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Převratné změny v našem životě 
17. listopad 1989 poznamenal životy všech našich občanů; ať již kladně, nebo jinak (a 

teď by bylo třeba napsat záporně, ale to není ten správný výraz, neboť všechno špatné je 

k něčemu dobré...). Prostě: 17. listopad... „sametová revoluce“ nám všem řádně 

zamíchala karty. 

Konečně se změnil režim! Zvykáme si na svobodu, a někdy s ní neumíme zacházet. Zase 

se bojíme; ale jiných lidí, jinačích situací. „Už je to tady...“ Lidé nejsou zlí. Jen nevíme, 

jak to s námi myslí. Z minulé doby jsme zvyklí být stále ve střehu; někdy bohužel 

zbytečně. Ale kdo by se divil? Byli jsme vychováni k mlčení... hlavně nevyčnívat, aby si 

nás zbytečně nevšimli, aby se děti dostaly na školu, abychom neměli problémy v práci... 

Konečně je to pryč! Ale my se opět bojíme. Teď o práci. 

Restituce mění způsob života. Vznikají úřady práce, nezaměstnanost se stává pro řadu 

lidí problémem. Vznikl sociální úřad. I v naší obci je dost nezaměstnaných. Pravda, 

někomu to až tak moc nevadí. Dostanou sice životní minimum, ale konečně z nich 

nejsou příživníci. I to je jedna tvář té změny. Jsou však tací, co o práci přišli – a 

poznamenává je to na celý zbytek života. V obci se ruší státní statek. Je to dobře? 

Pracovali tam i poctiví lidé. Traktoristé, ženy v rostlinné výrobě, v živočišné výrobě... a 

tito lidé nic jiného neumí. Jsou před důchodem, pro nové zaměstnavatele neperspektivní. 

Nejsme zvyklí nemít práci. 

Úkoly nového zastupitelstva 
V minulém roce (1989) tedy došlo k zásadní změně politického režimu. V tomto roce 

pak byly přijímány nové zákony (a některé zákony se teprve připravují). Studium 

nového zákonodárství a práce podle něho – to jsou nové úkoly obecního zastupitelstva, 

které stojí v čele naší obce od ledna 1990.  

Stav prací OSP Podbořany 

V tomto roce jsme také museli řešit (zejména) úhradu prací závodu OSP Podbořany (650 000 

Kč). Při kontrole faktur bylo ale zjištěno dvojí účtování za provedené topenářské práce. Podnik 

(OSP) nakonec svůj omyl (po delším jednání) uznal. Topení ovšem stále není hotové (a závod  

OSP nabídl dokončení stavby za 1 milion Kč, což je příliš vysoká částka. Příjem obce se skládá 

pouze z příspěvku od státu a z daní, které odvádějí místní podniky: státní statek, který je v 

likvidaci, Kaolinové závody a Drůbežářské závody). 

Úspory a práce v obci 

Obec proto byla nucena drasticky šetřit. Mnoho věcí dělalo svépomocí. Údržbářské práce 

prováděli i členové zastupitelstva; včetně starosty (opravy pouličních světel, opravy v obecních 

domech, ve škole i v panelácích, nejvíce pak v kulturním domě a ve zdravotním středisku, kde 

stále ještě nebyly dokončeny opravy; dokonce i odvoz odpadu – do té doby, než bylo možné 

zaplatit za odvoz Podniku komunálních služeb Podbořany). 

Práce pro nezaměstnané 

Obec Nepomyšl stala (po úspěšných jednáních) jednou ze dvou prvních obcí v okrese, které 

vyřešila problematiku zaměstnávání nezaměstnaných (navzdory nevyjasněné legislativě).  

Letos také obec požádala o navrácení historického majetku, do něhož spadají pozemky, lesy, 

rybníky, nemovitosti (také zámek). Zanedbaný je však nejvíce zámek a jeho okolí, kostel a 

hřbitov. 

Spokojený starosta si odnáší zámek 

Zámek v Nepomyšli byl během doby tzv. „socialismu“ ve vlastnictví státního statku. Po 

zrušení státního statku přešel objekt pod pozemkový fond. 9. 1. 1990 byla obecnímu úřadu 



doručená žádost pana Jelínka z Chomutova o prodej zámku (za účelem zřízení šermířské 

školy). K prodeji s ohledem na plánovaný převod majetku obci však nedošlo.  

Jednání o převodu zámku do majetku obce, která probíhala na referátu Katastrálního úřadu (KÚ) 

v Lounech; byla velmi složitá. Zámek měl být obci převeden bez okolních pozemků. Legendou 

se stalo prohlášení starosty, který na jednání uvedl, že pokud ministerští úředníci zámek 

nepřevedou i s pozemky, ať mu tedy přidají vrtulník, aby se mohl do zámku dostávat. S tím 

odešel starosta obce z jednání! Nakonec bylo o bezúplatném převodu zámku i s pozemky 

rozhodnuto (ze strany Ministerstva zemědělství ČR šlo o výjimku ze zákona). V následujícím 

vydání regionálních novin Hlas byl starosta obce vyfocen, jak nese štos listin - s vtipným 

komentářem: spokojený starosta si odnáší zámek! 

S opravami zámku se však započalo již v době, kdy se převod teprve chystal. Obec Nepomyšl se 

tak stala první obcí, na kterou byl převeden objekt zámku, a to včetně příslušných nemovitostí a 

pozemků. V zámku ještě funguje závodní kuchyně státního statku, která je však rovněž 

v likvidaci. 

