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ÚVODEM
Milí přátelé,

každému z nás se někdy stane nějaká křivda, někdo nás 
zraní, dotkne se našeho ega a my pak často začneme 
nenávidět. A mnozí se utvrzujeme v tom, že na to máme 
právo, že si přeci nenecháme kálet na hlavu. Na hrubý 
pytel, hrubá záplata. Jak on na mně, tak já na něj. Oko 
za oko, zub za zub. Je ohromně jednoduché začít 
nenávidět, zatvrdit se, neodpustit, být ukřivděný.

Když se mi něco podobného stane, když pocítím touhu 
začít nesnášet, přidat se k těm, kteří mají právo 
nenávidět pro různé křivdy, vzpomenu si vždycky na 
příběh z knihy mého oblíbeného Anthonyho de Mella Ptačí 
zpěv:

„Bůh lidi varoval, že přijde zemětřesení, které pohltí 
veškerou vodu na celém území. Z vody, která ji nahradí, 
přijdou všichni o rozum.

Jen prorok vzal Boha vážně. Vynosil si do své jeskyně 
v horách ohromné konve plné vody, dost, aby mu vydržela 
až do smrti.

Zemětřesení samozřejmě přišlo, vody zmizely a říčky, 
jezera, řeky a rybníky zaplavila voda nová. 

Za několik měsíců prorok sestoupil z hor, aby se podíval, 
co se stalo. Všichni skutečně přišli o rozum a také ho 
napadli, neboť mysleli, že je to on, kdo se pomátl.

A tak se prorok vrátil do své jeskyně a měl radost, že má 
dostatek své vlastní vody.

Ale jak šel čas, začala být jeho osamělost nesnesitelná. 
Toužil po lidské společnosti, a tak znovu sešel dolů. Ani

tentokrát ho nepřijali, vždyť  byl o tolik jiný, než byli 
oni.

To už se prorok vzdal. Vylil vodu, kterou 
nashromáždil, napil se té nové vody a zařadil se, teď 
už také pomatený, mezi ostatní.“

A vždycky, když si přečtu těch pár vět, probudí se ve 
mně obrovská vlna vzdoru. Nechci se napít té nové 
vody jen proto, že se zrovna v danou chvíli cítím 
osamělá.

Bylo by to samozřejmě mnohem jednodušší – splynout 
s davem, nelišit se. Přidat se k těm, kteří „mají 
právo“ nenávidět. Zatvrdit se. Neodpustit. Odsoudit 
toho, kdo mi ukřivdil. Přestat se s ním stýkat. Litovat 
se. 

Ale ne vždy to, co je jednoduché, je správné. Když si 
čtu tenhle příběh, vždycky si uvědomím, že správné je 
nenapít se té nové vody. Správné je milovat svého 
nepřítele. Správné je po člověku, který po mně hodil 
kamenem, hodit chlebem. Správné je milovat bližního 
svého. Správné je ŽÍT lásku.

A tak si držme palce, ať vždycky, když se lidé kolem 
nás zblázní, když se vody ve všech studních světa 
zkazí, abychom alespoň zkusili vydržet nenapít se. Je 
to hrozně těžké, ale jediné správné řešení. 

Cesta k pravdě je zkrátka úzká a vždy po ní jdeme 
sami za sebe.

Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zatímco minule jsme vydali Nepomyšloviny před jednáním zastupitelstva, nyní zastupitelé předběhli vydání 
Nepomyšlovin, a tak Vám přinášíme informace hned o dvou předchozích jednáních zastupitelstva – o tom, které se 
konalo 29. 3. 2013, i o tom, jež proběhlo minulý pátek 26. 4. 2013.
V pátek 29. 3. 2013, tedy o Velkém pátku, se sešlo 6 zastupitelů, omluveni byli Ing. Jaroslav Vávra, Antonín 
Lněníček a Josef Kříž. Já dorazila z „velkopátečních“ důvodů až v 19.19 hodin.
V pátek 26. 4. 2013 nás bylo přítomno 7, omluveni byli pan Vilém Dorn a pan Josef Kříž.
V březnu jsme projednávali především žádosti o pronájem obecních pozemků a nemovitostí a žádosti o poskytnutí 
půjček na opravu fasády. Opravovat se tak v nejbližší době budou fasády na č. p. 70, 71 a 86.
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Vyhlásili jsme také výběrová řízení na I. etapu opravy kostela sv. Mikuláše, na opravu místní komunikace 
v Nepomyšli v ulici směrem k Českým a na opravu místní komunikace ve Chmelištné.
Výběrová řízení na opravu místních komunikací proběhlo v předvečer dubnového jednání zastupitelstva. Vítěznou 
firmou, která v červnu roku 2013 zahájí opravu obou komunikací, tedy jak té ve Chmelištné, tak té v Nepomyšli, se 
stala Eurovia Vinci, Karlovy Vary. Oprava komunikace ve Chmelištné vyjde na 1 072 156 Kč vč. DPH. Oprava 
nepomyšlské komunikace přijde na 810 503 Kč vč. DPH.
Výběrové řízení na opravu kostela sv. Mikuláše ještě nebylo uzavřeno. V pátek 26. 4. 2013 členové výběrové komise 
ale rozhodli o realizátorovi další opravy obecní budovy. Tentokrát se bude jednat o opravu fasády na č. p. 103 
v Nepomyšli (fara). Tu bude realizovat firma Podhola – Podbořany za cenu 423 446 Kč vč. DPH. Budova nebude 
zateplována.
Jak na březnovém, tak na dubnovém zastupitelstvu rozhodovali zastupitelé také o podpoře činnosti místních i 
přespolních neziskových organizací.
Městys Nepomyšl poskytl podporu Dětskému zájmovému přírodovědnému kroužku Pandíci ve výši 3 000 Kč na 
pořádání Klauniády, 6 000 Kč nepomyšlské mládeži na pořádání Staročeských májů, 9 000 Kč Koňskému dvorci 
Chmelištná na pořádání Slavnosti koní a rytířů a 10 000 Kč místním rybářům na pořádání Rybářských závodů v 
Nepomyšli.
Z přespolních organizací Městys Nepomyšl poskytl dar 1 000 Kč Sdružení hasičů ČMS Louny na volnočasové aktivity 
dětí. MC Jablíčko z Nepomyšle získalo na březnovém zastupitelstvu příslib na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
229 500 Kč na předfinancování projektu na rekonstrukci a vybavení prostor MC v budově multifunkčního centra 
obce. Půjčka bude MC poskytnuta až po předložení pravomocného rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedený 
projekt.

Zdenka Lněníčková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Užívání kulturního domu – upozornění pro občany

Prosím zájemce o zapůjčení kulturního domu k nácviku kulturních a společenských představení či k pořádání 
kulturních akcí či o zapůjčení inventáře z kulturního domu (nádobí, ubrusy apod.), aby se v této věci obraceli 
výhradně na mne, a to S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM, abych měla možnost udělat si čas k řádnému převzetí KD či 
inventáře. 

KONTAKTUJTE MNE, PROSÍM, ALESPOŇ S TÝDENNÍM PŘEDSTIHEM NA TEL. 605 242 949 NEBO E-MAILEM NA 
ZDENKA.LNENICKOVA@SEZNAM.CZ.

Představitele či zástupce jednotlivých neziskových organizací, jež budou mít zájem KD užívat prosím, aby si na 
převzetí kulturního domu udělali čas – budu lpět na pečlivé vstupní i výstupní kontrole předávaných věcí a KD, 
aby se do budoucna předešlo případným konfliktům ohledně chybějícího vybavení a pořádku v kulturním domě.

Děkuji za pochopení.

