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ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

tak jsem si vždy myslela, že Bůh je svým způsobem 
pěkně netolerantní děda, když Adama a Evu vyhnal 
z ráje jenom proto, že zbaštili ovoce z nějakého 
stromu, který jim zakázal. Vždycky jsem si říkala, že 
měl být víc tolerantní, vydat jedno, dvě, tři varování, 
než přistoupil k takovému kroku, jako je vyhnání 
člověka z ráje. Chybujeme přece každý, je to konec 
konců lidské. 

Jak jsem nedávno zjistila, Bůh lidi z ráje nevyhnal 
proto, že neuposlechli jeho příkazu, ale proto, že se 
k tomu neuposlechnutí nepřiznali. Že nedoznali svou 
vinu, své pochybení. Že zapírali, i když jim Bůh dal 
několik šancí se přiznat. Nenaštvalo ho tedy samo 
porušení zákazu, ale zapírání vlastní viny. 

Kdyby možná Adam s Evou tehdy sebrali veškerou svou 
odvahu a kápli „božskou“, možná bychom teď ještě 
pořád všichni žili (jako) v ráji. 

Jenže Eva se vymlouvala na hada a Adam na Evu, ani 
jeden nepřiznali svou vlastní vinu, nepřiznali, a to ani 
sobě samým, že to bylo jen a jen jejich rozhodnutí 
neuposlechnout (i když uznejme, že ďáblovo pokoušení 
bylo opravdu neodolatelné) a že tedy jen a jedině oni 
nesou zodpovědnost za své pochybení a potažmo i za 
své neštěstí. A tak si toto „prokletí“ neseme po celé 
generace i my, potomci prvních lidí. 

Přiznat vlastní chybu, přiznat vlastní nedokonalost, je 
jednou z nejtěžších věcí, před které nás někdy život 
postaví. Obzvlášť ve společnosti, kde jsou na jedince 

kladeny vysoké nároky, kde všichni musíme být 
dokonalí, perfektní, úspěšní. Kritiku obvykle nikdo z nás 
nesnáší zrovna nejlépe. A když máme říci „Ano, 
„zvoral“ jsem to, má je chyba“, dokáže to málokdo 
z nás. 

Většinou chybu nevidíme v sobě, ale téměř vždy v těch 
druhých. Jak se říká, pro třísku v oku přítelově většinou 
nevidíme trám v oku vlastním. My nikdy nejsme 
bezchybní, to oni. Máme pocit, že svalováním viny na 
druhé, jejich osočováním z toho, že nám chtějí uškodit, 
pošpinit nás, bráníme svou čest a hrdost. Ve skutečnosti 
nepřiznáním chyby a haněním druhých svou čest špiníme 
a svou hrdost ztrácíme. A to proto, že lžeme sobě 
samým. Sami sebe tak připravuje o šanci stát se lepšími, 
protože si odmítáme připustit možnost, že nejsme 
dokonalí. 

Až nás tedy přítel (či nepřítel) někdy upozorní na něco 
pro nás opravdu nepříjemného, zkusme nereagovat jeho 
osočováním z toho, že nás chce pošpinit, zkusme 
nereagovat jeho haněním a vyčítáním jeho vlastních 
chyb a pochybení, ale zastavme se a zkusme se sami 
zamyslet nad svými chybami. Dotyčný nemusí mít vždy 
pravdu, ale mít ji může. A mnohdy má. 

A pak je dobré říci si – ano, někde jsem udělal chybu, 
něco jsem „zvoral“. Je čas to napravit, je čas se 
změnit, je čas vyhrát nad sebou samým. 

A štěstí pak bude na dosah ruky … 

Zdenka Lněníčková 
šéfredaktorka 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Březnové jednání zastupitelstva je teprve za dveřmi – proběhne v pátek 28. 3. 2014 od 19.00 v zasedací místnosti 
úřadu městyse Nepomyšl. Na programu je: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
4. Zpráva z jednání finančního výboru 
5. Žádost Sdružení hasičů ČMS OSH Louny o 

poskytnutí finančního příspěvku 
6. Volba delegáta na Valnou hromadu Skládky 

Vrbička s. r. o. 
7. Žádost Evy Zítkové, bytem Nepomyšl čp. 182 

o dotaci na vytvoření vlastního zdroje pitné vody 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 