Budova zámku byla značně zanedbaná. V nejspodnějším sklepení byl nános bahnité hmoty o 

mocnosti 1,5m, neboť byl přímo do tohoto sklepa sveden odpad ze závodní kuchyně. 

Zámecká zahrada byla využívána jako skládka, kam se ukládal také popel z kamen ze 

zámecké kuchyně a jídelny. I ostatní sklepní prostory byly plné nejrůznějšího nepořádku. 

Stejně tak byly zaplněny mnohé místnosti v zámku. V místnosti vedle hranolového schodiště 

byly ledabyle skladovány zdraví nebezpečné chemické postřiky určené k ošetřování 

zemědělských plodin. Obsah z porušených obalů pronikal delší dobu a kontaminoval tak 

okolí. Sousední místnost, přebudovaná na garáž, zase obsahovala mnoho dalších chemikálií a 

ropných látek, které byly ledabyle skladovány, takže okolí rovněž kontaminovaly. Zámek se 

stal též cílem různých vandalů a hledačů pokladů. Jejich řádění bohužel neušla dvoje cenná 

kachlová kamna, která byla zcela rozbita. Obec zámek provizorně zajistila před vniknutím 

cizích osob. Počala vyklízet sklepy a místnosti zámku. S úklidem bylo započato v zimním 

období roku (v prosinci), kdy nebylo v obci tolik práce. Také střecha byla průběžně 

vyspravována. Zámecká zahrada byla vyčištěna od náletů a největšího nepořádku. Byla 

vybudována dešťová kanalizace, která stavu objektu ulevila - z hlediska odvodu vody. Zámek 

totiž trpí zejména na jihovýchodní straně statickou poruchou, která se projevuje posunem a 

popraskáním zdiva (v důsledku zatékání dešťové vody). 

do zastupitelstva 

První svobodné volby do obecního zastupitelstva v Nepomyšli 

Dne 24. listopadu 1990 se uskutečnily první svobodné volby do obecního zastupitelstva 

po Listopadu 1989. Zúčastnily se jich dvě politické strany: Sdružení nezávislých 

kandidátů (získalo 629 hlasů) a KSČ (strana získala 328 hlasů). (V předchozí kronice 

obce je v grafické příloze založen hlasovací lístek; ve fotoalbu).  

Ustavující veřejné zasedání 

Zasedání, které se konalo dne 24. listopadu 1990, zahájil a řídil předsedající, pan Josef 

Zeman, zapisovatelkou zápisu byla určena paní Jitka Bokrová, ověřovateli zápisu pánové Petr 

Bílý a Josef Čech. (Prezenční listina je uložena v materiálech obecního úřadu.) Přítomni byli i 

zastupitelé obcí Dětaň a Chmelištná.  

Pan Josef Zeman provedl ověření přítomnosti zvolených členů zastupitelstva podle prezenční 

listiny a konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Pak byli všichni přítomní seznámeni 

s personálními stanovisky dle Nařízení vlády ČR ze dne 14. 11. 1990 – s vyjmenovanými 

podmínkami, které se týkají přímo obce Nepomyšl. Z podmínek vyplynulo, že pro volební 

období bude dlouhodobě uvolněn jeden člen zastupitelstva pro funkci starosty. Funkci 

místostarosty bude vykonávat člen neuvolněný. Současně byly zveřejněny i výsledky 

platových úprav.  



Mandátová komise vycházela ze zápisu místní volební komise o volbách do místního 

zastupitelstva ze dne 24. listopadu 1990 a z kontroly předložených osvědčení. Bylo 

konstatováno, že mandáty jsou spravedlivě rozděleny. Na základě výsledků prvních 

svobodných voleb bylo zvoleno zastupitelstvo ve složení: Josef Čech, Reinhold Janda, Pavel 

Jankovský, Aleš Jordánek, Václav Kaše, Jiří Krupička, Antonín Lněníček, Josef Lněníček, 

František Lopata, Gabriel Lukács, Karel Trochta. Všichni členové obecního zastupitelstva 

složili slib, aniž by tento slib odmítli; bez jakýchkoliv výhrad. Tím nedošlo ke ztrátě mandátů 

Složení slibu potvrdili potvrdili všichni členové obecního zastupitelstva svým podpisem.  

Slib členů obecního zastupitelstva 

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní 

Republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky 

a České a Slovenské Federativní republiky a dále pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“ 

Volba starosty na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 24. listopadu 

Předsedající po složení slibu zastupitelů zahájil volbu starosty. Byly podány 2 návrhy: na 

tajný i na proklamační způsob volby. Volební strana KSČM (dle předchozí dohody) návrh na 

funkci starosty nepodala. Návrh na tuto funkci tedy podalo Sdružení nezávislých občanů; 

jmenovitě byl do této funkce navržen pan Antonín Lněníček.  

Předsedající nechal zvoleným způsobem o podaném návrhy hlasovat. Návrh byl přijat šesti 

hlasy, tři zastupitelé byli proti a jeden se zdržel hlasování.  Josef Zeman osvědčil výsledek 

hlasování a prohlásil pana Antonína Lněníčka zvoleným starostou obce. Místostarostou se stal 

pana František Lopata.  

V prosinci funkci zastupitele opustil Pavel Jankovský. Na jeho místo byl zvolen Jindřich 

Havlín.  

