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ÚVODEM
Milí čtenáři Nepomyšlovin,
v neděli začal advent – čas rozjímání, zklidnění, 
sebezpytování. Čas čekání na světlo v temnotách – na 
světlo bezpodmínečné a bezmezné lásky v temnotách 
zášti, závisti, nenávisti, zloby a pomluv.
Pomluvy, prapodivně nesmyslná nenávist, zášť a 
všeničící závist hýbou v posledních dnech (a nejen 
v posledních dnech) Nepomyšlí (a nejen Nepomyšlí).
Pořád hledám příčinu toho, proč tak jednáme. A mám 
pocit, že hnací silou závisti, nenávisti a zášti je touha po 
úspěchu. Každý toužíme být úspěšný. Úspěch si přejeme 
do Nového roku, k narozeninám, při nástupu do 
zaměstnání, zkrátka často. Veškeré naše konání je 
poháněno touhou být úspěšný – v lásce, v zaměstnání, ve 
výchově dětí, kdekoliv. A tak si říkám, že možná 
neuškodí malý návod, jak rozlišit úspěšného člověka od 
neúspěšného.

Snad v obrázku najdete inspiraci, jak jednat s druhými, 
toužíte-li být úspěšní. Alespoň já v to pevně doufám.
A přeji Vám všem hodně úspěchů ve snaze dosáhnout 
úspěchu.

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Listopadové jednání zastupitelstva se konalo 
v pátek 29. 11. 2013 a zúčastnilo se jej 8 
zastupitelů, omluvil se pan Martin Kaše.

Jedním z nejdůležitějších projednávaných bodů 
bylo schválení nové vyhlášky o odpadech. Od 
příštího roku se zavádí „staronový“ systém platby 
za odpady.

Občané si budou moci vybrat mezi třemi typy 
svozu:
 Týdenní za 300 Kč
 14denní za 180 Kč a 
 Kombinovaný (v létě 14denní, v zimě 

týdenní) za 240 Kč

Obec tak vychází vstříc občanům, kteří poctivě 
třídí odpady a doposud byli diskriminováni platbou 
stejně vysokého poplatku za odpady, jako ti, kteří 
netřídí vůbec. Zavedením kombinovaného 
poplatku se řeší i nepříjemná situace těch občanů, 
kteří sice třídí odpad a popelnici běžným TKO 
nezaplní, kteří ale topí uhlím a v zimním období 
zaplní popelnici popelem. Obec zavedením 
různých typů svozů ušetří nemalé finanční 
prostředky (týdenní svoz, který doposud měli 
všichni občané, je nejdražší).

Zastupitelé dále podpořily činnost MC jablíčko 
z Nepomyšle 8 000 Kč a činnost ČČK Nepomyšl 
62 000 Kč (40 000 Kč na oslavu 65 let od založení 
ČČK v Nepomyšli, 22 000 Kč na pravidelné akce 
ČČK v roce 2014). Dále byla podpořena činnost TJ 
Nepomyšl 25 000 Kč na sportovní činnost v r. 2014.

Schváleny byly také odměny pro aktivní členy 
komisí a složek obce.

Zdenka Lněníčková
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Kupóny na Mikulášskou nadílku
V kanceláři účetní městyse Nepomyšl jsou k zakoupení kupony v hodnotě 50 Kč na mikulášský balíček, který dítě 
po předložení kuponu dostane od sv. Mikuláše v sobotu 7. 12. 2013 od 16.30 na Mikulášském jarmarku 
v Nepomyšli. Kupony jsou k dostání každý den od 8.00 do 15.30. K mání budou rovněž 5. 12. 2013 od 16.30 
v Mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle na programu Čekání na Vánoce.

