
 

Ročník 5 Číslo 04-05/2015 Cena 5 Kč 

ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 
snad každý z nás se zabývá tím, jak být v životě šťastný. 
Honíme se často za kdečím, mnohdy na úkor věcí, které 
nám připadají tak samozřejmé, až zapomínáme na to, že 
jsou vlastně velmi vzácné. Následující text my přijde 
jako velmi moudrý návod, jak docílit životního štěstí. 
Zkusme se nad ním zamyslet … 

Jednou, když král Šalamoun sešel dolů z hory, kde vítal 
východ Slunce, lidé shromážděni na jejím úpatí se ho 
tázali: 

Jsi zdrojem našeho osvícení. Tvá slova dokážou měnit 
lidská srdce. A tvoje moudrost zasáhne každý rozum. 
Dychtíme ti naslouchat. Řekni nám, pane, kdo jsme? 

Král se usmál a řekl jim: 

— Jste světlem světa. Jste hvězdami. Jste chrámem 
pravdy. V každém z vás je celý vesmír. Usídlete rozum 
ve svých srdcích, ptejte se svých srdcí a naslouchejte 
prostřednictvím své lásky. 

— V čem je smysl života? 

— Život je cesta, cíl i odměna. Život je tancem lásky. 
Jste předurčeni zářit. BÝT je veliký dar světu. Váš život 
je příběhem Vesmíru. Proto je život krásnější nade 
všechny teorie. Pokládejte život za svátek, neboť život 
je cenný sám o sobě. Život se skládá z přítomnosti. A 
smyslem přítomnosti je být v přítomnosti. 

— Proč nás pronásledují neštěstí? 

— Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí jsou vaší 
volbou. Bída je lidský výtvor. A žal je plodem 
nevědomosti. Obviňujete a ztrácíte sílu, přejete si a 
rozséváte štěstí. Probuďte se, neboť ubohý je ten, kdo 
si není vědom sám sebe. Chudý je ten, kdo nadarmo 

plýtvá časem. Neměňte svůj život ve zkřehlé bytí. 
Nedovolte davu, aby zahubil vaši duši. Ať bohatství není 
vaším prokletím. 

— Jak se dá překonat neštěstí? 

— Neodsuzujte sami sebe. Jste božská stvoření. 
Nesrovnávejte a nerozdělujte. Buďte za vše vděčni. 
Radujte se, vždyť radost činí zázraky. Milujte se, 
protože kdo miluje sebe, toho milují všichni. Buďte 
vděčni za nebezpečenství, neboť smělí získávají 
blaženost. Přebývejte v radosti a neštěstí vás mine. 
Vyslovujte přání, ale nesmlouvejte s Bohem. A vězte, že 
vděčnost je nejlepší modlitbou a štěstí tou nejlepší 
potravou duše. 

— Jaká je cesta ke štěstí? 

— Šťastni jsou milující, šťastni jsou vděční. Šťastni jsou 
mírumilovní. Šťastni jsou ti, kdo nalezli ráj v sobě 
samých. Šťastni jsou ti, kdo s radostí dávají a také ti, 
kdo s radostí dary přijímají. Šťastni jsou ti, kdo hledají. 
Šťastni jsou, kdo se probudili. Šťastni jsou ti, kdo 
naplňují své předurčení. Šťastni jsou ti, kdo poznali 
soulad. Šťastni jsou, kdo přebývají v harmonii. Šťastni 
jsou ti, kdo uzřeli krásy světa. Šťastni jsou ti, kdo se 
otevřeli Slunci. Šťastni jsou, kdo plynou jako řeky. 
Šťastni jsou, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastni 
jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastni jsou, kdo si uvědomují 
sami sebe. Šťastni jsou, kdo milují sami sebe. Šťastni 
jsou ti, kdo chválí život. Šťastni jsou ti, kdo tvoří. 
Šťastni jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastni jsou ti, kdo 
odpouštějí … 

 

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka) 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Dubnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 24. 4. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu 
městyse Nepomyšl, přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl pan Antonín Lněníček. Zastupitelstvo projednávalo 8 
bodů programu. 

