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Úvod

V této obci jsem jako malá byla skoro každé prázdniny či pěkné víkendy. Proto, když 

jsme si měli vybrat ve škole nějakou obec, o které budeme psát svoji seminární práci 

na předmět Základy veřejné správy, byla jsem okamžitě rozhodnutá, kterou obec si 

zvolím. Nepomyšl mám velice ráda a myslím si, že je to velmi kvalitně zařízená obec 

se spoustou lidí, kteří se o ní dobře a rádi starají. I proto jsem ráda, že mohu o 

Nepomyšli napsat práci, kterou si právě čtete. A pokud ji dočtete až do konce a 

zaujme vás, nezbude vám nic jiného, než Nepomyšl navštívit a zjistit, jestli vše, co o 

ni píši, je pravda. 

Základní informace, historie a současnost

Městys Nepomyšl se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Louny. 

Je to obec, která má 5 částí, a to Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nepomyšl a Nová Ves.

Celkem má 390 obyvatel a nynějším starostou je pan 

Josef Lněníček. Místostarosta je pak pan Pavel Bartuška a celkem má městys 9 

zastupitelů: Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Miloš August, Vilém Dorn, Martin Kaše, 

Josef Kříž, Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra a Mgr. Zdena Lněníčková. 

Referentka Nepomyšle je paní Renáta Morávková.

Nepomyšl spadá pod město Podbořany, které je vzdálené asi 8 km. 



Jak je to v Nepomyšli s prodejem pozemků?

Nepomyšl vždy prodávala a prodává pozemky jen občanům, nikoli developerům. 

Pozemek v Nepomyšli stojí 25 Kč za m2. Pokud má někdo zájem o volný pozemek 

v obci, musí podat písemnou žádost, kdy zastupitelstvo, které se schází vždy 

poslední pátek v měsíci, buď schválí přijetí záměru či nikoli. Pokud schválí, záměr se 

vyvěsí na úřední i elektronickou desku, kde visí 15 dní. Další měsíc zastupitelstvo 

schválí prodej pozemku, pokud nikdo ze spoluobčanů nemá žádné námitky k prodeji. 

Pak už jen následuje kupní smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostní, který 

nyní stojí 1 000 Kč. Pak se jen čeká na zápis do Katastru nemovitostí. 

První zmínka o Nepomyšli pochází z roku 1361, kdy pánové z Janovic obdrželi první 

písemný doklad. Za třicetileté války byla obec vypleněna Švédy a její obyvatelé byli 

zbaveni všech privilegií. Ale roku 1717 udělil císař Karel VI. obci právo dvou jarmarků 

do roka. To už se obci začalo dařit lépe. Z 18. století je také doložen městský znak. 

V období 1. republiky byla Nepomyšl městem se zámkem a dvorem Herbersteinů, se 

3 mlýny a kaolínovými závody. 

Za zmínku stojí dvě architektonické památky - zámek, vzniklý na místě původní tvrze 

a kostel sv. Mikuláše - původně gotická stavba ze 14. století, barokně upravovaná v 

1. polovině 18. století. K těm se ale dostanu až později. 

Od 1. republiky se toho hodně změnilo a i nyní je v Nepomyšli spousta věcí, které 

stojí za zmínku.

10. října roku 2006 byl Nepomyšli vrácen status městyse. V současné době má obec 

vlastní vodovod, kanalizaci i čističku. Přímo v obci je pošta a v loňském roce se 

začala rekonstruovat bývalá budova školy, ze které bude podle plánu letos v říjnu 

multifunkční bezbariérové centrum. V minulosti byla tato budova panskou nemocnicí, 

jako škola sloužila od roku 1869 do roku 1994. V této budově se nyní bude podle 

projektu nacházet úřad, pošta, mateřské centrum, kadeřnictví, tělocvična pro 

obyvatele Nepomyšle. Do budoucna plánuje městys z tělocvičny vybudovat squash, 

také usiluje o praktického lékaře, který je nezbytný hlavně pro starší občany. Tuto věc 