Zdenka Lněníčková
Předsedkyně Kulturní komise zastupitelstva městyse Nepomyšl

INFORMAČNÍ PELMEL

Proběhlo …

Pandíci na návštěvě Statečku u Lněníčků

Dne 4. dubna 2013 jsme se s dětmi vydali na procházku obcí, kterou jsme zakončili návštěvou ekologického 
hospodářství Stateček u Lněníčků. Už z dálky nás vítalo několik psů, koček, hejna slepic a hus. Přišli jsme právě 
včas na krmení kůzlat a jehňat, a tak si děti samy mohly vyzkoušet, jak se dokrmují, a pohrát si s nimi. Další 
zastávka byla u kravek, které děti občerstvily suchým pečivem. U všech zvířat si děti vyslechly něco málo o tom,
jak se o to dané hospodářské zvíře starat, jak se k němu chovat a tak dále. Naši poslední zastávkou byla 
prohlídka zemědělských strojů. Největší úspěch měly dva traktory, do kterých se děti mohly posadit a osahat si 
je i uvnitř kabiny. Na závěr si děti poslechly pár slov o tom, jak vše na statečku funguje. Za umožnění této 
návštěvy na statečku moc děkujeme manželům Martinovi a Zdence Lněníčkovým a určitě je s dětmi zase 
navštívíme.

Nina Smolková
předsedkyně sdružení „Pandíci“
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Foto: Archiv sdružení „Pandíci“

Klauniáda s Pandíky

V sobotu 6. dubna 2013 od 14:00 hodin jsme proměnili kulturní dům v jedno velké šapitó plné klaunů. Připravili 
jsme si pro ně dvě série her a soutěží, za které byly všechny děti odměněny drobnostmi získanými od sponzorů. 
Po celou dobu nás bavila svými kousky klaunice Marcelka. Dále byla k vidění vystoupení dětí z kroužku Pandíci, 
taneční vystoupení dětí z Dětského domova v Mašťově a nechyběla ani drezůra psa, kterého nám pro tentokrát 
ztvárnila Martina Konrádová. 

Samozřejmě nechyběla soutěž O nejhezčího klauna, kde hlavní cenou byl sladký dort, který nám upekla paní 
Kateřina Gálová z Podbořanského Rohozce. Trojici nejkrásnějších klauníků vybrala nezávislá porota vybraná 
z přítomných diváků. Na prvním místě v této soutěži se umístila Deniska Štruncová, na druhém místě Kačenka 
Červená a třetí příčka patřila Evičce Chobotové. Tímto všem ještě jednou gratulujeme. 

Na úplný závěr si děti mohly zatancovat a všelijak zaskotačit při dětské diskotéce, kdy DJ Nezbis pouštěl hit za 
hitem. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení, a jelikož klaunů, kteří na Klauniádu dorazili, 
bylo opravdu požehnaně, můžeme se těšit na další ročník této akce, navíc ještě se zábavou.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co s touto akcí jakkoliv pomáhali – Heleně Čížkové, Renatě Lněníčkové, 
Gábině Schrötterové, Lucce Schrötterové, Kateřině Gálové, Nele Valachové, Martině Konrádové a zejména své 
kolegyni Ireně Čížkové. Díky patří také městysu Nepomyšl za finanční podporu této akce.

Nina Smolková
předsedkyně sdružení „Pandíci“
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Foto: Archiv sdružení „Pandíci“

Jarní větrání skříní s MC Jablíčko z Nepomyšle

Již tradiční burzu dětského i dospěláckého oblečení, sportovních potřeb a hraček uspořádalo v sobotu 
20. 4. 2013 MC Jablíčko z Nepomyšle. Prodej zboží proběhl v kulturním domě v Nepomyšli. Zboží přineslo 
12 prodávajících, nakupovat přišlo více jak 30 lidí, z valné většiny přespolních. Prodalo se zboží v hodnotě 
3 797 Kč, do pokladny MC Jablíčko za zprostředkování prodeje přibylo krásných 700 Kč. Veškeré získané 
prostředky budou využity na další činnost MC.