Schváleno bylo uzavření dvou pro městys Nepomyšl důležitých smluv – mandátní smlouvy uzavřené mezi 
Mgr. Danou Holou, advokátkou, a městysem Nepomyšl ve věci právního zastoupení městyse Nepomyšl a 
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městysem Nepomyšl a městem Podbořany ve věci výkonu správního řízení 
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

Právní zástupce městyse Nepomyšl JUDr. Miroslav Zrůst dne 27. 2. 2015 nečekaně zemřel. V souvislosti s výše 
uvedeným byl JUDr. M. Zrůst s účinností od 28. 2. 2015 vyškrtnut ze seznamu advokátů České advokátní komory a 
rozhodnutím ČAK č. j. 02-2654/15 ze dne 10. 3. 2015 byla určena jeho nástupcem Mgr. Dana Holá, advokátka, 
zapsaná v seznamu advokátů pod ev. č. 8393, se sídlem Přemyslovců 2045, Louny. Proto městys Nepomyšl uzavřel 
s Mgr. Holou mandátní smlouvu na dobu neurčitou s účinností od 15. 4. 2015 za měsíční paušální odměnu ve výši 
3.630,- Kč s DPH v rozsahu 5 hodin měsíčně. 

Druhá smlouva byla uzavřena kvůli náročnosti správního řízení v souvislosti se zrušením údaje o místu trvalého 
pobytu. Kompetence v této věci byla veřejnoprávní smlouvou předána Městskému úřadu v Podbořanech. 

Zastupitelé dále pak podpořili letošní Staročeské máje v Nepomyšli pořádané místní mládeží dotací ve výši 8.000 
Kč na průvod a půjčkou ve výši 13 000 Kč na pořádání Májové zábavy. 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Zájezd do divadla  
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze v pátek 5. června 2015 na představení 
„CYRANO“. Hrají: E. Čekan, D. Gránský/P. Pálek, E. Burešová/K. Velebová, P. Vágner, P. Semerád, D. Čárová, 
P. Mourková, P. Oliva, A. Hardt a další.  
Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli v 16.00 hodin. Vstupné 295,- Kč. Zájemci se mohou závazně 
hlásit v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl osobně nebo na telefonním čísle 415 213 133. 

Renata Morávková 

Svoz nebezpečného odpadu 
V sobotu 20. 6. 2015 proběhne od 8.00 do 8.20 před úřadem městyse bezplatný sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu. Přijímány budou následující druhy odpadů: 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. 

Renata Morávková  

NEZISKOVKY INFORMUJÍ 

Knihovna v Jablíčku 

V prostorách Mateřského centra Jablíčko jsme pro Vás provizorně otevřeli „mini knihovnu". V současné době u nás 
můžete najít přes 220 nejrůznějších titulů, většinou románů pro ženy či detektivek. Mezi knihami jsou ale i 
učebnice pro předškoláky a další dětské knihy. Výpůjční doba: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK od 16:00 do 18:00 hod. 
(během programu MC Jablíčko). 

Monika Zlá 
MC Jablíčko z Nepomyšle 

Poděkování MC Jablíčko z Nepomyšle městysu Nepomyšl 
Vážený pane starosto, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé,  
rádi bychom Vám tímto poděkovali za poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 229 500 Kč, kterou jste nám svým 
rozhodnutím přiřkli v březnu roku 2013.  
Díky této půjčce jsme mohli zajistit předfinancování dotace na projekt „Vybavení MC Jablíčko z Nepomyšle“. 
Dotaci na zařízení mateřského centra nábytkem a učebními a sportovními pomůckami získalo mateřské centrum 
z programu Leader přes MAS Vladař. 
Během roku 2013 a 2014 se tak díky Vaší pomoci podařilo mateřské centrum vybavit stoly, židlemi, botníky, 
šatními skříňkami, knihovničkami, policemi na hračky, lavicemi s úložným prostorem, podestou se žebřinami a 
skluzavkou, provazovými nástěnkami, koupelnovými věšáčky a herními molitanovými kostkami.  
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V prosinci 2014 jsme požádali Státní zemědělský a intervenční fond o proplacení výdajů. V lednu 2015 proběhla 
kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace a v dubnu 2015 nám byla schválena konečná částka dotace 
227 008 Kč. Tuto částku spolu s částkou 2 492 Kč z vlastních zdrojů mateřského centra jsme obratem po připsání 
na účet MC jablíčko převedli zpět na účet městyse Nepomyšl. Půjčka tedy byla beze zbytku a v termínu vrácena. 
Ještě jednou Vám za ni děkujeme – díky Vaší vstřícnosti se podařilo pro nepomyšlské děti a jejich rodiče vytvořit 
v mateřském centru Jablíčko takové zázemí, které umožňuje pravidelnou a bohatou činnost centra. 