Bude podán návrh na doplnění programu ohledně žádosti Pandíků o. s. o finanční příspěvek na konání akce Vítání 
jara, kterou úřad městyse obdržel v úterý 25.3.2014, již po zveřejnění programu zastupitelstva. 
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE 

Změna svozu komunálního odpadu  
Na základě změny svozu Skládky Vrbička s. r. o. bude 14 ti denní svoz komunálního odpadu v Nepomyšli svážen 
v sudé týdny. Tato informace se týká pouze občanů, kteří si u městyse Nepomyšl zaplatili 14 ti denní svoz ve výši 
180,- Kč nebo kombinovaný svoz ve výši 240,- Kč.                                                                                Josef Lněníček 

Pozvánka na setkání rodičů 
Městys Nepomyšl ve spolupráci s MC Jablíčko zve všechny rodiče z Nepomyšle a přilehlých obcí na schůzku ve věci 
projednání hlídací služby v MC Jablíčko. 

Schůzka se uskuteční před březnovým jednáním zastupitelstva v pátek 28. 3. 2014 v 17:30 v prostorách MC Jablíčko 
(vchod zezadu). Přítomen bude starosta městyse, paní Jaroslava Holubová jako potenciální „hlídací teta“ a možná i 

někteří další zastupitelé.  
Cílem schůzky je probrat všechna pro a proti hlídací služby v MC, její využitelnost, zmapovat zájemce o tuto službu, 

dohodnout se na způsobu výplaty paní na hlídání a dalších podrobnostech a otázkách ohledně této služby. 
Prosíme o co největší účast, aby všichni věděli vše, aby se nešířily žádné dezinformace, aby zkrátka jednání bylo 

produktivní a vedlo k nějaké efektivní dohodě. 

Vy, kdo o službu určitě nikdy mít zájem nebudete, samozřejmě chodit nemusíte, ale budeme Vám velmi vděční, pokud 
toto svoje stanovisko jasně deklarujete na Facebookovém profilu MC nebo nějakým jiným veřejným způsobem.  

Předem děkujeme za účast a za pochopení. 
Josef Lněníček, Zdenka Lněníčková, Monika Zlá 

Varování – odstranění velkoobjemového kontejneru ve Dvércích 
Městys Nepomyšl upozorňuje občany obce Dvérce, že vzhledem k opakovaným požárům velkoobjemového kontejneru 
bude tento kontejner z Dvérců odvezen, dojde-li ještě k jednomu zapálení. Do obce pak bude přistavován jen po 
dohodě s uživateli v předem daných termínech na předem danou dobu pod dozorem pracovníků městyse Nepomyšl. 
Vzhledem k tomu, že požár bývá způsoben s největší pravděpodobností nevyhaslým popelem, přistoupí obec 
v případě dalšího požáru ke kontrole popelnic v obci Dvérce, tak, aby bylo zajištěno, že každý producent odpadu má 
svou vlastní popelnici a je tak schopen zodpovědně likvidovat svůj odpad (včetně popela).                   Josef Lněníček 

Jak správně třídit bioodpad 
V dohledné době budou po obcích rozmístěny hnědé kontejnery na tzv. bioodpad. Bioodpad je v půdě rozložitelná 
hmota, která v sobě váže spousty živin, jež můžeme ve formě kompostu navracet zpět do půdy. 
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.  
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy 
masožravých zvířat, znečištěné piliny, hnůj a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. 
Do hnědých malých kontejnerů dávejte drobnější bioodpad (listí, trávu, plevele, zbytky ovoce a zeleniny, čajové 
sáčky, kávovou sedlinu). Objemnější bioodpad vhazujte do velkoobjemového kontejneru na bioodpad umístěného u 
bývalé školy – do toho kontejneru patří tráva a listí ve větším množství, piliny, štěpka, pokrácené a rozřezané větve 
ze stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce.                                                                      Zdenka Lněníčková 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Proběhlo … 

Valná hromada TJ Nepomyšl 
V sobotu 1. 3. 2014 ve 14 hodin se uskutečnila Výroční členská schůze TJ Nepomyšl. Zúčastněných členů bylo 28            
a jako host se dostavil pan Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl. Z tohoto počtu členů bylo 21 registrovaných 
hráčů. Průměrný věk naší hráčské základny je 30,7 let.  
Hospodaření TJ Nepomyšl: 

 Běžný účet u ČSOB:  příjmy za rok 2013  53 965 Kč 
výdaje za rok 2013 48 876 Kč 
zůstatek za rok 2013 5 089 Kč 

 Pokladna TJ Nepomyšl:  příjmy za rok 2013  22 900 Kč 
výdaje za rok 2013  22 472 Kč 
zůstatek za rok 2013           428 Kč 

 Pokladna u městyse Nepomyšl:  příjmy za rok 2013  25 000 Kč 
výdaje za rok 2013 21 802 Kč 
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zůstatek za rok 2013 3 198 Kč 

Pro akci "Kopeme za lepší svět" 2013 činily příjmy 15 000 Kč, výdaje 15 000 Kč, zůstatek tak byl nulový.  

