyšl - dětský 
Jedním slovem: NARVÁNO! Tak by se dal popsat tradiční dětský maškarní ples v Nepomyšli, který uspořádala MS ČČK 
Nepomyšl. Kulturní dům v Nepomyšli doslova praskal ve švech, sedělo se i stálo všude, kde to jen trošku šlo. 

 
Po úvodním vystoupení malých i větších tanečnic z tanečních oddílů z regionu začala ta pravá maškarní pemelice. 
Za doprovodd živé hudby v podání Doupováků se rozjela na parketu Kultuního domu rozjela velká taneční show. 
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Kam se člověk podíval, tam mohl narazit na některou z pohádkových postaviček i dalších postav ze světa fantazie. 
K vidění bylo nespočet princezen a princezniček, karkulek, princů, rytířů, kovbojů a zbojníků, pirátů, zvířátek 
všeho druhu, mihnul se tu dokonce i hokejista HC Verva Litvínov či kosmonaut z dalekého vesmíru… 
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Za svou snahu proměnit se na pár chvil byly všechny děti ke konci plesu odměněny balíčkem s drobnými dárečky. Ty 
nakonec dostaly i děti bez masek. Pro děti i rodiče bylo připraveno bohaté výborné občerstvení. Škoda jen, že se 
letošní maškarní odpoledne oprostilo od dětských soutěží – myslím, že hlavně klukům a starším dětem troška toho 
soutěživého adrenalinu chyběla. Snad příští rok … 

Zdenka Lněníčková 
maminka - účastnice 

Foto: Karin Humpoláková 

Maškarní ples s ČČK Nepomyšl - dospělácký 
Sobotní večer 21. 2. 2015 pak patřil tradičně plesu dospělých maškar. Program večerního plesu jako vždy 
doprovodily svým vystoupením ShowBaby - členky MS ČČK Nepomyšl, tentokrát na téma Ujel mi vlak … Večer se 
sešlo na padesát masek, vítěze vyhlašovala kapela Doupováci. Tady je pár fotografií od Karin Humpolákové. 
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Foto: Karin Humpoláková 

KULTURA A SPORT 
 

Kalendárium 
01. 3. 2015 Pravidelná mše v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli od 13.00 hodin 
13. 3. 2015 Oslava MDŽ s MS ČČK Nepomyšl od 20.00 v KD Nepomyšl 
21. 3. 2015 Den vody s Pandíky o. s. od 15.00 v KD Nepomyšl 
28. 3. 2015 Jarní burza oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle od 14.00 do 17.00 v KD Nepomyšl (více info 

v článku) 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více) 
06. 2. Dana Schovancová z Dvérců 
13. 2. Heinz Kroh z Nepomyšle 
14. 2. Antonín Lněníček z Nepomyšle 
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Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více) 
11. 3. Květoslava Škorjaková z Nepomyšle 
12. 3. Margita Jordánková z Nepomyšle 
14. 3. Jaroslav Jelínek z Nepomyšle 
16. 3. Václav Svoboda z Nepomyšle 

21. 3. Hana Vilimová z Nové Vsi  
24. 3. Danuška Jandíková z Dvérců  
26. 3. Marie Zajícová z Nové Vsi  
28. 3. Jana Bartušková z Nepomyšle  

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

 

POTĚŠILO NÁS … 
… že opravy, které byly dosud provedeny na kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli, umožnily vnést do tohoto domu 
Páně opět život. Po mnoha letech se v sobotu 14. 2. 2015 konal v našem kostelíku první křest. Jméno Petr Jan při 
křtu přijal nejmladší z rodu Bartušků. Mše sloužená při této slavnosti byla první z řady letošních mší, které se 
v kostele sv. Mikuláše budou konat – ač je v kostelíku ještě práce „jako na kostele“, každou 1. neděli v měsíci od 
13.00 zde bude sloužena mše svatá. Přijďte tedy již tuto neděli 1. 3. 2015 ve 13.00 oživit náš kostelík. 

Zdenka Lněníčková 

 

Foto: Karin Humpoláková 
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LIDÉ Z TITULNÍ STRANY 
Dnešní titulní strana Vám představuje maminky a děti, které navštěvují Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle. 
Fotografie zdaleka nezachycuje všechny, kdo do centra docházejí, složení návštěvníků se mění podle typu akce, 
ale to „zdravé jádro“ fotograf zachytil :-D. Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle nabízí vyžití pro rodiče 
s dětmi do cca 10 let každé pondělí, středu a pátek v pravidelných herničkách a dílničkách. Dílničky a herničky 
vede předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle Monika Zlá. Do centra mohou samozřejmě přijít i starší děti a další 
rodinní příslušníci, pro ně vždy MC vyhlašuje různé tématické akce. Chcete-li se svým potomkem najít příjemné 
vyžití v kolektivu dětí a jejich blízkých, přijďte Jablíčko navštívit.  

Chcete-li se podělit se čtenáři Nepomyšlovin o některou ze svých fotografií, piště na nepomysloviny@seznam.cz 
nebo na náš Facebook. 

Zdenka Lněníčková 
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