Monika Zlá 
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

Duben - květen 2015 v Jablíčku 
 
Během dubna a května jsme v Jablíčku tvořili všechno možné … 
 

 
 
 
… hledali jsme Velikonoční poklad … 

 
 
 
… zkoumali jsme jarní přírodu a vyráběli pampeliškový med … 
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… poznávali jsme zvířátka na farmě … 

 
 
 
… čistili jsme potoky … 
 

 
 
… a dělali mnoho dalšího. Scházíme se každé pondělí, středu a pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Chcete-li si pohrát 
s námi, vytvořit si něco pěkného, naučit se něco nového, poznat něco zajímavého, přidejte se k nám.  
Od 1. 6. 2015 začíná v Jablíčku Indiánský týden. 
Více informací o tématu každé herničky a dílničky a o akcích MC najdete na našem FB profilu. 

Zdenka Lněníčková 
MC Jablíčko z Nepomyšle 

 
 
 

 
 

Proběhlo … 

Pohádkové Velikonoce v Krásném Dvoře 
V sobotu 4. 4. 2015 proběhly na zámku v Krásném Dvoře Pohádkové Velikonoce. Během celého dne mohli 
návštěvníci navštívit výtvarné dílny a trhy na nádvoří, ale také si prohlédnout výstavu strašidel. 
Naše Mateřské centrum Jablíčko zde mělo také svůj stánek. Mohli jste u nás zakoupit svíčky, zápichy, batikované 
kojenecké oblečení, magnetky nebo vyrábět. 
Tradičně jsme po zimě oprášili svíčkárnu a děti si tak mohly vyrobit svíčku dle svých představ. Kdo nedělal svíčku, 
mohl si vyrobit tulipánek ze skořápky od vajíčka. 
Děkuji členkám a příznivcům „Jablíčka“ Zdence Lněníčkové, Danušce Lněníčkové a Janě Glončákové za střídání ve 
stánku, prodej a obsluhu svíčkárny a dílničky. Městysu Nepomyšl děkuji za dovezení dětských stolků a židliček a 
Martinu Lněníčkovi za dovoz věcí k prodeji. Díky Vám všem, jsme v Krásném Dvoře vydělali krásných 2.721,- Kč. 
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předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

Foto: Monika Zlá 

 

Pandíci uklidili Nepomyšl 
V pátek 17. 4. 2015 počasí přálo tomu, aby se pravidelný kroužek Pandíků uskutečnil venku. Byli jsme pozváni 
zúčastnit se akce „Ukliďme Česko“ a jako správní "Nepomyšláci" jsme vyrazili s pytli a rukavicemi po Nepomyšli.  
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Začali jsme se sběrem v křoví a prostorách za paneláky. Jak je vidět z fotografií, děti byly neuvěřitelně plné 
energie a odhodlané nasbírat co nejvíce odpadu a co nejvíce uklidit okolí. Bohužel husté křoví nedovolilo posbírat 
vše. 
 

 
 
Pak jsme se vydali směrem ke kaolínce. Po cestě jsme bohužel stejně jako u paneláků museli spoustu odpadků 
nechat, protože na to množství by bylo potřeba valníku! 
 