Na rok 2014 plánujeme: 

 podporovat projekt Fotbal pro rozvoj "Kopeme za lepší svět" 

 pokračovat v modernizaci kabin a sociálního zařízení 

 spolupracovat při konání kulturních a společenských akcí a sportovních akcích 

Chceme se zapojovat do přátelských utkání a soustředit se na přípravu na sezónu Jaro 2014. Budeme spolupracovat 
na konání Mezinárodního dne dětí a nadále pořádat naše akce: Turnaj v malé kopané, Turnaj minikopané - 12 
družstev a Turnaj "starých gard". 

V roce 2014 se dále chceme: účastnit turnajů v okolních klubech, spolupracovat s jinými místními organizacemi a 
zahájit sezónu Podzim 2014.        Zprávu za TJ Nepomyšl zasílá Václav Svoboda 

podklady poskytl Josef Kříž 

Zásah JSDH Nepomyšl v obci Dvérce 
V březnu 2014 po dvakráte zasahovala JSDH Nepomyšl při hašení požáru velkoobjemového kontejneru v obci Dvérce. 
Něčí bezmezná hloupost nebo zlovolný úmysl si již téměř tradičně vyžádaly odborný zásah naší JSDH i HZS Podbořany. 
První výjezd JSDH se uskutečnil 3. 3. 2014. Za JSDH se jej zúčastnili Rudolf Zeman a Marek Filipczak. Jednotka 
z Nepomyšle vyjela v 15.57, na místo požáru dorazila v 16.15. Druhý výjezd proběhl 10. 3. 2014 v brzkých ranních 
hodinách. Výjezdu se zúčastnili Vladimír Vázler a Martin Lněníček. JSDH vyjela v 5.55 a na místo dorazila v 6.00. 
V obou případech byl požár zlikvidován vysokotlakým vodním proudem. 

Zdenka Lněníčková 

Canisterapie s Roxy 
V pátek 14. 3. 2014 se děti z dětského zájmového kroužku Pandíci, o. s. opět věnovali canisterapii. Tentokrát se 
spolu s canisterapeutkami Monikou Rajdlovou a Lucií Schrötterovou blíže seznamovali s fenkou rotvajlera Roxy. 

                                             Zdenka Lněníčková,  Převzato z FB profilu Pandíků, o. s. 

   

Foto: FB archiv Lucie Schrötterové 

Taneční soutěž formací aneb krásné mimoňky (nejen) z Nepomyšle  
V sobotu 15. 3. 2014 proběhla v Ústí nad Labem soutěž tanečních formací v kategorii Mini. Soutěže se spolu se svými 
kamarádkami z tanečních hodin paní Kateřiny Soldátkové ze ZUŠ v Podbořanech zúčastnily i dívky z Nepomyšle – 
slečny Hanička Lněníčková, Zuzanka Novotná a Kačenka Červená. Dvakrát týdně pilně trénovaly a tvrdé tréninky 
přinesl své plody – převlečeny za krásné mimoňky z pohádky Já padouch se děvčata se svým vystoupením umístila 
v kvalifikaci na nádherném 2. místě. Díky tomuto umístění postupují do semifinále soutěže, které se bude konat 3. – 
4. 5. 2014 v Chomutově. Chci tímto našim holkám pogratulovat k pěknému výkonu a popřát jim ještě mnoho úspěchů 
a umístění na medailových pozicích.  
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Text: Petra Červená  

Foto: Petra Červená, Věra Zajícová 

 
 