Stav kulturního domu 

Kromě rozestavěného zdravotního střediska se v tomto roce projevil i problém 

nezkolaudovaného kulturního domu. Není dostavěna plánovaná pivnice, objekt má stále 

mnoho nedodělků a nedostatků (zejména v elektrickém zařízení, z hlediska požární 

bezpečnosti apod.). Kulturní dům je ale jinak v provozu. Pořádají se zde pravidelné zábavy a 

plesy. Zejména maškarní a myslivecký ples patří k akcím vyhlášeným i v okolí. 

Zásobování vodou 

Pokud jde o zásobování vodou, je třeba připomenout, že vodu pro obec zajišťovaly studny ve 

statku, které byly letos převedeny do vlastnictví obce. Studny jsou pod dozorem hygieny. 

Další zdroj vody (vrt v sadu, v bažantnici) dodává vodu do bazénu (tlakové nádrže) u kravína, 

který zajišťuje vodu pro kravín a panelové domy. Záložním zdrojem vody pro obec je vrt za 

obecní stodolou směrem na Chmelištnou. 3 studny u Taušáku zásobují vodou staré vedení 

vodovodu (směřuje od zmíněných studen k vodovodu u zámecké zdi, dále od pivnice až na 

křižovatku silnic na Podbořany a Brody).  

Vozový park obce a veřejné osvětlení 

Obec má nyní k dispozici především multikáru a osobní vůz Škoda 120; rozšíření vozového 

parku se připravuje. Chybějí soukromí podnikatelé (zejména v oblasti služeb). Také veřejné 

osvětlení je dosud v neutěšeném stavu; díky svépomocným montážím a opravám se ale 

situace zlepšuje. Např. je „obecní raritou“, že starosta chodí osobně rozsvěcovat obecní 

osvětlení po 22. hod a zhasínat po 5. hod. ranní; problém je s regulací osvětlení. 

Zdravotní péče v obci 

Do letoška sídlilo zdravotní středisko, kde měl svou samostatnou ordinaci obvodní, dětský a 

zubní lékař, v tzv. Vile Irvington (u cesty směrem na Brody). Toto zařízení je však již 

nefunkční. Nová ordinaci obvodního a dětského lékaře je budována v levém přízemním bytě 

č.p. 52 (svépomocí). Po dobu rekonstrukce je tak obec bez lékařské ordinace. 
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Letní tábor RS 
V letošním roce byl na pozemcích obce uspořádán letní dětský tábor Republikánské strany (ve 

spolupráci předsedy RS Miroslavem Sládkem a OU Podbořanský Rohozec). Zázemí tábora 

bylo vybudováno v prostoru bývalé drůbežárny, který se nachází v obecním sadu.  

- chybí tu podrobnější výklad o činnosti spolků a o dalších aktivitách občanů obce...  

 

A CO SE JEŠTĚ DĚLO LETOS V OBCI? 

Narodili se 

V tomto roce se narodily dvě děti: 

20. dubna 1990 JANA JANKOVSKÁ 

25. dubna 1990 ANNA GATAÁSOVÁ 

Zemřeli 

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany: 

EDUARD CHLÁDEK, bytem v Nepomyšli 186 

JAROSLAV KOUT, bytem v Nepomyšli 80 

RŮŽENA SVATOPOLSKÁ, bytem v Nepomyšli 28 

EVA RICKARDTOVÁ, bytem v Nepomyšli 126 

DAGMAR MIKEŠOVÁ, bytem v Nepomyšli 137 

MARIE JÁNSKÁ, bytem v Nepomyšli 151 

ŠTEFAN HUDEC, bytem v Nepomyšli 29 

VĚRA HOLUBIČKOVÁ, bytem v Nepomyšli 184 

 

(V roce 1990 byla kronikářkou obce Nepomyšl paní Alena Svobodová.) 

 

Je možné ještě něco doplnit? 

 

1991 
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Obecní knihovna 

V obci stále působí Obecní knihovnu, která disponuje fondem 1200 svazků. Knihovna sídlí 

v přízemí domu č.p. 51; vede ji paní Soňa Vodičková..  

Drobné podnikání v obci 

Začíná se rozvíjet drobné podnikání (autoopravna, lakovna, katr, tesařství, 

truhlářství, restaurace, kadeřnictví apod.) 

Další zápisy? To ej opravdu vše, co se dá najít? 

 

1992 
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Silvestrovská zábava 

Dne 31. 12. 1992 uspořádala obec Nepomyšl v kulturním domě další Silvestrovskou zábavu. 
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Minikopaná a fotbal 

Také v tomto roce se v obci mládež věnuje intenzivně fotbalu; zejména minikopané (pod 

vedením pana Urbana Škoriaka). Zajímavou sportovní událostí bylo letos i nové ustavení 



ženského fotbalového týmu. Také turnaje v minikopané jsou velmi oblíbené. Pořádají se 

různé podnikové turnaje, proběhl i turnaj O pohár starosty, dále se pořádaly různé memoriály: 

Luckého, Štefana, Škoriaka. Ve velké oblibě je naše sportovní družba s Černošínem.  

Stolní tenis 

V kulturním domě využívají příznivci stolního tenisu pingpongové stoly; také pořádají různé 

turnaje.  

Cvičení žen a aerobik 

V tělocvičně školy se pravidelně scházejí místní ženy (a týrají svá těla v rámci cvičení a 

aerobiku). 