Monika Zlá
předsedkyně výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle
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Chystá se …

OBRAZEM

Rušný měsíc jednotky SDH Nepomyšl

Jednotka SDH Nepomyšl měla v dubnu na pilno. V sobotu 6. 4. 2013 vyjeli členové JSDH Vladimír Vázler, Marek 
Filipczak, Vítězslav Jiřík a Martin Lněníček k údržbě a čištění obecní studny ve Dvércích. Při čerpání studny JSDH 
spolupracovala s firmou Studnařství Jiří Holík ze Všetat, která ten den ve Dvércích prováděla také čištění a 
dezinfekci vodojemu ve Dvércích.
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Dne 25. 3. 2013 v 17:38 hod. vyjela pak jednotka SDH Nepomyšl do Dvérců k požáru velkokapacitního 
kontejneru. Výjezdu se zúčastnili Vladimír Vázler, Vilém Dorn, Rudolf Zeman, Marek Filipczak a Martin Lněníček. 
K požáru dorazila i jednotka HZS Podbořany. Požár byl lokalizován a zlikvidován pomocí vodního proudu.

Text: Zdenka Lněníčková, upraveno dle webu SDH Nepomyšl a Pozary.cz
Foto: Archiv SDH Nepomyšl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí:  (60 let a více)

5.4 Milena Dobrovolná z Nepomyšle
5.4 Jiří Bureš z Dvérců
10. 4 Anna Zápotocká z Nepomyšle 

15. 4. Ivana Zadová z Nepomyšle
16. 4. Josef Kříž z Nepomyšle
22. 4. Jiří Vavroušek z Dvérců
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11. 4. Hana Jelínková z Nepomyšle
13. 4 Marta Obrmanová z Nepomyšle
15. 4. Dáša Bastová z Nepomyšle

23. 4. Václav Pavelka z Nepomyšle

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

Opustili nás:

28. 3. 2013 Karel Bouda z Nepomyšle (t. č. v Domově pro seniory v Podbořanech)
3.   4. 2013 Jan Škorjak z Dvérců
13. 4. 2013 Ilona Vondráčková z Nepomyšle
20. 4. 2013 Karel Baborák z Nepomyšle
24. 4. 2013 Marie Holotová z Nepomyšle – poslední rozloučení se koná v pátek 3. května 2013 ve 14.30 hod. 
                      ve Smuteční síni v Podbořanech

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Přistěhovali se:

2. 4. 2013 Hana Stručková do Nepomyšle 93

KULTURA A SPORT

Sport

Fotbalovou sezónu Nepomyšl zahájila skóre 3:2 – 3 prohry, 2 výhry

Od vydání posledního čísla Nepomyšlovin sehrálo mužstvo TJ Nepomyšl 4 zápasy. V neděli 24. 3. 2013 hrálo naše 
mužstvo na domácím hřišti první letošní utkání. Soupeřili jsme se Sokolem Měcholupy. Úvodní zápas jsme 
bohužel prohráli 1:0. Za 14 dní v neděli 7. 4. 2013 sehráli naši fotbalisti utkání v Holedeči. Opět jsme odjížděli 
s porážkou – konečný výsledek Holedeč - Nepomyšl 3:2. O necelý týden později jsme tentokrát v sobotu 
13. 4. 2013 vyjeli na fotbalové utkání do Hluban. Přijeli jsme s dobrou náladou, utkání pro nás dopadlo velmi 
dobře: Hlubany – Nepomyšl 2:3. Další zápas jsme odehráli opět na domácím hřišti. V neděli 21. 4. 2013 se hrálo s
Baníkem Buškovice. Se smutkem musím konstatovat, že Baník nám to pěkně nandal – tentokráte jsme neměli ani 
šanci dát branku. Konečný výsledek: Nepomyšl – Buškovice 0:2. Zatím poslední zápas jsme hráli v sobotu 27. 4. 
2013 v Líšanech.  V poločase jsme sice prohrávali 2:0, ale pak se  hráči soustředili na hru a výsledek byl 
senzační. Vyhráli jsme 4:5. Tak tomu říkám fotbalové štěstí.
Zprávu podává      Václav Svoboda