Chystá se … 

Akce Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle – březen/duben 2014 

OTVÍRÁNÍ NEPOMYŠLSKÝCH POTOKŮ 
sobota 29. 3. 2014 od 14:00 do 18:00 

Začátek jara byl vždy tradičním obdobím, kdy se čistily a "otvíraly" studánky. 
Protože v Nepomyšli a okolí moc studánek nemáme, rozhodli jsme se vyčistit a 
"otevřít" jaru nepomyšlské potoky. Bude to náš společný dárek vodě u příležitosti 
Světového dne vody. Přijďte s dětmi pomoci dobré věci.  
Pytle a "napichovátka" na sběr odpadu budou k mání. S sebou si vezměte dobré 
rukavice, pořádné, vodě odolné oblečení, abyste mohli vlézt i do potoka a hlavně 
dobrou náladu. Podobně vybavte děti, ať si i ony užijí vody.  
Začneme ve 14.00 u obecní stodoly u cesty k fotbalovému hřišti a půjdeme podél 
toku Doláneckého potoka až k Českým, bude-li nálada a síly, tak až k tankovce. 
Menší děti a maminky s kočárky mohou vyrazit podél Kyselého potoka od dětského 

hřiště zadem k Dornům a procházkou vyrazit naproti hlavní skupině ulicí k Českým.  
Po odvedené práci si všichni společně uděláme ohýnek a opečeme si buřtíky či nějakou jinou dobrotu. Akce se bude 
konat jen za pěkného počasí, v případě deště nebo silného větru se vše ruší a přesouvá na jindy. Těšíme se na Vás a 
na parádní společnou procházku podél vody. 

KNIHAŘSKÁ DÍLNIČKA 
středa 2. 4. 2014 od 16:00 do 18:00 v MC Jablíčko 

 

 

 

Pohádky, tajuplné příběhy, říkanky … To vše a mnoho další můžete najít v 
dětských knížkách. Zajděte se svou oblíbenou knížkou 2. dubna 2014 na 
Mezinárodní den dětské knihy do Jablíčka. Vyrobíme si společně záložku do 
knížky a obal, kterým svou oblíbenou knihu ochráníme. Přečteme si něco 
pěkného a možná, možná dokonce vyrobíme vlastní knihu. Materiál na výrobu a 
občerstvení jsou zajištěny. 

JARNÍ VĚTRÁNÍ SKŘÍNÍ 
Pátek  4. 4. 2014 od 16:00 do 18:00 příjem zboží v KD Nepomyšl 
Sobota  5. 4. 2014 od 09:00 do 11:00 příjem zboží v KD Nepomyšl 
 5. 4. 2014 od 14:00 do 17:00 prodej zboží v KD Nepomyšl 
Neděle 6. 4. 2014 od 09:00 do 11:00 výdej neprodaného zboží v KD Nepomyšl 

Zveme Vás na tradiční „JARNÍ VĚTRÁNÍ SKŘÍNÍ“ - Burzu jarního oblečení a sportovních potřeb. 
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Příjem zboží na burzu proběhne v pátek 4. 4. 2014 od 16:00 do 18:00 hodin a 
v sobotu 5. 4. 2014 od 09:00 do 11:00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli. 
Za každý prodaný kus oblečení si účtujeme 5,- Kč na náklady spojené s touto akcí 
a podporu činnosti MC Jablíčko z Nepomyšle. 
PROSÍME POZOR! 
Přijímáme pouze věci řádně označené! Na každé věci musí být důkladně 
připevněna cedulka s označením JMÉNA PRODÁVAJÍCÍHO A CENY, za kterou 
chcete věc prodávat. Každý prodejce musí předat kompletní seznam svých věcí s 
cenami. 

Prodej zboží v KD v Nepomyšli začíná v sobotu 5. 4. 2014 ve 14:00 a končí v 17:00 hodin. 
Výdej neprodaného zboží proběhne v neděli 6. 4. 2014 od 09:00 do 11:00 v KD Nepomyšl. Nevyzvednuté zboží bude 
předáno na charitu. 
Srdečně se těšíme na Vaší účast a podporu. 

MALÁ JARNÍ DÍLNIČKA 
středa 9. 4. 2014 od 16:00 do 18:00 v MC Jablíčko 

 

Jaro už zaťukalo na okénko, je čas přivítat ho nazdobeným domovem. Přijďte si 
s dětmi do Jablíčka vyrobit malé jarní potěšeníčko. Materiál bude zajištěn 
zdarma, s sebou si stačí přinést jenom dobrou náladu a chuť něco pěkného si 
vyrobit. Občerstvení pro malé i velké tvůrce bude k mání. Těšíme se na Vás v 
Jablíčku. 