Velikonoční obchůzka 

MO ČČK v Nepomyšli také letos uspořádala (v okolí zcela ojedinělou) velikonoční obchůzku, 

která probíhá vždy v přestupném roce. Ženy a dívky chodily na velikonoční pondělí 

s pomlázkou.  

Kulturní akce ČČK 

Výjimečné kulturní akce ČČK byly letos realizovány na zámeckém nádvoří: koncert bratra 

Karla Kryla, koncert místní rodačky Mirky Schieferdeckerové, výstava obrazů místního 

výtvarníka Vladimíra Chvojky a výstava prací místních žen.  

Staročeský máj 

V květnu opět MO ČČK pořádala tradiční Staročeský máj.  

Obecní knihovna a rozvoj četby 

A ještě k rostoucímu zájmu o četbu doplňme, že si v roce 1992 si v obecní knihovně 52 

zapsaných čtenářů vypůjčilo 491 svazků.  

Vystoupení místních rockerů 

Dne 31. 12. 1992 proběhlo na Silvestrovské zábavě pořádané obcí v KD první veřejné 

vystoupaní místní rockové skupiny R.U.M. ve složení: Pavel Bartuška kytara, Bohouš Tempel 

kytara, Václav Šrédl, baskytara a zpěv, Miloš August bicí. Skupina zkouší v hasičské 

zbrojnici.  

 

1993 
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Ordinace obvodní lékařky 

Letos byla konečně otevřena ordinace obvodního lékaře – MUDr. Vykusové. Ta v Nepomyšli 

sloužila řadu let. Současně se poněkud vylepšila finanční situace obce. Od letošního roku totiž 

vznikají finanční úřady, takže na rozvoj obcí přispívá také stát.  

Práce knihovny 

V knihovně bylo letos zapsáno 58 čtenářů. 

Místní rocková skupina Netvor (dříve R.U.M.) natočila jeden demosnímek, ale poté se 

bohužel rozpadla. Kromě Miloše Augusta však ostatní členové skupiny pokračují v různých 

hudebních aktivitách. 

Imisní monitor 

Český hydrometeorologický ústav v obci na hřišti instaloval automatický imisní monitor. Ten 

sbírá údaje o stavu ovzduší. S výsledky se občané mohou seznámit denně odpoledne a večer 

v televizi na ČT3. Taktéž je možné údaje zjistit telefonicky.  

Rozšíření a kolaudace kulturního domu 

Ke kulturnímu domu byl letos přistavěn (svépomocí) objekt pivnice. Celý objekt kulturního 

domu byl následně zkolaudován.  

Opravy kostela 



O údržbu kostela se v rámci svých možností starali (a starají) pánové Bartuška a (zejména) 

Bouda. Na kostele byla letos vyměněna střešní krytina a byly zasazeny okapy. Stav kostela se 

totiž horšil vlivem zatékání. Uhnila pata krajního trámu a jeho zbytek se sesunul na skříň (již 

nefunkčních) varhan. Krov byl napaden dřevokaznou houbou (dřevomorkou). Praskla také 

upnutí srdcí obou zvonů. 

Socha Panny Marie 

Byla opravena socha Panny Marie. Podstavec sochy, která se již nebezpečně nakláněla, byl 

přeložen (díly podstavce byly rozpojené). Základ podstavce nadzvedávaly kořeny (vedle 

stojící) statné a letité lípy (s úctyhodným obvodem kmene. Strom několikráte po sobě 

vyhořel; kmen je v podstatě dutý).  
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Minikopaná a kopaná 

Pokud jde o sportovní vyžití v obci, tak např. Tělocvičná jednota Sokol má nyní 40 dospělých 

členů a 7 žáků. Dospělí hrají IV. třídu kopané, žáci mistrovskou minikopanou a zúčastňují se 

turnajů. 

Mikulášský jarmark 

Duchovní správce Církve římskokatolické, otec Alexander Siudzik, se také pravidelně věnuje 

místní mládeži. Za místními dětmi dojíždí a tráví s nimi mnoho svého volného času. Velký 

ohlas zaznamenal Mikulášský jarmark, který otec Siudzik připravil na den 6. 12. 1993. 

Mládež pod vedením otce Alexandra předvedla nastudovanou hru na motivy života sv. 

Mikuláše). K akci byly dokonce napečeny koláče. Návštěvnost byla velice dobrá. 
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Zdravotní středisko 

MUDr. Vykusová odešla v polovině letošního roku do důchodu. Nahradila ji MUDr. 

Majerová. 

Obecní knihovna 

V obci i nadále působí obecní knihovna (kde je stále zapsáno 58 čtenářů).  

Rekonstrukce plotu a nová zeď u zámku 

Letos se započalo s rekonstrukcí plotu na ohradní zdi zámku. Byly vyzděny nové pilíře (ve 

směru od jihozápadní strany až k zámeckým schodům). Následně přibyl nový dřevěný plot. 

Původní kamenná vjezdová zeď po levé straně byla v havarijním stavu. Proto byla stržena a 

na jejím místě byla vyzděna zeď cihlová. 

Starosti se zámkem a nové objevy 

Protože byl zámek definitivně převeden do majetku obce, muselo zastupitelstvo vyřešit 

problém, jak obec se zámkem naloží. Oprava v režii obce nepřichází bohužel v úvahu (pro 

velkou finanční nákladnost) a dotace také není reálná. Nabízí se tedy prodej zámku osobě, 

která by se zaručila za jeho obnovu. Tato otázka však stále není vyřešena.  