 
 
Pytle jsme nechali na cestě a vydali jsme se pokochat pohledem na Nepomyšl nahoru "na lípu". Byla to dřina, ale 
pohled úžasný. Po cestě zpět jsme ještě potrápili hlavičky kvízem (otázky z přírody, poznávání rostlin, dřevin). 
Nejvíce bodů získal Tomáš Urban. 
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Pobrali jsme plné pytle, co jsme nechali na cestě, a vše, co jsme posbírali, jsme odnosili do kontejneru. 
Chtěla bych všechny děti opravdu hodně pochválit, vůbec jsem nečekala takové nadšení do úklidu! Děti za svou 
snahu na dalším kroužku dostaly velkou sladkou odměnu! 
Chtěla bych poděkovat paní Markétě Urbanové za odměnu pro všechny děti, které pilně uklízely. 

Foto a text: Nina Smolková 

Slet čarodějnic v Nepomyšli 
Poslední dubnová noc patří vždy čarodějnicím, první květnová noc chlapcům, kteří svobodným dívkám jako výraz 
své přízně staví pod okny máj. Duben končí, přichází Máj. A s koncem dubna tradičně do Nepomyšle zavítal 
Čarodějnický rej, se začátkem května zase tradice stavění májky. V pátek 30. 4. 2015 v 16:30 hod. proběhlo 
tradiční stavení Májky a poté na dětském hřišti slet čarodějnic. Malé čarodějnice i čarodějové mohli projít pět 
stanovišť se soutěžemi a získat tak nějakou dobrotu. Soutěže si připravily děti z kroužku a patří jim velká 
pochvala, jelikož se toho zhostily na jedničku. 
Po dovádění na hřišti přišlo na řadu zapálení ohně a upálení čarodějnice. Na závěr jsme si všichni společně opekli 
buřty. 
Děkuji městysu Nepomyšl za finanční podporu akce a hasičskému dozoru v podání Vítězslava Jiříka. 
Děkujeme všem zúčastněným za pěkné odpoledne a těšíme se na další čarodějnické setkání v příštím roce  
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Foto a text: Nina Smolková, Foto: Karin Humpoláková 

Den koní a rytířů ve Chmelištné – pohledem návštěvnice 
V sobotu 9. 5. 2015 jsme se poprvé vydali na Den koní a rytířů do Chmelištné, především kvůli dětem, aby se 
podívali na koníky. Počasí nám celkem přálo, jen foukal silný vítr, ale to se dalo zvládnout. Program byl pro děti 
pěkný – krasojezdec, muž s ohněm, cvičený koník, jízdy pro děti. Ty si malá užila maximálně.  
Co nás ale zklamalo, byl stánkový prodej a hlavně občerstvení – čekali jsme stánky s občerstvením, perníčky, tak, 
jak to bývá na různých jarmarcích. Ve Chmelištné byl bohužel jen jeden stánek s koláči, jeden stánek s nějakými 
kovovými předměty a jediný stánek s občerstvením, kde jim to nějak moc neodsýpalo – i když lidí nebylo na akci 
moc, na maso jsme čekali 45 minut a nakonec jsme to vzdali. Hlad nás tak vyhnal pryč dříve, než jsme původně 
plánovali. Škoda, protože jinak program byl fajn a děti by tam vydrželi až do pozdního odpoledne … 

Eva Jirásková, Žatec 
Účastnice 

 

 
Foto: Eva Jirásková 

Den koní a rytířů ve Chmelištné – obrazem 
 

 



Nepomyšloviny č. 04-05/2015 29. 5. 2015 

9 

 

 

 

 
Foto: FB profil Petra Himmela 
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CHYSTÁ SE … 

Nepomyšlské Staročeské máje 
 
Nepomyšlská mládež zve v sobotu 30. 5. 2015 všechny 
milovníky veselí na nepomyšlské Staročeské máje. 
Začínáme ve 14.00 na náměstí, kde nám pan starosta 
předá právo k pořádání Májů. Poté vyrazíme 
průvodem vsí. V 18.00 Vám na návsi zatančíme Českou 
besedu a v 18.30 pokácíme májku. Tradiční tombola o 
májku a další ceny nebude chybět. Ve 20.00 pak 
v Kulturním domě v Nepomyšli začne Májová zábava. 
Vstupné 50 Kč, hraje skupina KORSET. Těšíme se na 
Vás. 

 
Za nepomyšlské mládežníky 

Dana Lněníčková ml. 
 