obec zatím řeší tak, že dováží občany 1 krát za 14 dní do sousední vesnice, aby 

zejména staří lidé nemuseli dojíždět autobusy nebo jinak pro ně složitou či 

namáhavou cestou. Obec také přispívá důchodcům 5 Kč denně na oběd, který se 

také dováží. Městys Nepomyšl zaměstnává osoby, které jsou hlášené na úřadu 



práce v Podbořanech, a to na práce veřejně prospěšné. Každé 3 měsíce se tito lidé 

obnovují a nastupují další, což znamená, že za rok se zde může vystřídat až 12 

osob. 

V této obci je i vodní 

nádrž tzv. Kaolínka, je to zatopený kaolinový důl, který je nyní ve správě rybářského 

sdružení a slouží k rybolovu. Místní občané tuto nádrž využívají v parných dnech 

k osvěžení, i přes zákaz koupání. 

Nepomyšl má i dva obchody s potravinami, jeden je ve vlastnictví místní obyvatelky 

paní Schieferdeckerové, druhý obchod je ve vlastnictví COOPu. Obyvatelé 

Nepomyšle jsou zvyklí si chodit právě do toho svého obchodu, podle toho, co jim 

lépe vyhovuje, a tak se v jednotlivých obchodech nemusí čekat dlouhé fronty, jakoby 

tomu bylo, kdyby tam byl pouze jeden. Výhoda je také ta, že každý obchod má 

zavřeno jiný pracovní den, a tak obyvatelé nezůstanou bez možnosti dojít si nakoupit.

Kousek od místního zámku se nachází hřbitov. Je to malý hřbitov i s místní márnicí, 

která ale už nefunguje. 

Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost je zde zajištěna hlavně pro děti předškolního i školního věku, 

kdy jsou dopraveny autobusem do vedlejší vesnice (Krásný Dvůr) s dospělou 

osobou, která je i odpoledne doveze zpět do Nepomyšle, kde si je mohou rodiče na 

autobusové zastávce vyzvednout. Tuto službu zajišťuje škola v Krásném Dvoře, ale 



funkci plní místní obyvatelka paní Holubová, která si zaslouží velké díky. I proto se 

obec rozhodla ji v loňském roce finančně odměnit. 

Dopravní obslužnost pro zaměstnané občany, kteří jsou závislí na autobusové 

dopravě do ostatních vesnic, hlavně pak do Podbořan, je v pravidelných intervalech a 

to každou hodinu. Zpáteční cesta je zajištěna ve stejných intervalech. Bohužel o 

víkendech a svátcích autobusy jezdí jen 2 krát za den, a to v odpoledních hodinách. 

Proto pokud chtějí být lidé hodně mobilní a nespoléhat se jen na autobusovou 

dopravu, musí vlastnit automobil. 

Nepomyšloviny – místní zpravodaj

Od dubna roku 2011 se v Nepomyšli vydává zpravodaj s názvem, jak jinak než 

Nepomyšloviny. Je to velice užitečné, hlavně jako informovanost pro občany i ostatní, 

kteří se o Nepomyšli chtějí něco dozvědět. Tento zpravodaj vychází každý měsíc, 

zpravidla ke konci měsíce.

Do Nepomyšlovin může napsat každý, kdo má pocit, že by mohl něco sdělit ostatním, 

což si myslím, že je velmi dobré. Každý občan i osoba, která se chce o něco podělit, 

ať už je to chvála či nějaká připomínka, může tímto způsobem. 

Jak je na tom Nepomyšl s finančními prostředky

Městys Nepomyšl si vybudovala vlastní vodovod i kanalizaci. Pyšní se i čističkou, 

kterou budou využívat i okolní vesnice. Jak je ale možné, že Nepomyšl toho má tolik 

a ještě z vlastních zdrojů?