Během oprav zámku zde byl nalezen renesanční portálek, dále prevét, byly odhaleny cenné 

malované stropy v místnostech prvního patra – na jižní straně 
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Mladí rybáři 



V tomto roce byl založen rybářský kroužek, který vede Karel Zátka z Podbořanského 

Rohozce.  
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Ustavující zasedání zastupitelstva 

Veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v Nepomyšli dne 15. března 

1995. Po ověření o zvolení členem obecního zastupitelstva a dalších náležitostí přečetl 

předsedající (pan Miroslav Jupa jako nejstarší člen zastupitelstva) slib zastupitelů a stvrdil jej 

svým podpisem. Následně slib složili a potvrdili podáním ruky předsedajícímu i 

vlastnoručním podpisem ostatní členové zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo pak jednohlasně 

schválilo veřejnou volbu starosty i jeho zástupce. Obě kandidující sdružení nezávislých 

kandidátů shodně navrhla do funkce předsedy pana Antonína Lněníčka a do funkce jeho 

zástupce pana Josefa Kříže. Starosta byl zvolen jednohlasně (jako uvolněný pracovník), 

místostarosta 7 hlasy (navrhovaný kandidát se zdržel hlasování). Následně nově zvolený 

starosta obce poděkoval za dosavadní práci místní volební komisi i předchozímu 

zastupitelstvu a navrhl jako zástupce v okresním shromáždění starostu Krásného Dvora, pan 

Jindřicha Zedníka. Tento návrh byl podpořen jednohlasně. 

Ustaveny komise zastupitelstva 

Během jednání obecního zastupitelstva dne 27. 3. 1995 byly ustaveny tolik potřebné obecní 

komise: finanční (předseda František Lopata), revizní (předseda Josef Čech), kulturní a 

sportovní (předseda Miroslav Jupa), stavební (předseda Josef Lněníček), komise pro životní 

prostředí a zemědělství (předseda Bohuslav Tempel). 

Sklad vyhořelého jaderného paliva se budovat nebude 

Na jednání zastupitelstva dne 19. května 1995 naše obec obdržela velmi potěšující zprávu. 

Sklad vyhořelého jaderného paliva se v Pastuchovicích budovat nebude. 

Slavnostní otevření pivnice U Zámku 

Pivnice U zámku byla zprovozněna 1. srpna 1995. Prvním nájemcem se stal pan Jiří 

Krupička. Slavnostního předání a zahájené provozu se zúčastnili představitelé obce: starosta a 

zastupitelé. Dále byli přítomni i zástupci místních spolků a zástupci tisku (především paní 

Tošnerová za redakci Svobodného hlasu). Za Myslivecké sdružení Nepomyšl přišel pan L. 

Wűst, za Místní sdružení ČČK paní H. Wűstová. Místní podnikatele zastupovali pánové ing. 

Smetana, Zmrhal a Bartuška. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Dne 23. září uskutečnil OÚ Nepomyšl tradiční zájezd občanů obce na Zahradu Čech 

v Litoměřicích. 

Integrace Základní a mateřské školy v Nepomyšli 

Na základě potřeby společného provozu zařízení došlo konečně k integraci ZŠ a MŠ 

v Nepomyšli. Na jednání zastupitelstva obce 11. října o tom všechny ostatní zastupitele 

informoval pan Josef Kříž. Ředitelkou ZŠ a MŠ v Nepomyšli byla jmenována paní Soňa 

Vodičková. Integraci zastupitelstvo jednohlasně schválilo. Zřízení školy a její zařazení do sítě 

škol pak potvrdilo i jednání zastupitelstva dne 8. 12. 1995. 

Zrušení členství v Euroregionu Krušnohoří 

Dne 18. 12. se zastupitelé obce shodli na názoru, že členství v Euroregionu Krušnohoří není 

pro obec žádným přínosem. Bylo proto rozhodnuto o tom, že se ke dni 1. 1. 1996 toto členství 

ruší.  

Silvestrovská veselice 



Na Silvestra letošního roku (31. 12. 1995) uspořádal OÚ Nepomyšl tradiční Silvestrovskou 

veselici v Kulturním domě v Nepomyšli. Celá akce se velmi vydařila. 
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Podzimní zásahy našich hasičů 

Naši hasiči v září a v říjnu opakovaně pomáhali hasit požár lesa u Dětaně. 

A další události? 
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Bohoslužby v kostele 
Letos se počet bohoslužeb v kostele zredukoval na jednu mši za měsíc. Kostel zůstává ve 

správě církve; na bohoslužby ale dochází stále méně a méně věřících. Mše se tedy začaly 

konat v sakristii, kde se dá zatopit. 

Zrušení integrované školy v Nepomyšli 

Protože dětí v obci ubývá, byla loni sloučena škola i školka. Stát totiž nastavil velmi tvrdé 

normy pro provoz tohoto typu zařízení; náklady na provoz školy jsou vysoké. Školní kuchyně, 

kterou dlouhé roky skvěle vedla paní Helena Skalová, je dnes ztrátová, i když vařila také pro 

místní občany. Zastupitelstvo nakonec (během svého jednání dne 12. dubna) rozhodlo o 

zrušení školy a školky v Nepomyšli; zrušení se týká i školní jídelny. Zastupitelstvo však 

chtělo udržet alespoň provoz mateřské školy. Nicméně dnem 30. června 1996 byly škola (ZŠ) 

i školka (MŠ) oficiálně zrušeny (po dohodě starostů Krásného Dvora a Nepomyšle). Od té 

doby je budova bez využití;  postupně začíná chátrat. Stává se cílem vandalů, kteří již poničili 

vybavení i prostory. Žáci zatím přestoupili do ZŠ a do školky v Krásném Dvoře. Budova 

školy včetně pozemků, tělocvičny, uhelny, kotelny a bytu školníka byla pronajata (na základě 

rozhodnutí zastupitelstva ze dne 12. června) společnosti Sedlecký kaolin (se sídlem 

v Božičanech). Smlouva byla schválena dne 14. srpna. 