 

 

 

Dětský den s MS ČČK Nepomyšl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Za MS ČČK Nepomyšl 
                                                        Petra Červená 

 

 

 

Rybářské závody v Nepomyšli 
Místní rybářská skupina Nepomyšl pořádá dne 13. 6. 
2015 rybářské závody na Nepomyšlském rybníku. 
Prezentace proběhne od 5.30 do 6.00 hod., závody 
budou zahájeny v 6.00 hod. a ukončeny budou v 11.30 
hod. Ve 12.00 hod. budou slavnostně vyhlášeni vítězové. 
Jak se bude hodnotit úspěšnost rybolovu – v případě 
odlovu kapra, amura a lína se počítá 1 cm za 1 bod. 
Ostatní druhy budou bodovány 1bodem za 5 ks 
ulovených ryb. Způsob lovu bude „chyť a pusť“. 
Startovné činí 150 Kč, občerstvení je zajištěno. 

 
Za MS ČRS Nepomyšl 

Vladan Strunz 

 

 

Wellness v Jablíčku 
Další wellness víkend proběhne v Jablíčku v pátek 26. 6. 
2015 nebo sobotu 27. 6. 2015. Podrobnosti ohledně 
termínu, nabídky služeb, jejich cen a časového rozpisu 
budou zveřejněny v dalším čísle Nepomyšlovin a na FB 
profilu MC Jablíčko z Nepomyšle. 

 
Monika Zlá 

MC Jablíčko z Nepomyšle 



OBRAZEM 

Po více jak 20 letech se v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli sloužila pravidelná nedělní mše. A po více jak 20 letech 
má Nepomyšl zase vlastní paškál. Bylo krásné, že první neděle, kterou se ve sv. Mikuláši po letech konala 
pravidelná a nejen poutní mše, vyšla na neděli Velikonoční, kdy všichni křesťané na celém světě oslavují 
zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. O této neděli se žehnají velikonoční pokrmy, aby byla Kristova láska přítomna 
s námi se všemi u slavnostního stolu. Košíky s Velikonočními dobrotami nechyběli ani na nepomyšlském oltáři … 

 
Foto: Monika Zlá 

Zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové 
O víkendu 18. – 19. 4. 2015 se uskutečnil zájezd z Nepomyšle do Adámkova vinařství ve Višňové, známého z filmu 
Bobule. 

 

„Znojmo, Znojmo, vidím tě dvojmo,“ zpívá ve své písni Ivan Mládek. Naši účastníci zájezdu Znojmo navštívili ještě 
před příjezdem do vinařství, a tak si snad toto krásné historické vinařské město prohlédli ještě ostrým zrakem. 
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Krátce po ubytování v penzionu s příznačným názvem Bobule se všichni vypravili do vinařství pana Adámka, který 
se osobně ujal komentované prohlídky a ochutnávky vín. 

 

 

Nu a k večeru se vyrazilo tam, kam se všichni těšili nejvíc – do sklípku. Následující fotky asi netřeba komentovat … 
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Zájezd – jak je patrno – se tedy velmi vydařil. Moc děkujeme paní Daně Lněníčkové za organizaci.  

 

Stavění májky 
Jako každý rok, i letos máme v Nepomyšli jednu velkou obecní májku společnou všem. Podívejte se na pár záběrů 
Kariny Humpolákové z celého počinu z večera 30. 4. 2015. 
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Wellness v Jablíčku 
V sobotu 9. 5. 2015 připravilo Jablíčko opět dárek pro maminky k nadcházejícímu Dni matek. Monika Zlá 
zorganizovala další wellness víkend (nejen) pro ženy. K mání byly klasické masáže, aroma a masáže a baňkování … 
 
 

 
 

… pro velké i malé byla k dispozici kadeřnice … 
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…v jednom kole byla paní, která měla na starosti pedikúru, manikúru a prodlužování řas … 

 
… k dispozici byla také kosmetička s přírodní kosmetikou pro péči o obličej i celý dekolt. 

 
A takhle vypadaly spokojené maminky po celodenní péči a po proměně :-D. 