Renata Morávková

Léky až do domu
Pacienti navštěvující ordinaci MUDr. Petra Víta v Nepomyšli mají možnost bezplatně využít novou službu na 
dovoz léků. Pacient, který obdrží v Nepomyšli od lékaře recept na léky, nemusí absolvovat složitou cestu do 
některé z lékáren v okolí, ale může zanechat tento recept v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl. Léky mu budou 
druhý den (ve čtvrtek) doručeny až do Nepomyšle, kde budou připraveny k vyzvednutí opět v kanceláři úřadu 
městyse Nepomyšl. V případě naordinováni antibiotik budou léky dovezeny ještě ve středu večer přímo 
potřebnému pacientovi. MUDr. Petr Vít rozšířil služby pro pacienty zakoupením přístroje na vyšetření srdce tzv. 
elektrokardiogram.

Josef Lněníček

Omezení zimního vývozu jímek
Od července 2013 vyváží městys Nepomyšl bezplatně obecní technikou jímky od občanů spádových obcí městyse 
Nepomyšl. K dnešnímu dni bylo vyvezeno již 105 m3. Vzhledem k tomu, že nastalo zimní období a výrobce 
zakoupeného fekálu nedoporučuje v případě větších mrazů používat tuto techniku, informujeme občany těchto 
obcí, že v případě větších mrazů není možno tyto jímky vyvážet. Doporučujeme proto využít stávajícího 
příznivého počasí a provést vyprázdnění žumpy v nejbližším možném termínu.

Josef Lněníček

Mikuláš, čert a anděl až do domu
Máte-li zájem, aby Vaše děti ve čtvrtek 5. 12. 2013 večer navštívil sv. Mikuláš v doprovodu andělů a čertů, 
kontaktujte Lucii Schrötterovou na tel. 775 250 276 nebo na Facebooku. Sv. Mikuláš v doprovodu andělů a čertů 
navštíví nejprve v 16.30 hodin mateřské centrum, po skončení nadílku v centru vyrazí do domácností.

Lucie Schrötterová

Objížďka v době konání Mikulášského jarmarku.
Z důvodu konání Mikulášského jarmarku v Nepomyšli bude v sobotu 7. 12. 2013 od 11.00 do 19.00 hodin uzavřena 
silnice II/221, tzn. silnice od křižovatky na Dvérce přes náves po nemovitost p. K. Zemana. Objížďka povede po 
silnici II/22115, tzn. od křižovatky na Dvérce okolo zámku a pošty směrem na Chmelištnou, dále po místní 
komunikaci kolem p. H. Kroha směrem k nemovitosti p. K. Zemana, kde se napojíte na komunikaci II/221 směr 
Podbořanský Rohozec. Děkujeme za pochopení.

Josef Lněníček

Změna svozu komunálního odpadu o vánočních svátcích
Vzhledem k tomu, že část vánočních svátků a novoročních svátků zasahuje do pracovního týdne, byla Skládka 
Vrbička nucena učinit úpravy ve svozových harmonogramech.

Nepomyšl, Dvérce, Chmelištná (zelenožluté vozidlo 6U6 6732 – řidič Kamír):
Původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 25. 12. 2013, ale tento svoz bude realizován již 
v pondělí 23. 12. 2013.
Dále původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 1. 1. 2014, ale tento svoz bude realizován 
již v pondělí 30. 12. 2013. 

Nová Ves (bílé svozové auto AT 06-70 – řidič Maršala):
Původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 25. 12. 2013, ale tento svoz bude realizován již 
v neděli 22. 12. 2013.
Dále původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 1. 1. 2014, ale tento svoz bude realizován 
již v sobotu 28. 12. 2013.

Děkujeme za pochopení.
Zuliko Vychytil

jednatel Skládky Vrbička, s.r.o. 
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Zájezd do divadla
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do Stavovského divadla (scéna Národního divadla) v neděli 15. prosince 2013 na 
představení s názvem „Strýček Váňa“ od A. P. Čechova. Hrají: František Němec, Iva Janžurová, Lucie Žáčková, 
Kateřina Holánová, Igor Bareš, Martin Pechlát, Saša Rašilov a Johanna Tesařová. 
Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli v 16.00 hodin. Představení trvá 2 hodiny a 15 minut, 
1 přestávka, a začíná se v 19.00 hodin. Vstupné 230,- Kč. 
Zájemci, hlaste se co nejdříve v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl.