Zřízení obecního centra 

Zastupitelstvo obce přijalo v červnu záměr zřídit přirozené obecní centrum v zámku – ve 

spojení s areálem s kostela a s parkem. V objektu zámku by se měla zřídit ordinace lékaře, 

kuchyň a jídelna, sídlo úřadu a knihovna, občerstvení, komerční prodejny, měly by zde být 

ubytovací pokoje.  

Knihovna v obci 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva dne 16. 10. 1996 bylo schváleno převedení knihovny 

v Nepomyšli do vlastnictví obce. Bezplatný převod schválil OKÚ v Lounech. 

Prodej zámku 

Dne 16. října rozhodlo zastupitelstvo o prodeji zámku v Nepomyšli (včetně stavební parcely a 

přilehlých pozemků) panu Františku Malečkovi z Roztok u Prahy; s tím, že po dobu 10 let je 

kupující povinen nabídnout v případě odprodeje nemovitosti celý objekt za částku, která byla 

dojednána touto smlouvou, která se může navýšit jen o cenu do objektu vložených (a 

prokázaných) investic (se stanovením pokuty za případné užití zástavního práva). 

Zájezd na Zahradu Čech 

Také letos zorganizovali zastupitelé naší obce u příležitosti státního svátku 28. září (dne 

svatého českého knížete Václava) zájezd občanů na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. 
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Sponzorský dar pro JJ Sokol Nepomyšl 

TJ Sokol Nepomyšl obdržela dne 12. června (na základě rozhodnutí našich zastupitelů) 

sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč, kterého bude využívat k podpoře rozvoje sportovních 

aktivit v obci. 

Nové hráčské dresy a tělovýchovné vybavení 

Díky finanční podpoře ze strany OÚ Nepomyšl si letos na podzim mohla Tělovýchovná 

jednota Sokol Nepomyšl pořídit nové dresy pro své hráče; současně mohla převzít část 

tělovýchovného vybavení školy. 
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Dotace z Ministerstva kultury ČR 

Obec letos získala dotaci z Ministerstva kultury ve výši 1,6 mil. Kč na opravy a úpravy zámku 

(z Programu záchrany architektonického dědictví ČR). Dotace bude použita na statické 

zajištění budovy zámku. Další částku (125 tisíc Kč) uvolnil referát Krajského úřadu; 100 tisíc 

Kč zatím do projektu zaplatila obec.  

Problémy s prodejem zámku 

23. května tohoto roku 1997 byl schválen prodej zámku za částku 450 tisíc Kč zájemcům, 

manželům Svobodovým a panu ing. Vítězslavu Grünbaumu z Chomutova (spoluvlastníkům 

firmy Delta – stavby, spol. s r.o., Chomutova). Prodej měl být uskutečněn za stejných 

podmínek jako (svého času) panu Malečkovi. Nově byla do smlouvy zakomponována 

podmínka, že v objektu bude zřízena výstavní a muzejní místnost a také místnost pro zlepšení 

služeb obyvatelstvu. Kupující však vzápětí (18. června) odstoupili od smlouvy. 

V prosinci letošního roku se na úřadě sešly hned žádosti tři. Panu Vítězslavu Grünbaumovi, 

jehož chomutovská firma Delta - stavby (spol. s r.o.) na zámku prováděla práce, se zámek 

velice líbil. Plánoval v něm zřídit vlastní bydlení i sídlo firmy. Snad i díky tomu jeho firma 

prováděla svou práci tak kvalitně, jako by již pracovala na svém. Následně proběhlo jednání 

mezi panem Grünbaumem a panem Slačánkem o postoupení práv ke koupi zámku. Ovšem 

neúspěšně. Zastupitelstvo proto rozhodlo jen o pronájmu zámku. 

Obec vstupuje do Podkrušnohorského infromačního centra 

Dne 23. května schválilo též obecní zastupitelstvo vstup naší obce do Podkrušnohorského 

informačního centra. 

Autobusová doprava 

Pro letošní rok platí smlouva o zajištění autobusové dopravy (nezbytné dopravní obslužnosti) 

mezi firmou Autobusová doprava, s.r.o., v Podbořanech. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Také letos uspořádala obec Nepomyšl zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích. 
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Finanční podpora fotbalistům 

TJ Nepomyšl obdržela od zastupitelů obce finanční podporu k 50. výročí založení 

tělovýchovné jednoty v obci (ve výši 5000 Kč; k zajištění programu a pohoštění k oslavě 

výročí). Žádost odhlasovalo zastupitelstvo obce dne 14. 2. 1997. 

Oslavy 50. výročí vzniku tělovýchovní jednoty v Nepomyšli 

......................... 

 

A CO SE JEŠTĚ DĚLO LETOS V OBCI? 