 

 

 

NA ŠKAREDOU STŘEDU NEŠKAREDĚ 
středa 16. 4. 2014 od 16:00 do 18:00 v MC Jablíčko 

 

Chcete se naučit plést pomlázku? Netradičně si nazdobit vajíčka pro svého 
vysněného mládence? Připravit si perníčky nebo mazanec? Chcete se dozvědět 
něco o Velikonocích? Pak hurá na velikonoční dílničku do Jablíčka. Materiál a 
občerstvení jsou zajištěny. 

DOMÁCÍ MYDLENÍ ANEB KURZ VÝROBY DOMÁCÍHO MÝDLA 
sobota 26. 4. 2014 od 14:00 do 17:30 v MC Jablíčko 

 

Vše, co se dá vyrobit doma, Vám může ušetřit nějakou tu korunku z domácího 
rozpočtu. Navíc radost z tvorby a možnost ovlivnit to, co vše bude můj výrobek 
obsahovat, to jsou pozitiva, která domácí výrobě čehokoliv nelze upřít. Pojďte si 
s námi zkusit, jak se dělá domácí mýdlo. Lektoruje zkušená mýdlařka Luďka 
Fialová z Krásného Dvora. Cena kurzu je 60 Kč. Účastníci dostanou veškerý 
materiál k výrobě, ukázkový kousek domácího mýdla a veškeré písemné podklady 
a informace k tomu, jak doma postupovat. 

 Zdenka Lněníčková 
místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

Vítání jara s Pandíky o. s. 
V sobotu 12. 4. 2014 pořádají v Kulturním domě v Nepomyšli Pandíci o. s. tradiční Vítání jara. Přesný čas akce a další 
bližší informace o tom, co vše bude připraveno a nač se mají účastníci akce těšit, se dozvíte přímo od pořadatelek 
Niny Smolkové (tel. 603 599 124) nebo Ireny Čížkové (tel. 776 486 647). 

Zdenka Lněníčková 
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OBRAZEM 

Oslava MDŽ s ČČK Nepomyšl 

V pátek 7. 3. 2014 od 19.00 uspořádala místní skupina ČČK Nepomyšl taneční zábavu na oslavu MDŽ.  I když to ze 
začátku vypadalo, že sál zůstane prázdný, nakonec  se přišlo pobavit dost lidí. Převaha žen byla viditelná, ale pro ně 
byla tato oslava  připravena. Všichni se dobře bavili, jak je vidět na přiložených fotografiích. 
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Ivana Zadová 
Foto: Archiv ČČK 

Kurz pletení košíků z papíru s Pandíky o. s. 
… z pohledu účastnice kurzu … 
 

  

 

V sobotu 15. 3. 2014 od 13.00 uspořádali Pandíci, o.s. pro všechny zájemce z Nepomyšle kurz pletení z papíru. Vedly 
ho zkušené lektorky a tvůrkyně mnohého krásného z obyčejného papíru paní Jiřinka, Olinka a Drahuška. Bohužel 
jsem dorazila malinko později a přišla tak o představování, a tak jsem jen zaznamenala, že některá z lektorek 
pochází z Měcholup a některá z dam je paní Lorencovou.  

Kurzík stál 65 korun a v ceně bylo zahrnuto výborné sladké občerstvení z dílny vedoucích Pandíků, o. s. Niny 
Smolkové, Ireny Čížkové a Kateřiny Galové, květináč jako forma pro oplétání, kolíčky jako pomůcku na pletení a 
veškerý materiál potřebný k tvoření. Z Nepomyšle jsme se krom lektorek a vedoucích Pandíků sešly 4 ženy, další 
účastnice jsem bohužel nestihla poznat, dohromady nás ale bylo pět „novicek“. Celé odpoledne proběhlo ve velmi 
příjemné atmosféře. 

Začínalo se motáním papírových ruliček z letáků a novin – papírové ruličky nahrazují při této formě pletení výrobků 
běžné proutky. Ač vše vypadalo snadně, ne vždy to tak snadné bylo, aby ruličky měly správný tvar, byly správně 
pevné a daly se dobře napojovat. Bohudíky pro ty z nás, kterým ruce nefungovaly přesně podle potřeby, měly 
lektorky připravené ruličky už hotové. 
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A pak už se šlo rovnou do toho – umotat ruličku, podle tvaru „omotávaného“ výrobku“ vyříznout dno, udělat 
„sluníčko“ z ruliček a základu dna, přikolíčkovat květináč a pak už jen plést a plést podle pokynů lektorek, až 

vznikne výrobek širokého využití. 