Renata Morávková

Dovolená na úřadu městyse Nepomyšl mezi vánočními svátky
Mezi vánočními svátky bude úřad městyse Nepomyšl uzavřen v těchto dnech:
Pondělí 23. 12. 2013 
Pátek 27. 12. 2013 
Úterý 31. 12. 2013 
V případě nutnosti volejte během této dovolené na mob.č. 775 213 108.

Renata Morávková

INFORMAČNÍ PELMEL

Proběhlo …

Vánoční radovánky aneb těšíme se na vánoce s ČČK Nepomyšl
Dne 23.11.2013 pořádala místní skupina ČČK Nepomyšl v Kulturním domě předvánoční setkání pro kluky,
holčičky, rodiče i prarodiče pod názvem „Vánoční radovánky aneb těšíme se na Vánoce".  Na programu byla 
výroba vánočních ozdob, řetězů  a malování perníčků. Účast dětí, jejich rodičů a prarodičů byla tak veliká, že se 
ke stolům připraveným na výrobu ozdob všechny děti nedostaly (cca 60 dětí) a musely čekat, až se uvolní místo. 
Zaujetí dětí při výrobě  vánočních ozdob bylo až dojemné, každý chtěl mít tu svoji ozdobu co nejhezčí.
Účastníci tohoto setkání dostali občerstvení a na závěr si děti zatančily na diskotéce.
Odpoledne strávené v Kulturním domě bylo určitě pro všechny bez výjimky příjemné.

Ivana Zadová
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Foto: Archiv ČČK Nepomyšl

Adventní jarmark v Krásném Dvoře

První adventní neděli 1. 12. 2013 se v Krásném Dvoře uskutečnil již tradiční Adventní jarmark. Nepomyšl na 
jarmarku reprezentovalo MC Jablíčko z Nepomyšle se svojí tradiční svíčkárnou a výrobky z dílny mateřského 
centra a pak nepomyšlské děti navštěvující základní školu v Krásném Dvoře. U stánku MC se postupně vystřídali 
Monika Zlá, Jiřka Hábová, Danuška Lněníčková a Martin Lněníček. Ty se postaraly o jeden z bodů odpoledního 
programu jarmarku. Velká pochvala za krásné předvánoční vystoupení patří Michaele a Milošovi Augustovým, 
Adéle a Evě Chobotovým, Matěji a Martinovi Lněníčkovým, Karolíně, Sabině a Zbyňkovi Nedvědovým, Karolíně 
Novákové, Sáře Sedlákové, Gabriele Schrötterové a Sáře Tučimové. Téměř výhradně v režii nepomyšlských dětí 
bylo i doprovodné vystoupení při vítání krásnodvorských občánků. Spolu s Kateřinou Gálovou z Podbořanského 
Rohozce vystoupili sourozenci Augustovi, Eva Chobotová, Matěj Lněníček, Karolína Nováková, Sára Sedláková, 
Gabriela Schrötterová a Sára Tučimová z Nepomyšle.
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Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Martin Lněníček

Chystá se …

Autogramiáda knihy „Tajuplné Podbořansko“
Dovolujeme si Vás pozvat na autogramiádu a besedu Ing. Martiny Bláhové k její nové knize Tajuplné 
Podbořansko, která se koná v úterý 3. prosince 2013 od 12.00 do 15.30 hodin v Mateřském centru Jonáš 
v Podbořanech. 

Moravčíková Libuše
kmotra knihy

tajemnice svazku obcí Podbořanska

Mikulášský jarmark
Městys Nepomyšl zve všechny místní i přespolní na již tradiční 6. Mikulášský jarmark, který se uskuteční v sobotu 
7. 12. 2013 od 13.00 do 19.00 hodin na návsi před kostelem sv. Mikuláše v Nepomyšli. Program je v příloze 
Nepomyšlovin.