Foto: Monika Zlá 
Text: Zdenka Lněníčková 
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KULTURA A SPORT 
 

Sport 

Letošní fotbalovou sezónu jsme zahájili 4. 4. 2015 v Buškovicích. Výkop se uskutečnil ve 13.00 hodin. Stav branek 
v první polovině byl 3:1, druhá půlka utkání  byla pro naše  mužstvo ještě nepříznivější 4:1. Celkový stav 
utkání 7:2. Střelci branek byli Jiří Krupička a Libor Trochta. 

Dne 11. 4. 2015 jsme na nepomyšlském hřišti hráli s TJ Holedeč. Celkový stav utkání 3:3. O góly se zasloužili Jiří 
Krupička a Martin Čech. K naší smůle je nutno říci, že ještě 10 minut před koncem utkání jsme vedli 3:1, pak se 
výsledek rapidně změnil. 

Fotbal to je hra a tentokrát to byla i opravdová kopaná – 19. 4. 2015 jsme si zahráli v Bezděkově. O góly se 
postarali bráchové Poláškovi. V první polovině umístil balón do soupeřovy branky David Polášek, ve druhé části dali 
po jednom gólu opět David a pak jeho bratr Patrik. Inkasovali jsme 1 gól. Celkový stav utkání 1:3. 

Na našem hřišti jsme hráli opět 25. 4. 2015, výsledek Nepomyšl - Hlubany 4:1, v polovině utkání 2:1. Tato výhra 
nás velmi potěšila a fotbalové příznivce také. 

Poslední zápas této sezóny jsme hráli 24. 5. 2015 ve 13.30 hodin na našem hřišti, soupeřem nám byla TJ Lišany. 
Z 16ti zápasů jsme vyhráli 4x. Remizovali jsme 3x a prohráli jsme 9x. Skóre je 34:44, celkový počet bodů 15. 

Zprávu podává 
Václav Svoboda 

Kalendárium 
30. 5. 2015  14.00  Staročeské máje s nepomyšlskou mládeží  
 18.00 Česká beseda na návsi u kostela sv. Mikuláše, 18.30 kácení májky 
 20.00 Májová zábava v Kulturním domě v Nepomyšli   
5. 6. 2015 16.00 zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze  
6. 6. 2015 15.00 Dětský den v Nepomyšli s MS ČČK Nepomyšl na fotbalovém hřišti v Nepomyšli  
13. 6. 2015 6.00 Rybářské závody na rybníku v Nepomyšli 
20. 6. 2015 proběhne od 8.00 do 8.20 na návsi u kostela sv. Mikuláše bezplatný svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu 
27. 6. 2015 Kopeme za lepší svět na fotbalovém hřišti v Nepomyšli  
26. - 27. 6. 2015 Wellness víkend v Jablíčku 
18.7.2015 Turnaj obcí Svazku obcí Podbořanska v plážovém volejbale u fotbalového hřiště v Nepomyšli  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více) 
2. 5. Marie Štruncová z Nepomyšle  
5. 5. Josef  Škorjak z Nepomyšle  
11. 5. Josef Hromádka z Nepomyšle 

16. 5. Jaroslav Jelínek z Nepomyšle  
25. 5. Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle  
25. 5. Marie Nováková z Nepomyšle  

Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více) 
28. 5. Bohumil Touš z Nepomyšle  
30. 5. Božena Lněníčková z Nepomyšle 
11. 6. Anna Kirchnerová z Nepomyšle  
14. 6. Michal Zada z Nepomyšle  

16. 6. Jan Zajíc z Nepomyšle  
20. 6. Reinhold Janda z Nepomyšle  
27. 6. Hana Krausová z Nepomyšle  
29. 6. Gudrun Nováková z Nepomyšle  

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

Přistěhovali se … 
1. 4. 2015  Lia Simůnková z Očihova do Nepomyšle čp. 239 
 Lia Prätoriusová z Očihova do Nepomyšle čp. 239 
 Anita Prätoriusová z Očihova do Nepomyšle čp. 239 
 Jakub Ptáček z Očihova do Nepomyšle čp. 239 
15. 4. 2015 Jindřich Prätorius ml. z Vroutku do Nepomyšle čp. 239 
20. 4. 2015 Miloš Hájek z Běrunic u Nymburka do Chmelištné čp. 3 
25. 5. 2015  Milan Tokár ze Žatce do Nepomyšle čp. 91 
 Margita Tokárová ze Žatce do Nepomyšle čp. 91  
 Milan Tokár ze Žatce do Nepomyšle čp. 91  
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 Marek Tokár ze Žatce do Nepomyšle čp. 91  
 Barbora Tokárová ze Žatce do Nepomyšle čp. 91  
 Veronika Tokárová ze Žatce do Nepomyšle čp. 91  