Odpověď je velmi jednoduchá. Vlastní totiž pozemek, na kterém je skládka Vrbička. 

Každý měsíc tak do Nepomyšlovské pokladny přibude 900 000 Kč. 

To se má brzy změnit, jelikož skládka není věčná, a tak se tam má v blízké době 

vybudovat tříděný odpad. Pro Nepomyšl to sice znamená úbytek peněz na měsíčním 

nájmu, ale zároveň skládka tam může fungovat delší dobu, a tak Nepomyšl jistě 

neprodělá. Naopak bude dostávat nájem po delší dobu, než kdyby skládka fungovala 

doposud stejným způsobem. 



I proto v loňském roce se rekonstruoval dům, kde sídlí Obecní úřad. Také se budují 

nové chodníky, které občanům a zvláště pak maminkám s malými dětmi usnadní 

pohyb po Nepomyšli. 

Vznik dětského hřiště

Nepomyšl má také vlastní dětské hřiště, které se vybudovalo za pomocí projektu MC 

Jablíčka z Nepomyšle s názvem „Multifunkční plocha pro bezpečnou hru dětí a 

relaxaci dospělých“ za finanční podpory od Fondu T-mobile. Hřiště má velký úspěch 

a nejvíce ho ocenili děti, které si hrají v celooploceném areálu dětského hřiště od jara 

do podzimu, jak jim to počasí dovolí. 

Na tomto dětském hřišti se pořádá také spousta 
akcí pro děti všech věkových kategorií. Ke konci loňského roku v areálu hřiště 
přibyl i altán, kde se mohou setkávat maminky a odpočinout si tam.

650 let od první písemné zmínky o obci

Nepomyšl v loňském roce oslavila svých 650 let. Byly to opravdu bujaré oslavy, které 

si obec určitě zasloužila. Oslavy se konaly 27. 8. 2011 od 10.00 hodin a celý den byl 

připraven bohatý program. Zahájení bylo mší svatou v místním kostele, který pochází 

z roku 1361. Kostel je nyní ve vlastnictví obce, jelikož církev římskokatolická 

Litoměřice bezúplatně v roce 2011 darovala Nepomyšli. To je určitě dobrá zpráva, jak 

pro občany, tak pro kostel, jelikož nyní může pan starosta žádat o dotace na opravu 

kostela od Evropské Unie. Jediná rekonstrukce co se zatím na kostele dodnes 

provedla je restaurování věžních hodin. Tyto hodiny byly několik desetiletí nefunkční, 



ale nyní jsou opět v chodu. Na kostele jsou 2 velké ciferníky a hodiny odbíjí každou 

hodinu, tolika odbitími, kolik je právě hodin. 

Chod hodin je poháněn elektronicky řízeným pohonem z důvodu přesnosti a 

seřizování času. Tuto náročnou opravu provedl pan Miloš Flossmann z Ostrova. 

Hodiny byly bohužel v tak zchátralém stavu, že byla nutná úplná demontáž všech 

součástí, dokonalé vyčištění a kontrola různých součástek. Co chybělo, se muselo 

zhotovit znova, ale musel se zachovat původní styl hodin. Nyní hodiny běží a občané 

jsou informování o čase hlasitým odbíjením. 

Další součástí oslav byla prohlídka školy, která v té době se teprve začala 

rekonstruovat, takže toho občané moc neviděli, ale mohli nakouknout do prostor, 

které byly několik let zavřené a veřejně nepřístupné. 

Obec má i vlastní hasičskou stanici, která byla v té době také zpřístupněna. Občané 

mohli vidět hasičské auto, uniformy a vše s tím spojené. Čekali tam na ně místní 

dobrovolní hasiči, kteří trpělivě zodpovídali veškeré dotazy. 