Zdenka Lněníčková
předsedkyně Kulturní komise

O Barborce a Mikulášově dárku
Milí přátelé,
ráda bych Vás touto cestou pozvala na naše „ČEKÁNÍ NA VÁNOCE." Naše další putování bude po stopách sv. 
Barbory a sv. Mikuláše. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 16.30 hod. v prostorách MC Jablíčko z 
Nepomyšle. Můžete se těšit na příchod skutečného sv. Mikuláše, který Vám něco řekne o svém životě a tradicích
s ním spojených. Na závěr celého setkání budou děti, které byly zapsány do „PEKELNÉ A ANDĚLSKÉ KNIHY" 
odměněny mikulášským balíčkem od Mateřského centra Jablíčko.
PROSÍM POZOR!!!! Žádáme tímto všechny rodiče, kteří plánují zúčastnit se s dětmi programu, aby své děti 
zapsali do těchto knih. Knihy naleznete na facebookovém profilu MC, nejste-li na FB, můžete hříchy a dobré 
skutky Vašich dětí zapsat na papír a každé ráno odevzdat na autobusové zastávce nebo odeslat emailem na 
MonikaZla@seznam.cz nebo mcjablicko@seznam.cz nejpozději do středy 4. 12. 2013.
V případě, že budete chtít vlastní dítě odměnit i svým ,,domácím" balíčkem, můžete ho v podepsané igelitové 
tašce odevzdat do MC Jablíčko nejpozději ve čtvrtek 5. 12. 2013 do 16.00 hodin, dětem bude předán společně s 
balíčkem od MC. Budeme se na Vás těšit.

Monika Zlá
předsedkyně VR MC Jablíčko z Nepomyšle

Výlet za Ježíškem s MC Jablíčko z Nepomyšle
Milí rodiče,
v rámci našeho předvánočního vzdělávacího cyklu ,, ČEKÁNÍ NA VÁNOCE“ pořádáme 14.12.2013 výlet za Ježíškem 
na Boží Dar. Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým městečkem. Působí zde Ježíškova pošta, která rozesílá 
po celé zemi dopisy orazítkované symbolem Ježíška. S dětmi chceme navštívit jak Ježíškovu poštu, tak Ježíškovu 
cestu, na které je 13 zastávek s domečky s úkoly. Na závěr cesty budou děti i rodiče od Ježíška odměněni.
Cena zájezdu pro dítě činí 70 Kč (doprava 50 Kč + Ježíškův zápisníček 20 Kč), za dospělého 50 Kč. Přihlášky a 
platby můžete odevzdat v Mateřském centru Jablíčko v Nepomyšli v termínu konání adventního sezení (5.12. 
2013 s 12.12.2013). Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 12. 12. 2013. POČET MÍST JE OMEZEN. V PŘÍPADĚ 
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VELKÉHO ZÁJMU BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYBRÁNI TI, KTEŘÍ PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJÍ NÁŠ PŘEDVÁNOČNÍ CYKLUS.
Pokud by se musel doobjednávat další autobus, pak ti, kteří pravidelně nenavštěvují naše předvánoční sezení, 
uhradí dopravu ve výši 150 Kč za osobu.
Děkujeme za pochopení. Případné dotazy zodpoví Monika Zlá tel. č. 777 917 467.

Monika Zlá
předsedkyně VR MC Jablíčko z Nepomyšle

Vánoční výstava historických pohlednic a fotografií z Krásného Dvora a okolí 
Zavítejte během vánočních svátků na zámek! Od 21.12.2013 do 5.1.2014 bude v prostorách zámecké galerie 
probíhat výstava historických pohlednic a dalších materiálů z Krásného Dvora a okolí. Otevřeno bude vždy od 
11.30 do 15.30 hodin každý den krom Štědrého dne. Vstup je volný. Občerstvit se můžete v Zámecké kavárně. 
Přijďte se seznámit s historií místa, kde žijeme. 
Krásný předvánoční čas beze shonu plný radosti a pohody vám přeje