Narodili se … 

Mamince Jaroslavě Vrhelové a tatínkovi Vladimíru Vondráčkovi z Dvérců se v neděli 19. 4. 2015 v Žatci narodila 
dceruška Šárka Vondráčková. Vážila 3,20 kg a měřila 49 cm. 

Rodičům blahopřejeme a malou Šárku vítáme do život  do obce a přejeme jí dobré prospívání a hodně lásky a 
radosti s rodiči i dalšími blízkými. 

Opustili nás … 
Po krátké těžké nemoci zemřel 13.5.2015 náhle ve věku nedožitých 58 let pan Josef Šebesta ze Dvérců. 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Vzpomínáme … 

 

 

Odešel jsi tam - mezi anděly, 

i když jsme to my vůbec nechtěli. 

Odešel jsi daleko na onen svět 

nevrátí Tě zpátky žádná z kouzelných vět 

Odešel jsi náhle do nebe, Adíku náš 

však v srdcích našich navždy a s láskou zůstáváš. 

Dne 27. 4. 2015 uplynul rok ode dne, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, děda, praděda, skvělý 
člověk a kamarád pan Adolf Šrédl.  S láskou vzpomíná manželka Gerta, syn Václav s rodinou, dcery Alena a Gerta s 
rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

BEZ OBALU 
 

V této rubrice dáváme prostor Vašim názorům na cokoliv, co se děje v obci. Uveřejňujeme zde příspěvky 
v podobě, v jaké je redakční rada dostane, tedy včetně hrubek, překlepů apod. Uveřejněny nebudou pouze 
příspěvky anonymní a vyloženě vulgární. S názory prezentovanými v této rubrice se nemusí redakční rada 
Nepomyšlovin ztotožňovat, nemusí být ani oficiálním stanoviskem městyse Nepomyšl. Veškeré právní důsledky za 
zveřejnění článku nese jeho autor. 

Báseň stařenky  

Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnicí poblíž 
Dundee ve Skotsku. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali a báseň pak 
putovala po celé nemocnici a dál.  

Báseň stařenky. 
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte, 
řekněte, koho to před sebou vidíte. 
 
Ach ano, je to jen ubohá stařena 
s divnýma očima a napůl šílená. 
 
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá, 
nevnímá, když po ní něco se žádá.  
 
O světě neví, jen přidělává práci, 
boty a punčochy napořád ztrácí.  
 
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat, 
už potřebuje však krmit a přebalovat.  
 
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte? 
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.                    1. 

 
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala, 
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala. 
 
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let 
s bratry a sestrami sládl život jako med.  
 
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích, 
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.  
 
Ve dvaceti nevěstou se srdcem bušícím, 
co skládala svůj slib za bílou kyticí.  
 
A když mi bylo pár let po dvaceti, 
já chtěla šťastný domov pro své děti.  
 
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,                         2. 



Nepomyšloviny č. 04-05/2015 29. 5. 2015 

18 

jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti. 
 
A je mi čtyřicet, synové odchází, 
jenom můj věrný muž pořád mě provází.  
 
Padesátka přišla, ale s ní další malí, 
co u mě na klíně si jak ti první hráli.  
 
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu, 
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.  
 
Život jde dál, mé děti mají vrásky 
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.  
 
Příroda krutá je, i když byl život krásný, 
na stará kolena nadělá z nás všechny blázny.              3. 
 

Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen, 
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.  
 
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije 
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.  
 
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá, 
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.  
 
Málo bylo těch let a netáhla se líně, 
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.  
 
Otevřete oči, sestřičko, teď když to všechno víte, 
Neuvidíte seschlou stařenu … 
Teď už – MĚ uvidíte!                                                 4. 