V místním kulturním domě, kde se běžně odehrávají zábavy, plesy, či jiné akce, se 

v době oslav konala výstava kronik obce od roku 1965 a byly zde umístěny nástěnky 

s historickými fotografiemi, které si občané mohli prohlédnout a zavzpomínat na staré 

časy. Fotografie se týkali hlavně dětí ze školky a školy s paní učitelkami, ale také 

skupiny fotbalistů a trenérů, či momentky z koupaliště. V Nepomyšli bylo kdysi 



veřejné koupaliště, kde byly i kabinky na převlečení, záchody atd. Koupaliště se 

bohužel nedochovalo, jediné co z něj dnes zbylo, je betonová nádrž, ale určitě to 

není vhodné místo na koupání, a myslím si, že ani dobře neslouží na chytání ryb. 

V kulturním domě proběhla i prezentace o historii Nepomyšle, kdy se zobrazovaly 

jednotlivé staré fotografie, a občané mohli hádat, které místo je vyfoceno. Bylo to 

velice zajímavé, kdy i někteří občané říkali, kdo je vyfocen, či objasnili, kde přesně se 

ti místo nachází. 

S oslavami byly také spojené scénky, které 

charakterizovaly tu dobu, kdy Nepomyšl vznikl, kdy vznikla škola atd. Jednalo se tedy 

o historické scénky, kdy jako hlavní hřeb oslav byl příjezd Císaře Karla VI. a ten 

slavnostně předal glejt městských práv panu starostovi. 

Závěrem večera byla taneční zábava pod širým nebem, ohňová show, ohňostroj a 

půlnoční překvapení – vtipné zakončení slavnostního večera. 

Plánování letošních oslav v obci Dvérce

Letos by se tyto oslavy měly uskutečnit v obci Dvérce, které spadá pod městys. Tato 

obec slaví podle dochovaných dokumentů letos 600 let od založení. Tak uvidíme, 

jestli se také vyvedou jako loni v Nepomyšli. Já doufám, že ano, a že si je všichni 

moc užijí.



Organizace v Nepomyšli a akce, které pořádají

Mateřské centrum Jablíčko, je organizací, která je v Nepomyšli od roku 2008. Vznikla 

na popud dvou maminek na mateřské dovolené, které se rozhodly založit organizaci, 

která se věnuje dětem i maminkám, bude pořádat různé akce pro děti a obohatí tak 

již zavedený program v Nepomyšli. MC Jablíčko je zaměřeno jak na jednorázové 

akce, jako například povídání o zdraví a ekologii, tak i pravidelné každoroční akce. 

Určitě stojí za zmínku vše alespoň vyjmenovat, jelikož si myslím, že každá akce 

v Nepomyšli přiláká lidi, a tím se obec ještě více zviditelní. MC Jablíčko pořádá 

Tříkrálovou sbírku, Masopust, Burzy, které jsou pořádány 4 krát do roka, akci 

s názvem Kouzelná cesta pohádkou, Strašákiáda (obdoba Halloweenu) a na závěr 

roku Mikulášský Jarmark a Svatomikulášskou sbírku věnovanou na renovaci kostela. 

Pokud by Vás více zajímalo o této organizaci, navštivte jejich stránky: 

http://mcjablicko.webnode.cz/

Další organizace zaměřená na děti je Dětský zájmový a přírodovědný kroužek 

Pandíci, o. s. Tuto organizaci založily dvě studentky, které si vzaly roku 2005 do 

hlavy, že v Nepomyšli vytvoří vlastní dětský kroužek. Kroužek se začal pomalu 

rozvíjet a děti se postupně přidávali více a více. Od roku 2010 je kroužek neziskovou 

organizací. Děti se scházejí pravidelně jednou v týdnu a dělají různé akce. S dětmi 

buď něco vytváří, malují, nebo nacvičují, tancují. 