Mgr. Michaela Hofmanová
Kastelánka SZ Krásný Dvůr

OBRAZEM

Čekání na Vánoce s MC Jablíčko z Nepomyšle
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle připravilo na období adventu program pro děti Čekání na Vánoce. 
V rámci 8 setkání se děti hravou a tvořivou formou seznámí s českými tradicemi a zvyky období před adventem i 
obdobím adventním, Vánoc a Nového roku samotného. Program je veden interaktivním způsobem tak, aby se na 
něm děti podíleli co největší možnou měrou – děti tak zpívají, hrají divadlo, pečou, vaří, tvoří ... Věnujeme se 
všem dětem, které dorazí – vždy je připravena aktivita pro nejmenší i pro starší děti. Zapojit se mohou 
samozřejmě i rodiče. Zkrátka nikdo nestojí stranou. Pojďte se námi podívat, o čem všem už jsme si povídali a co 
vše jsme si už vyzkoušeli.

Za sv. Martinem na bílém koni …

… jsme se vydali ve středu 13. 11. 2013 prostřednictvím komiksu. Děti se tak dozvěděly, proč je Martin svatý, 
proč jezdí na bílém koni a proč se na jeho svátek pořádají husí hody. Pak jsme se s dětmi o tom všem naučili 
písničku.
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Každý správný sv. Martin musí mít svého koně – a tak šup, vyrobili jsme si jej ze staré ponožky. Koníkovi se pak 
musela namalovat očíčka, vystřihnout a nalepit ouška a šup …

… hned se mohlo vyrazit na dostihové závody svatomartinských koní …

Husu jsme k dispozici neměli, ale abychom svatomartinské hody alespoň nějak oslavili, upekli jsme tradiční 
svatomartinské rohlíky. Pečení děti nadchlo. Hnětly a válely, mlely mák, vykrajovaly čtverce, válely rohlíčky …

… ale péci už musely s maminkami doma. Troubu se nám sice do centra podařilo včas dopravit (zafinancovali 
jsme ji z vlastních zdrojů), ale selhalo nám připojení k elektřině. Ale i tak, s rohlíky byla prostě sranda :-D.
Dorazily maminky s dětmi nejen z Nepomyšle, ale i z Lubence a Podbořan.
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Peřiny sv. Kateřiny …

… nás zakryly v pátek 22. 11. 2013. S příběhem sv. Kateřiny se děti seznámily prostřednictvím zpívaného 
loutkového divadla – my jsme zpívaly legendu o sv. Kateřině, děti hrály loutkové divadlo. A tak se děti 
dozvěděly, že Kateřina byla krásná a velmi chytrá princezna, která si pro lásku k Ježíškovi vytrpěla strašlivá 
mučení od zlého císaře Maxiána …

… který se ji proto, že jej nechtěla za muže, rozhodl umučit na kole s hřeby. To kolo si od té doby lidé
připomínají v různých podobách – děti jej upekly z perníku.

… a dozdobily jej symboly sv. Kateřiny – srdcem pro lásku, holubicí, která Kateřinu krmila ve vězení, věnečkem 
připomínajícím kolo. S tvary dětem pomáhala odbornice na slovo vzatá – Káťa Gálová, „teta cukrářka“ 
z Podbořanského Rohozce. S nožem děti někdy vypadaly nebezpečně, ale všichni vše zvládli bez úhony. A ti 
menší raději hlídali těsto v troubě, která ten den už fungovala.
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A protože se nezadržitelně blížil adventní čas, děti, které vydržely až do pozdních večerních hodin, si nakonec 
z perníčků a dřevěného ramínka vyrobily adventní kalendář. Perníčky se navázaly na provázky, nazdobily se čísly 
či různými tvary, zavěsily se na ramínko, to se dozdobilo sněhuláčkem a vločkami a bylo hotovo.