  

Většina z nás oplétala květináč … 
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… ale našly se i odvážnější tvůrkyně, které se pustily do větších a hranatějších (tudíž náročnějších) kusů. 

  

Výsledné produkty nás potěšily a rozjařily a nabádaly k různým nápadům na jejich využití … 

  

… takže společné foto na závěr se neslo ve veselém duchu. Nejprve využití upletených košíků na turecký způsob, 
poté využití ala africké ženy :-D. Kurzík byl moc fajn a celé odpoledne jsme si příjemně užily. Těšíme se na další 

nabídku z dílny Pandíků, o. s. A že prý bude pestrá :-D … 

Zdenka Lněníčková 
účastnice kurzu 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí:  (60 let a více) 
11. 3. Květoslava Škorjaková z Dvérců 
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. 
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Narodili se … 

Rodičům Markétě a Ondřejovi Urbanovým z Nepomyšle se v pátek 7. 3. 2014 narodila dcerka Karla. Rodičům i 
starším sourozencům Tomáškovi a Klárce srdečně blahopřejeme a přejeme všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a 
dobré prospívání. 

 

KULTURA A SPORT 
 

Sport 

Kuželkářský turnaj v Podbořanech 

V sobotu 15. 3. 2014 proběhl v restauraci Kuželna Podbořany Kuželkářský turnaj družstev obcí Podbořanska. Tento 
turnaj pořádal Svazek obcí Podbořansko a Město Podbořany. Tým městyse Nepomyšl ve složení Josef Lněníček, 
Miroslav Urban, Jana Urbanová, Antonín Lněníček a Vítězslav Holub skončil na statečném 9. místě: 
1. místo město Blšany  1050 bodů 
2. místo obec Blatno  904 body 
3. místo  město Podbořany 882 body 
4. místo  město Kryry 848 bodů 
5. místo obec Krásný Dvůr  841 bodů 
6. místo  obec Lubenec 823 bodů 

7. místo  město Vroutek 805 bodů  
8. místo obec Očihov 804 body 
9. místo městys Nepomyšl 750 bodů 
10. místo obec Podbořanský Rohozec  697 bodů 
11. místo  obec Petrohrad  694 body 

Celý turnaj proběhl v soutěžním duchu, k čemuž přispěla bezchybná pořadatelská služba města Podbořan a velmi 
příjemné prostředí v Kuželně. 

 Josef Lněníček 

  

Dobré jídlo, dobré pití, krásné ženy … 

  

… krásné ženy, dobré pití, dobré jídlo. 

Výborná motivace pro výborné sportovní výkony. 
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Takže už zbývá jen popadnout kouli, zaujmout správný kuželkářský postoj (vypnout bříško) a … šup, vrhnout kouli 
na dráhu vstříc kuželkám. A pak už jen s napětím pozorovat, zda výše zmíněná motivace zabrala tak, jak měla. 

Foto: Obec Očihov, Jana Urbanová 

 

Volejbal s Pandíky o. s. 
Každé pondělí od 18.00 mají fanoušci volejbalu možnost vyřádit se v tělocvičně v budově multifunkčního centra 
městyse Nepomyšl. Volejbalové tréninky pořádají Pandíci, o. s. Více informací na tel. 603 599 124 (Nina Smolková) 
nebo 776 486 647 (Irena Čížková) nebo na e-mailu pandici.pandici@seznam.cz nebo na Facebooku na profilu 
Pandíků. 

Zdenka Lněníčková 
Informace převzata z Facebooku 

 

Kalendárium 
29. 3. 2014 Otevírání nepomyšlských potoků s MC Jablíčko u příležitosti Mezinárodního dne vody. Ve 14.00 sraz 

u Doláneckého potoka u mostku směrem na fotbalové hřiště, Ovčín a Chmelištnou. S sebou 
rukavice, pořádné oblečení a nepromokavou obuv, dobrou náladu. Půjdeme podél toku 
Doláneckého potoka, maminky s kočárky a hodně malými dětmi se mohou vydat podél Kyselého 
potoka od dětského hřiště k Dornům. Cestou povídání o vodě, o potocích, pozorování vodního 
života … Na závěr (v cca 18.00 hodin) si uděláme táborák s opékáním buřtů. Akce se koná jen za 
pěkného počasí. V případě vytrvalého deště nebo silného větru se akce přesune na jiný termín. 