Děti to jistě baví, jinak by jich do kroužku nechodilo takové množství. Je ale jistě 

náročné zabavit najednou děti různých věkových kategorií. Tato organizace pořádá 

Den důchodců, Slet Čarodějnic, Vítání Jara, Den stromů v DD Mašťov, Den Vody, My 

a odpad, Rozloučení s prázdninami, spolupracuje také v hodně akcích s MC 

Jablíčkem z Nepomyšle. 

Pokud Vás zajímá více o Pandících, například proč se jmenují zrovna Pandíci, 

podívejte se na jejich stránky: http://pandici.blog.cz/.



Další místní organizací, která má již víceletou tradici v Nepomyšli je místní skupina 

Českého červeného kříže Nepomyšl. Tuto organizaci vedou místní paní 

z Nepomyšle, jejich zkušenosti jsou velké a akce do podrobností promyšlené. Tato 

organizace je zaměřena spíše na tradiční akce typu Tradiční dětský maškarní ples, 

Oslavy MDŽ, Den dětí, na kterém spolupracuje s TJ Nepomyšl, v létě pak pořádá 

pochod zdraví, na podzim Drakiádu. Zajišťuje i přednášky První pomoc a Zdravá 

výživa. Za zmínku stojí pořádání tradičních oslav máje, kdy se skupina místních lidí 

převlékne do krojů a chodí po vsi a tancují a zpívají a vracejí se tak mnohdy již 

zapomenuté tradici. Na této akci s ČČK Nepomyšl spolupracují i místní mladí 

občané, kteří se tak zabaví a udělají něco dobrého jak pro sebe, tak i pro ostatní. 

Tato organizace bohužel nemá své webové stránky, takže pokud chcete získat více 

informací o ČČK Nepomyšl, musíte se do Nepomyšle zajet podívat.

Nepomyšl má ale také sportovní organizaci, a tou je TJ Nepomyšl, který vznikl již 

roku 1947. TJ Nepomyšl pořádá akce typu Minikopaná, Memoriál věnovaný každý 

rok jinému člověku, nyní v roce 2012 to bude Memoriál Urbana Škorjaka a Ludvíka 

Štefana. Pořádá také Den dětí a letos budou oslavy 65. výročí založení TJ Sokol 

Nepomyšl. Takže Nepomyšl nestrádá ani ve věcech sportovních, a to i z malé části 

proto, že Nepomyšl má své vlastní fotbalové hřiště, kde se od jara do podzimu hrají 

každých 14 dní přátelská fotbalová utkání.

Jejich webové stránky jsou: http://www.sokol-nepomysl.estranky.cz/

V Nepomyšli, jak jsem již psala je i Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl, 

kteří také pořádají akce. Za zmínku stojí jistě Sáňkování s hasiči, kdy si děti mohou 

zasáňkovat na místním kopci. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, menší děti 

závodí s rodiči, větší pak sami. Pro děti jsou připraveny samozřejmě ceny, nechybí 

ale i občerstvení a teplé nápoje. 

Místní skupina dobrovolných hasičů asistuje skoro na každé akci pořádané 

v Nepomyšli i mimo něj. Je to jak z důvodů bezpečnosti, například při pálení ohně na 

akci Slet čarodějnic, tak i hasiči spolupracují s různými místními organizacemi na 

různých akcích.



Je to jistě zajímavá organizace, která má velice zajímavé stránky, kde se toho člověk 

hodně dozví. Je to určeno i pro obyvatele, například jak pálit či nepálit odpad, co 

dělat v případě ohrožení atd. Pokud vás zajímá více, navštivte: http://www.sdh-

nepomysl.websnadno.cz/

V obci působí i skupina Místních rybářů Nepomyšl a Myslivecké sdružení Nepomyšl.

Místní skupina rybářů pořádá akci s názvem Rybářské závody. Tato skupina ale 

spadá pod Rybářský svaz v Podbořanech http://www.rybsvaz.cz/. Nerada bych nějak 

tuto skupinu ošidila, bohužel nemám dostatečné množství informací, abych mohla 

napsat více.