Zvědavá nevěsta a svatý Ondřej …

… se dětem představili ve čtvrtek 28. 11. 2013. Tentokrát se příběh odehrával na tabuli. Malovaly se obrázky, 
děti hádaly, co to je, a tak si příběh sv. Ondřeje vlastně nakonec odvykládaly samy. Trošičku se i opakovalo 
z minula …
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… a pak přišel zlatý hřeb večera. Svátek sv. Ondřeje vždy patřil mezi významné věštecké dni. V předvečer sv. 
Ondřeje hlavně děvčata zjišťovala, za koho se vdají. Metod bylo několik – třesení plotem, ťukání na kurník 
anebo odlévání cínu. My jsme pro nedostatek cínu zvolili alternativní odlévání vosku a tradici jsme rozšířili i na 
kluky. Děti si udělaly odlitek z vosku a pak hádaly, jaké povolání by mohl zobrazovat a kdo tedy bude jejich 
ženichem. 

Ve voskových tvarech jsme našli zelinářku, zahradnici, módního návrháře, kardiochirurga, chovatelku slepic, 
vojáka, tanečníka … Fantazii se meze nekladly :-D. Pro velký úspěch jsme odlévaly na dvakrát, a tak někteří 
budou mít na výběr i z několika nevěst či ženichů :-D.

A protože svátek sv. Ondřeje otevírá období adventní, přišel čas na výrobu adventního věnce. Někde tvoření 
nakonec zůstalo na maminkách …
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… někde děti tvořily samy, někde tvořila celá rodina. Každopádně ať tak či onak, na stolech se postupně 
objevilo několik překrásných adventních věnců jako od profesionálů :-D.

Menší dětičky a méně trpělivé větší dětičky místo věnce dostaly jiný úkol – prstovými barvičkami vybarvit 
Tajného anděla. Prstíky zpočátku používalo jen pár statečných, štětce nakonec zvítězily. Trpělivost tedy 
budeme muset ještě pilovat, ale i tak se dobrá věc podařila, anděl získal šatičky i krásnou tvář. K čemu takový 
Tajný anděl je, to děti ještě netuší … ale brzy se to dozvědí.

Na žádném ze tří proběhlých programů nechyběli ani ti nejmenší. Rekord drží Lucinka Glončáků, kterou již 
poněkolikáté obdivujeme, jak v takovém ruchu dokáže spokojeně spinkat. Kubík Procházka, Anička Klasnová, 
Štěpánka Lněníčková i Daneček Dornů, i ti si nakonec v centru našli zábavičku. Teď alespoň okoukají „fígle“ 
starších kamarádů a za pár let je hravě strčí do kapsy :-D.

Těšíme se na „staré“ i nové účastníky programu ve čtvrtek 5. 12. 2013. Přijde k nám sv. Mikuláš spolu se sv. 
Barborkou.

Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Monika Zlá, Jana Glončáková, archiv MC Jablíčko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí:  (60 let a více)
13. 11. Adolf Šrédl z Nepomyšle
15. 11. Margareta Lűftnerová z Dvérců 

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

Přistěhovali se:

12. 11. 2013 Eva Braunová do Nepomyšle 49
12. 11. 2013 Kristýna Braunová do Nepomyšle 49
12. 11. 2013 Petr Braun do Nepomyšle 49
13. 11. 2013 Jiří Braun do Nepomyšle 49

Vydali se na společnou cestu životem ...
30. 11. 2013 se slečna Magdaléna Jordánková z Nepomyšle na MěÚ v Podbořanech provdala. 

Novomanželům blahopřejeme a na společné cestě životem jim přejeme hodně lásky, 
trpělivosti, vzájemné úcty a porozumění a sílu zvládat radosti i starosti života manželského 
v dobrém i zlém.

Narodili se:
4. 11. 2013 se rodičům Janě a Martinovi Glončákovým v Kadani narodila dcerka Lucinka Glončáková. 

Rodičům i sestřičce Elišce k narození Lucinky blahopřejeme a přejeme jim, aby děťátko dobře 
prospívalo.