 

Tento text by se měl stát povinným studijním materiálem pro veškerý zdravotnický personál !!! I rodiny!!! 

Rosemarie Rožnovská 
Nepomyšl čp. 154 

POTĚŠILO NÁS … 
… že Správa a údržba silnic Ústeckého kraje vyslyšela naše stížnosti na špatnou kvalitu a nerovnost povrchu 
komunikace v naší obci a zafinancovala nový povrch této komunikace.  

… že proběhla kolaudace zasíťování parcel (vodovod, kanalizace a el. energie) k novým stavebním parcelám v 
bývalém sadu u kaolinky pro výstavbu nových rodinným domků. Prodej pozemků tak může začít. 

… že městys Nepomyšl dokončil opravu místní komunikace vedoucí směrem od nemovitosti p. Petra Brezániho po 
nemovitost p. Jaroslava Jelínka v Nepomyšli.  

 

… že začala II. etapa opravy kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli, a to odvodněním kostela. Ještě v letošním roce 
bude oprava kostela pokračovat obnovou fasády celého kostela.                                                    Josef Lněníček 
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Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřiccké diecéze 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se v úterý 26. května 2015 setkal v trůnním sále biskupské rezidence 
v Litoměřicích s představiteli měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby se s nimi osobně 
pozdravil a poděkoval jim za spolupráci a ocenil jejich službu, kterou vykonávají pro obyvatele svých měst a obcí. 
Ujistil přítomné, že církev má zájem i nadále rozvíjet spolupráci s městy a obcemi. „V prvních letech tohoto 
procesu vás však chci poprosit o trpělivost“, poukázal v souvislosti s přechodem církve na nový model hospodaření.  
Na tato setkání jsou zváni představitelé měst a obcí, s nimiž se biskup během uplynulého roku setkal, mi. při svých 
pastoračních návštěvách farnosti. Pozvání se účastnilo devadesát zástupců měst a obcí. Setkání se účastnili také 
generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, biskupský vikář pro pastoraci J.M. can. 
ICLic. Mgr. Martin Davídek a ekonomka Biskupství litoměřického Bc. Zuzana Bumbová. Z Podbořanska byli pozváni 
pan Zuliko Vychytil, starosta obce Krásný Dvůr, pan Jaromír Kubelka, starosta města Vroutek a pan Josef 
Lněníček, starosta městyse Nepomyšl. Dvouhodinové setkání probíhalo v přátelské atmosféře. V jeho závěru se 
hosté zapsali do pamětní knihy biskupství. 

 

 

Foto: Jana Michálková, text: Jana Michálková  

 

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY 
Na titulní straně tentokrát najdete fotografii fotbalového týmu TJ Nepomyšl z roku 2010. Fotbal má v Nepomyšli 
dlouhou tradici – fotbalový klub byl založen již před 66 lety. Stávajícím předsedou TJ Nepomyšl je pan Josef Kříž, 
sekretářem Jaroslav Sloup, hospodářem Jan Kříž, členy výboru Viktor Vávra, Jiří Korselt a Antonín Gutzer. 

Počet aktivních členů je v současné době 26. Z tohoto počtu je 21 hráčů zaregistrováno do nově vznikající 
fotbalové (R)evoluce Nová cesta k vítězství. Hráči mají již vloženy fotografie do IS FAČRu, které jsou schváleny 
místem centrální registrace FAČR. Nejmladší člen je narozen v r. 2008 a nejstarší registrovaný člen je narozen 
v roce 1948. Průměrný věk hráčů je 28 let. Bohužel v  současnosti TJ Nepomyšl nemá dorost. 

Od 1. 7. 2015 dochází ve fotbale k velkým změnám. Vše se bude zpracovávat elektronicky. Nebudou se již 
používat registrační průkazky. Žádný klub se nevyhne zasílání dat v elektronické podobě pomocí internetu, ať už 
se bude jednat o soupisky hráčů, zápis z utkání či nové registrace. Hlavním úkolem tohoto projektu je rychlý 
přenos informací o dění ve fotbalové rodině i k samotným fanouškům. 

Václav Svoboda 
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