Myslivecké sdružení Nepomyšl tradičně pořádá Myslivecký ples, kde jako hlavní 

cena v tombole je divočák. Což je podle mě velice zajímavá cena. Jinak místní 

myslivci pořádají také honbu, kdy na celý den jdou do lesů a loví zvěř. Akce jsou 

spojené s odpočinkem v místní Pivnici u Zámku, která je majetkem městyse 

Nepomyšl, má ji ale pronajatou místní občan pan Miroslav August. Myslivci si mohou 

odpočinout u výborného guláše a vychlazeného pivíčka. Fotbalisté se zde také 

schází, mají zde pravidelné schůze a každý týden jdou zapít výhru i prohru 

v přátelských utkáních. 

Obec má ale ještě jednu hospodu, ta je už ve vlastnictví soukromých majitelů, 

manželů Smutných. V této hospůdce se pořádají různé schůze myslivců. 

Je zajímavé, jak si občané zvykli každý chodit do té své hospůdky. Jsou lidé, kteří 

chodí jen a zásadně do té své, jsou ale i tací, kteří to střídají, a proč také ne. V obou 

hospodách je něco jiného, jiné prostředí, jiná nabídka doplňkového zboží či druhů 

piva. 

Poslední organizací, která v Nepomyšli působí je Koňský dvorec Chmelištná. Tato 

organizace pořádá Slavnost koní a rytířů a akci Mezinárodní tábor a veřejná letní 

slavnost s večerním programem pro obyvatele Nepomyšle a okolí.



Koňský dvorec Chmelištná ale také spolupracoval na scénkách na počest 650 let 

Nepomyšle.

Na některé akce dostávají organizace samozřejmě dotace od obce, ovšem každá 

organizace musí podat žádost a zastupitelstvo Městyse Nepomyšl pak musí finanční 

prostředky schválit a uvolnit. 

Jak vidíte, organizací je v Nepomyšli myslím dostatek, akcí také. Tak jen přeji, aby si 

Nepomyšl udržel tuto tvář, aby všechny akce vyšly podle představ a měly u obyvatel 

úspěch. 



Volby

Rok 1998

Volby se ten rok konaly 13. – 14. 11. a kandidovaly 2 strany, a to Sdružení 

nezávislých kandidátů Nepomyšl (celkem 9 lidí) a Koalice politických stran SRP-RSČ 

(1 člověk).

Volilo se 9 zastupitelů a zvítězila strana Sdružení nezávislých kandidátů Nepomyšl, a 

všichni členové této strany se stali zastupiteli Nepomyšle. Starostou byl zvolen 

Antonín Lněníček (nezávislý). Volební účast na těchto volbách byla 48 %.

Rok 2002

Volby se ten rok konaly 1. – 2. 11. a kandidovaly 4 strany, a to ČSSD (celkem 9 lidí), 

KSČM (celkem 9 lidí), SNK Nepomyšl (celkem 9 lidí) a SNK II (celkem 4 lidé).

Volilo se 9 zastupitelů a vyhrály strany KSČM (2 kandidáti zvoleni do zastupitelstva), 

ČSSD (také 2 kandidáti zvoleni do zastupitelstva) a SNK Nepomyšl (5 kandidátů 

zvoleno do zastupitelstva).  Starostou byl zvolen Josef Kříž (ze strany SNK 

Nepomyšl). Volební účast byla 73 %.

Rok 2006

Volby se ten rok konaly 20. – 21. 10. a kandidovalo 6 stran, a to ČSSD, KSČM, 

Nezávislý kandidáti, SNK Evropští demokraté, ODS a SNK pro udržitelný rozvoj obcí 

Nepomyšlska.

Volilo se 9 zastupitelů a vyhrály strany ČSSD (1 člověk), KSČM (2 lidé), Nezávislý 

kandidáti (4 lidé) a SNK Evropští demokraté (2 lidé). Starostou byl zvolen Josef 

Lněníček  (nezávislý). Volební účast byla 72 %.