KULTURA A SPORT

Sport

Turnaj mikroregionu Podbořansko v šipkách

V sobotu 16. 11. 2013 se v Očihově uskutečnil turnaj obcí mikroregionu Podbořansko v šipkách. Nepomyšl 
reprezentovalo smíšené družstvo ve složení Jaroslav Bláha, Helena Čížková, Vítězslav Holub, Josef Lněníček, 
Renata Lněníčková a Renata Morávková. Naši obsadili krásné 2. místo – odzadu :-D. Jak praví staré sportovní 
heslo – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Zúčastnit se a podpořit přátelskou a veselou atmosféru férového 
boje mezi týmy. A to se podařilo na 100 %.
Pozici sportovně nejvšestrannější obce Podbořanska v sobotu potvrdil Krásný Dvůr. Na šipkovém turnaji, který se 
v Očihově protáhl do pozdních nočních hodin, jeho družstvo triumfovalo před Kryry a Blšany. Je to již čtvrté 
krásnodvorské vítězství z pěti dosud proběhlých turnajů Svazku obcí Podbořanska. 
Po 10 hodinách boje mezi všemi 11 obcemi vypadalo pořádí obcí následovně:
1. Krásný Dvůr
2. Kryry
3. Blšany
4. Podbořany

5. Podbořanský Rohozec
6. Očihov
7. Lubenec
8. Vroutek

9. Blatno
10. Nepomyšl
11. Petrohrad 
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Text: Renata Morávková
Foto: Jan Vnouček (více na www.ohremedia.cz)

Kalendárium
3. 12. 2013 Autogramiáda knihy „Tajuplné Podbořansko“ v RMC Jonáš v Podbořanech od 12.00 do 15.30.
5. 12. 2013 O sv. Barborce a Mikulášově dárku – povídání, hraní a tvoření v rámci cyklu Čekání na Vánoce od 

16.30 do 18.30 v MC Jablíčko v Nepomyšli. Určeno především nejmenším dětem, ale vyhrají si i ti 
větší.

7. 12. 2013 6. Mikulášský jarmark, který se uskuteční od 13.00 do 19.00 hodin na návsi před kostelem 
sv. Mikuláše v Nepomyšli. Program je v příloze Nepomyšlovin.

12. 12. 2013 Jak sv. Lucie noci upila – povídání, hraní a tvoření v rámci cyklu Čekání na Vánoce od 16.30 do 
18.30 v MC Jablíčko v Nepomyšli. Určeno především nejmenším dětem, ale vyhrají si i ti větší.

14. 12. 2013 Výlet s MC Jablíčko za Ježíškem na Boží dar. Sraz mezi 8,00 – 8,30 na návsi před kostelem 
sv. Mikuláše, odjezd v 8,30 směr Boží Dar, návrat kolem 17.00. Jedeme do zimních hor, takže 
s sebou teplé neprofoukavé a nepromokavé oblečení (hlavně pořádné boty, rukavice a čepici), 
svačinku, teplý nápoj v dostatečném množství, oblečení na převlečení (suché ponožky, rukavice), 
lopatu, talíř či jiné snadno přenosné „sáňkovadlo“ a dobrou náladu. V případě nepříznivého 
počasí na Božím Daru zvolíme alternativní program v nižších polohách. Více info výše.

POTĚŠILO NÁS:
… že 20. 11. 2013 bylo předáno staveniště stavby „Oprava kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli – I. etapa“ firmě 
RE, s. r. o., Rabínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, která bude v rámci I. etapy provádět stavební úpravy kostela –
zajištění stability a provedení opravy krovu a střechy. Stropy zůstanou stávající dřevěné, trámové a cihelné 
klenby budou doplněny a vyspraveny dle statického posudku a opatřeny novými povrchy.  U lodi se zpět vrátí 
štuková výzdoba. Dále bude v objektu kostela provedena nová elektroinstalace a zabezpečovací zařízení. Tyto 
práce budou započaty začátkem prosince 2013.

Josef Lněníček

… že už nebudeme chodit na nákup v blátě. Děkujeme za krásně upravenou přístupovou cestu k prodejně COOP 
Jednota. Poděkování patří všem, kdo se na projektu a realizaci podíleli.  A také vyjadřujeme poděkování za 
trpělivost všem občanům, kteří setrvali a jsou naší prodejničce věrní i nadále.