TJ Nepomyšl

Turnaj ve stolním tenise - omluva

V minulém čísle Nepomyšlovin jsem se v rubrice sport krátce zmínila o regionálním turnaji ve stolním tenise, 
který se konal první březnovou sobotu v Lubenci. Chybně jsem mezi reprezentanty Nepomyšle – jak jsem po 
vytištění čísla s hrůzou zjistila – zařadila Pavla Tvrdého. Ten se turnaje ve stolním tenise opravdu nezúčastnil. 
Reprezentantem, kterého jsem si spletla s Pavlem Tvrdých, byl Petr Kaše. Moc se tímto Petrovi omlouvám, bylo 
mou chybou, že jsem si neověřila jména našich reprezentujících. Ještě jednou tedy prosím za omluvu a ještě 
jednou tedy děkuji za reprezentaci týmu Petr Kaše, Martin Glončák, Jirka Chobot, Josef Mikeš a Petr Lněníček.

Zdenka Lněníčková

Kalendárium
30. 4. 2013 Konec dubna tradičně patří stavění májky a pálení čarodějnic. Májka se bude stavět na návsi 

u kostela sv. Mikuláše od 16.30, od 17.00 pak na dětském hřišti u zámku vypukne rej čarodějnic 
se sdružením Pandíci. Více info poskytne Nina Smolková.

11. 5. 2013 Koňský dvorec Chmelištná zve všechny příznivce rytířství a koní na tradiční Slavnost koní a rytířů. 
Začíná se v 11.00 dopoledne. Vstupné činí 50 Kč pro dospělé, 30 Kč pro dítka. Rytířské klání bude 
končit přibližně v 16.00, veselí ve Chmelištné pak pokračuje country zábavou, hraje Rakovnickej 
potok. Více info poskytne Vašek Staněk.

25. 5. 2013 Nepomyšlská mládež zve všechny místní i přespolní na tradiční Staročeské máje. Program:

14:00 zahájení na náměstí - předání práva k pořádání májů, průvod městysem, 18:00 česká 
beseda, 18:30 kácení májky, 20:00 májová zábava v kulturním domě. Více info poskytne Dana 
Lněníčková ml.
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POTĚŠILO NÁS …
… že v sobotu 20. 4. 2013 firma Studnařství Jiří Holík ze Všetat vyčistila studnu na dětském hřišti v Nepomyšli a 
dále připravila k namontování novou ruční pumpu. Tu nainstalovali zaměstnanci městyse Nepomyšl. VODU ZE 
STUDNY NA HŘIŠTI PROZATÍM NEPIJTE! Vodu bude možné používat jako pitnou až po provedení příslušných 
rozborů, které v brzké době zadáme. MOMENTÁLNĚ PUMPA SLOUŽÍ JEN K UMYTÍ.

Josef Lněníček

DĚTSKÝ KOUTEK

Pro naše nejmenší

Hádanka z titulní strany
Uhádnout, co bylo na obrázku v minulém čísle, opravdu nebylo těžké. Byl 
to samozřejmě nepomyšlský zámek. Odhadli jste ale správně, 
kolikaúhelník náš zámek je? Odpověď nebyla až tak jednoduchá. Z vnější 
strany má nepomyšlský zámek tvar šestnáctiúhelníku, v nádvoří je to už 
ale jen devítiúhelník.
Dnešní fotografie na titulce Nepomyšlovin pochází z dílny autora, 
kterého na Rajče.idnes.cz najdete pod přezdívkou Steba. Tímto mu moc 
děkuji za krásné fotografie a pevně doufám, že proti jejich použití 
v Nepomyšlovinách nic nemá. Steba vyfotil Nepomyšl z místa, jehož 

polohu jistě dobře odhadnete. Zajímalo by mne ale, zda víte, které pohoří sopečného původu se fotografovi 
podařilo tak krásně zachytit na horizontu. Víte, jak se toto pohoří jmenuje?

Zdenka Lněníčková

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 82, 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).
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Uzávěrka č. 05/2013 bude 17. 5. 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 či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více o pravidlech 
vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Zpravodaje je omezen počtem 8 stran A4 - buďte struční.