Rok 2010

Volby se ten rok konaly 15. – 16. 10. a kandidovaly 4 strany, a to ČSSD, Junioři –

SNK, Nezávislí kandidáti, SNK – Nezávislé kandidátky.

Volilo se 9 zastupitelů a vyhrály strany ČSSD (3 lidé), Nezávislí kandidáti (5 lidí) a 

SNK – Nezávislé kandidátky (1 žena). Starostou byl zvolen opět Josef Lněníček 

(nezávislý). 

Jak volby probíhají a jak mohu založit novou stranu?

Každá strana musí splnit určité podmínky, aby mohla být napsána na kandidátní 

listinu. Musí mít podepsanou petici od obyvatel obce, musí podepsat prohlášení a 

zvolit si zmocněnce a náhradníka zmocněnce, kteří ale nejsou z té strany. Každá 

strana si zvolí 1 člověka do komise, pokud je méně stran než určených členů komise, 

zbylé členy volí starosta. Tito lidé mohou být i bez trvalého pobytu v Nepomyšli.

Zapisovatelka je pak nestranná, v žádné straně není.

Starosta může být zvolen x krát za sebou, jeden a ten samý. 

Na volbách této obce je pěkně vidět, že v roce 1998 byla účast na volbách velice 

malá, zvolení zastupitelé či starosta asi lidem nevyhovoval, a tak byla v dalších 

letech účast mnohem vyšší. Lidé v obci Nepomyšl dávají přednost Nezávislým 

kandidátům, před kandidáty z nějaké strany, hlavně pak na post starosty. 



Obyvatelé

Podle posledního sčítání obyvatelstva, kdy hodnotím výsledky z roku 2001 a 1. 3. 

2011 je na tom Nepomyšl takto: 

Zajímavosti

V obci se nachází zámek, který vznik opakovanými přestavbami původní středověké 

tvrze. Zámek patří k typu panských sídel s obvodovou zástavbou, jedná se o 

mimořádně cenný objekt. Nejstarší stavební fáze je kladena do 1. poloviny 14. století. 

Interiér obsahuje řadu prostor zaklenutých valenými, hřebínkovými, barokními 

s trojbokými výsečemi či pozdější klenby plackové. V patře je dochován cenný 

malovaný trámový strop. 

Tento zámek je nyní ve vlastnictví paní Archmanové, která objekt postupně 

rekonstruuje. Zatím jsou na zámku nová okna, střecha, udělaný nový plot a dělají se 

vnitřní úpravy. 

Všichni obyvatelé se jistě těší, až bude mít zámek novou fasádu a zase více 

pozdvihne městys Nepomyšl. 



Obec se také pyšní lípou srdčitou, která se nachází kousek za vesnicí. V roce 1992 

byla vyhlášena za památný strom. Obvod kmene je 347 cm, výšku má 17 m a stáří je 

150 let. Podle výpovědí starých usedlíků stála na místě šibenice, kde byl popraven 

pouze jeden člověk. Poté tam byla zasazena lípa. 

V roce 2002 získala 2. místo v celostátní anketě „Strom roku 2002“.

Závěr

Nepomyšl je velice zajímavá obec už jen díky tomu, co všechno má, co všechno 

pořádá…

Nepomyšl je podle mě jiná, než většina vesnic, ať už v okolí, nebo o kterých jsem jen 

slyšela. Má své vlastní zdroje příjmů do pokladny, může si toho hodně dovolit zaplatit 

z vlastních zdrojů. Díky lidem, kteří se o Nepomyšl dost dobře starají, čerpá i z fondů 

od Evropské Unie, například bych hrozně Nepomyšli přála, aby jí vyšly dotace na 

opravu místního kostela. 

Nepomyšli samozřejmě přeji ať se co nejvíce zviditelňuje, ať pořádá co nejvíce akcí a  

ať Nepomyšl pořád roste.
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