Alena Svobodová
Za bývalou členskou základnu Jednoty

HÁDANKA Z TITULNÍ STRANY

Domy čp. 81,82,83 na návsi u kostela sv. Mikuláše v r. 2008 Domy čp. 81,82,83 na návsi u kostela sv. Mikuláše v r. 2012
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Z okolí Nepomyšle se v našich „titulkových hádankách“ na pár příštích čísel Nepomyšlovin přesuneme do nitra 
obce. Kromě toho se hadánka změní z prostého „Co je to?“ na o něco složitější „Kdy to bylo?“. Mnohdy si totiž 
ani neuvědomujeme, jak se naše obec postupně mění. Máme tendenci kritizovat, že to a to není hotové, ale 
mnohdy už nevidíme (anebo nechceme vidět), co vše se udělalo. Proč si to nepřipomenout, že?
Na hlavičce v minulém čísle byla vyfocena stavení na horní návsi u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli – dům rodiny 
Křížových, bývalý úřad městyse a hostinec U radnice. Fotka je z roku 2008. Jak vidíte, všechny tři domy od toho 
roku pěkně prokoukly. Obecní budova (uprostřed) prošla od té doby rozsáhlou rekonstrukcí – na první pohled je 
vidět novou fasádu a nová vrata. Na druhý pohled si pozorný pozorovatel všimne nových oken. Co ale vidět úplně 
na první pohled není, je opravená střecha a zrekonstruované vytápění objektu. 
Zajímalo by mne ale, zda poznáte, z jakého roku je aktuální fotka v hlavičce. Fara má ještě stará okna a starou 
fasádu a škola také není opravená. Dnes už je to vše jinak. Poznáte, kdy byla fotografie použitá v hlavičce 

focená? Schválně, napiště nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš Facebook, v jakém roce zachytil 
fotograf nepomyšlskou školu.

Zdenka Lněníčková

DĚTSKÝ KOUTEK

INZERCE

České kuře přímo od farmáře – ZMĚNA termínu
Každé liché úterý v době od 10.50 hodin do 11.10 hodin přijíždí před budovu úřadu městyse Nepomyšl 
společnost Vaigl a syn z Údlic, která nabízí občanům drůbeží maso:
Kuře celé   56,- Kč/kg Polévkové díly 22,- Kč/kg
Řízek prsní 115,- Kč/kg Krky 21,- Kč/kg
Mini řízek prsní 112,- Kč/kg Játra 47,- Kč/kg
Stehenní řízek 100,- Kč/kg Žaludky 36,- Kč/kg
Ořez   90,- Kč/kg Srdce 66,- Kč/kg
Stehna   67,- Kč/kg Prsa s kostí 96,- Kč/kg
Mini stehna   56,- Kč/kg Kosti   2,- Kč/kg
Čtvrtě   61,- Kč/kg Kůže 10,- Kč/kg
Křídla   49,- Kč/kg Platy na roládu 99,- Kč/kg
Chlazené maso lze objednat den předem dle ceníku na www.drubez-vaigl.cz na mob.č. 725 099 878 
(p. Holečková).
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Prodej živých ryb
Rybářské potřeby Barn Club Podbořany připravuje celoroční prodej živých ryb.
Vánoční  otevírací doba:

21. – 22.12.2013 9.00 – 15.00 hodin
23.12.2013 8.00 – 17.00 hodin 

Kapr     85,- Kč/kg
Pstruh 170,- Kč/kg
Jeseter 240,- Kč/kg 

Možné objednat předem na tel.č. +420 777 832 390, +420 777 962 393 

Jan Nachtmann
Cyrila a Metoděje 69

441 01 Podbořany

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, IČO: 00 265 284.

Redakční rada:
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav 
Svoboda, Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor).

Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 11/2013 bude 20.12.2013.
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 8 stran A4 - buďte 
struční.
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PŘÍLOHA – PROGRAM 6. MIKULÁŠSKÉHO JARMARKU