Vítr rozlomil naši památnou lípu 

Letos silný vítr rozlomil torzo naší památné lípy. Kde jsou ty doby, kdy byla naše mohutná 

lípa věrným společníkem sochy Panny Marie. Stála tak zřejmě po 300 let věrně po boku 

sochy a poskytovala kolemjdoucím alespoň částečnou ochranu před nepřízní počasí. V jejím 

stínu jistě nacházeli úlevu poutníci i lidé pracující na poli. Přežila několik požárů, které ji 

postupně oslabovaly. Její mohutný kmen byl v roce 1990 již celý dutý; mohl pojmout až 3 

dospělé osoby. Prostranství kolem lípy jsme proto začali osazovat novými lipami. Plocha 

kolem zbytku lípy je pravidelně udržována. 
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Konec obecní knihovny a internet 

V tomto roce byla obecní knihovna přebudována na byt. Je to škoda; v obci bude čtenářské 

centrum jistě chybět. Byly ale založeny internetové stránky obce (které jsou plně funkční od 

října). Nicméně je smutné i to, jak dopadly knihy. Část jich byla prodána zájemcům, zbytek 

byl vyvezen na skládku. Tak tohle rozhodnutí našeho zastupitelstva (z 20. zasedání dne 7. 

srpna) opravdu kultuře v naší obci neprospělo!  

Další dotace a opravy zámku 

Z Ministerstva kultury přišla na opravy zámku další dotace: 1 mil. Kč. Referát Krajského 

úřadu pak zaplatil částku 100 tisíc Kč. A stejnou částku zaplatila obec Nepomyšl. Při pracích 

na statickém zajištění byly konstrukce zjištěny ocelovými táhly. Každé táhlo bylo vyrobeno 

jako originál, neboť atypický tvar budovy jiné řešení neumožňoval. Během injektáží byly 

použity speciální betonové směsi. 

Autobusová doprava 

Obci se stále daří zachovávat slušné autobusové spojení do dalších center. 

Kámen u branky zámku 

V červnu byl vedle branky u vchodu do zámku osazen kámen, který zbyl z pomníku na návsi. 

Kámen u zámku byl opatřen nápisem „Toto je zbytek pomníku padlým z 1. světové války, který 

byl dříve umístěn na návsi u kostela.“ 

Volby do obecního zastupitelstva 

- dále...? 

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 17. listopadu 1998 proběhlo veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva 

v Nepomyšli. Řízení zasedání se také tentokrát ujal nejstarší člen zastupitelstva, pan Miroslav 

Jupa. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pánové Adolf Gassauer a Martin Zápotocký, 

zapisovatelkou paní Renata Morávková. Předsedkyně mandátové komise, paní Eva Křížová, 

seznámila přítomné s výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Nepomyšli. Byla ověřena 

platnost zápisů, příslušná osvědčení i trvalý pobyt nově zvolených členů zastupitelstva. 

Předsedající, pan M. Jupa, přečetl slib členů obecního zastupitelstva, který členové 

zastupitelstva složili do jeho rukou a jehož platnost ověřili podáním ruky a podpisem. 

Následně bylo schváleno veřejné hlasování o kandidátech na funkci starosty a zástupce 

starosty. Návrh zvolit do funkce starosty pana Antonína Lněníčka a do funkce místostarosty 

pana Josefa Kříže podal zástupce sdružení nezávislých kandidátů. Starosta i místostarosta 

obce byli zvoleni jednohlasně. Následně byl schválen počet pracovníků obecního úřadu: 4 lidé 

na plný úvazek a 2 lidé na částečný úvazek. Pan starosta poděkoval volebním komisím i 

členům předchozího zastupitelstva za dosavadní práci a popřál nově zvoleným členům 

obecního zastupitelstva hodně úspěchů v práci pro další rozvoj obce. 

Další zápisy? 
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Ženský fotbal v Nepomyšli 

Nepomyšlské družstvo žákyně, členek TJ Nepomyšl, dnes zaujímají pěkné 3 místo v kraji 

mezi všemi družstvy, která se věnují dívčímu fotbalu. Můžeme jim tedy popřát hodně štěstí a 

úspěchů při dalším sportování! 

Dětský den 

... 

Kácení máje 

... 

Táborák na hřišti 

... 
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Autobusová doprava 

Od dubna letošního roku platí závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, 

který plní firma Autobusová doprava Podbořany, s.r.o. Věříme tedy, že bude autobusová 

doprava pravidelně fungovat. 

Obec Nepomyšl vystoupila z Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí 

severních Čech 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9. července 1999 obec vystoupila 

z Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí severních Čech (s okamžitou 

platností). 

Těžba kaolinu 

Letos se začal realizovat program dobývání kaolínu firmou Sedlecký kaolín. Těžba kaolinu se 

obnovila po 50 letech. Do objektu kravína byla instalována pec na vypalování keramiky. 

Vstup obce do spolku Mikroregion Podbořansko. 

Rozhodnutím zastupitelstva vstoupila obec Nepomyšl dne 10. 12. 1999 do Mikroregionu 

Podbořansko. 
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Dětský den v Nepomyšli 

- červen 1999 

 

Dotace pro TJ Nepomyšl 

V červnu schválilo zastupitelstvo obce dotaci na podporu kopané v obci (pro TJ Nepomyšl) 

ve výši 10.000 Kč. 