2. 4. 2014 Knihařská dílnička v MC Jablíčko od 16.00 do 18.00. 
5. 4. 2014 Jarní větrání skříní aneb Burza dětského oblečení s MC Jablíčko. Prodej bude probíhat v sobotu 

5. 4. 2014 od 14.00 do 17.00 v KD Nepomyšl. Příjem zboží: pátek 4. 4. 2014 od 16:00 do 18:00 a 
sobota 5. 4. 2014 od 09:00 do 11:00 v KD Nepomyšl. Výdej zboží: 6. 4. 2014 od 09:00 do 11:00 
výdej neprodaného zboží v KD Nepomyšl. 

9. 4. 2014 Malá jarní dílnička v MC Jablíčko od 16.00 do 18.00 
12. 4. 2014 Vítání jara s Pandíky o. s. Více informací u vedoucích kroužku na tel. 603 599 124 (Nina Smolková) 

nebo 776 486 647 (Irena Čížková) nebo na e-mailu pandici.pandici@seznam.cz nebo na Facebooku 
na profilu Pandíků. 

16. 4. 2014 Na Škaredou středu neškaredě v MC Jablíčko od 16.00 do 18.00 
26. 4. 2014 Domácí mydlení aneb kurz výroby domácího mýdla v sobotu 26. 4. 2014 od 14:00 do 17:30 v MC 

Jablíčko. Cena 60 Kč/účastníka. V ceně zahrnutý veškerý materiál na výrobu, vzorek mýdla i 
mýdlařská skripta. 

 

Potěšilo nás … 

… respektive „potěšila“ mne osobně reakce Petry Červené na výzvu pro děti a rodiče z předchozího čísla 
Nepomyšlovin. Moc děkuji za krásný článeček o soutěži malých tanečnic – mimoněk v Ústí nad Labem. Bez 
příspěvku Petry Červené bychom nevěděli, jaká šikovná děvčata v Nepomyšli máme. Těším se na další podobné 
příspěvky od kohokoliv :-D. 

Zdenka Lněníčková 
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HÁDANKA Z TITULNÍ STRANY 
 

 

Jak šel čas s nepomyšlským zámkem … 

  

Rok 2004 Rok 2007 

  

Rok 2010 Rok 2012 

Na titulce v minulém čísle byl vyfocen nepomyšlský zámek v roce 2004. Co z něj noví majitelé udělali za necelých 
deset let, můžete zhodnotit sami v našem miniseriálu, který nafotil pan Štefan Baťa. Jak už jsem psala posledně – 
na převod zámku z obecního majetku do soukromých rukou může mít kdokoliv jakýkoliv názor. Ať tak či onak, 
zastánci i odpůrci tohoto kroku musí uznat, že vzhledu obce tento krok pomohl. V centru nám nestojí ruina 
evropského unikátu tak, jako v roce 2004, ale evropský unikát v celé své kráse.  
Dnešní titulka zachycuje další z historických objektů v obci, který není ve vlastnictví obce, ale který před několika 
lety přešel z majetku státu (tehdy Pozemkového fondu ČR) do majetku soukromé osoby.. Poznáte, který dnes již 
k nepoznání opravený dům je na fotce, a v jakém roce byla fotka pořízena? Napiště nám na 

nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš Facebook, v jakém roce fotograf tento objekt zachytil. 

Na stejnou adresu můžete posílat i fotografie Vašich nemovitostí, které v posledních letech prošly zásadní 
proměnou. Potřebujeme fotografii před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Můžete se samozřejmě pochlubit i 
průběhem rekonstrukce. Fotografie rádi zveřejníme. Jde přeci o to, jak naše obec působí jako celek, a tak proč se 
nepochlubit vším, co k chlubení je :-D. 

Zdenka Lněníčková 
 

HLEDÁ SE 
Dne 22. března 2014 se v Hlubanech ztratil černý malý voříšek, aktuálně po stříhání vypadá 
jako knírač. Slyší na jméno Puclík. Prosíme o pomoc s jeho hledáním. Pokud jste ho viděli, 
nebo máte jinou informaci vedoucí k jeho nalezení, zavolejte, prosím, na číslo 721 140 234. 
Odměna 500,- Kč za informace k jeho nalezení. Děkuji. 

Adéla Maršalová, Brody 
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