 

Chybí další zápisy! 
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Zajištění přístupu k zámku 



Letos proběhlo jednání s panem Pratoriusem o prodeji parcel, jejichž odkoupení by umožnilo 

pohodlnější přístup k zámku. Pan Pratorius byl vlastníkem celého areálu někdejšího 

zámeckého hospodářského dvoru. Od dvora byl oddělen částí pozemku, který spojil vjezd do 

zámku s někdejší přístupovou cestou za kostelem. Jednání bylo úspěšné (?). 

Problém se zajištěním prodeje potravin 

Obchod s potravinami převzala od října firma Jednota SD Podbořany. Zatím je ale iobchod 

uzavřen. 

Výzvy k pomoci Podkrušnohorskému regionu 

Dne 15. 12. se zastupitelstvo obce připojili k výzvě, která bude zaslána k vládě ČR. Tato 

výzva upozorňuje na nutnost podpory tzv. Podkrušnohorského regionu. 
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Honební společenstvo a myslivost 

Honební společenstvo Nepomyšl dostalo letos v březnu do bezplatného pronájmu pozemky 

v majetku obce Nepomyšl, aby zde mohlo provozovat myslivost. 

Zvýšení počtu autobusových linek 

V dubnu došlo k rozšíření počtu autobusových linek i na sobotní a nedělní provoz. 
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Příprava těžby kaolinu pokračuje 
Počátkem roku bylo vydáno územní rozhodnutí k vnější násypce a k dopravnímu napojení na 

dobývací prostor Nepomyšl. Jedná se o začátek další velmi důležité stavby v obci i v okolí 

(vzhledem k zaměstnanosti a možnostem obecních příjmů). 

Pronájem zdravotního střediska v obci 

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 6. 4. 2001 bylo doporučeno, aby si 

zdravotní středisko pronajali lékaři: MUDr. Jaroslava Schwarzová, praktický lékař pro děti a 

dorost, a MUDr. Halina Špeniková, praktický lékař pro děti a dorost. 

Internetová doména obce 

Dne 6. dubna zastupitelstvo rovněž schválilo nákup internetové domény s logem obce 

Nepomyšl: ou-nepomysl.cz. 

Sčítání lidu 

V září proběhlo také v Nepomyšli celostátání sčítání obyvatel a domů. 
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Ustavení hasičské jednotky 

V červnu 2001 byla ustavena hasičská jednotka v obci. Byla provedena technická kontrola 

cisterny a byly nakoupeny pracovní oděvy a (doplňky oděvů) hasičů. 

Dětská školní akademie 

ZŠ Krásný Dvůr uskutečnila v Kulturním domě v Nepomyšli dětskou školní akademii... 

 

Chybí zápisy 
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Anketa Strom roku 

V tomto roce pořádala Nadace Partnerství anketu Strom roku 2002. Lípa malolistá 

z Nepomyšle se v té době dožila 320 let. Získala 2. místo v této soutěži, tedy vlastně první 

místo v ústeckém kraji. 

Zaměstnání v oboru veřejných prací 

Také obec Nepomyšl opět zaměstnává některé pracovníky v oblasti veřejných prací, jejichž 

mzda je hrazena Úřadem práce v Lounech i obcí Nepomyšl: 3 zaměstannce na dobu 3 měsíce 

a 6 zaměstnanců na dobu 6 měsíců (v tomto případě ale se smlouvou na dobu neurčitou). 

Zastupitelstvo obce tak rozhodlo na svém jednání dne 27. 9. 2002. 

Pomoc obci postižené povodněmi 

Dne 27. 9. 2002 zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finanční pomoci (ve výši 22.400 

Kč) obci Brzánky, která byla výrazně postižena povodněmi. 

Komunální volby 

Do komunálních voleb (na období 2002-2006) ve dnech... letos vstoupily tři politické 

strany. SNK Nepomyšl (5 mandátů), KSČM (2 mandáty), ČSSD (2 mandáty). Obecní 

zastupitelstvo Nepomyšle, ve složení: Josef Bartuška, Josef Kříž, Antonín Lněníček, Josef 

Lněníček, Zdeňka Schieferdeckerová, Miroslav Taubenest, Bohuslav Tempel, Helena 

Trochtová, Ing. Jaroslav Vávra. Zastupitelstvo zvolilo starostou Josefa Kříže (těsným 

poměrem hlasů 5 : 4). Místostarostou byl zvolen ing. Jaroslava Vávru. 

Ustavení nového zastupitelstva 

Dne 8. listopadu se konala veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce Nepomyšl. 

Všichni noví zatsupitelé složili slib do rukou předsedajícího, tedy p. Antonína Lněníčka, 

dosavadního starosty obce. Návrhy na funkci starosty a místostarosty se tentokrát velmi 

lišily. Sdružení nezávislých kandidátů Nepomyšl navrhlo do funkce starosty pana 

Antonína Lněníčka a do funce místostarosty pana Josefa Bartušku. Další dvě volební 

strany, tedy Česká strana sociálně demokratická  a Komunistická strana Čech a Moravy, 

shodně navrhly do funkce starosty pana Josefa Kříže (jako uvolněného pracovníka) a do 

funkce místostarosty pana ing. Jaroslava Vávru (jako pracovníka neuvolněného). Do 

funkce starosty byl nakonec zvolen (s rozdílem 1 hlasu) pan Josef Kříž, so funkce 

místostarosty pan ing. Jaroslav Vávra (opět s rozdílem 1 hlasu). Jednání následně řídil 

nově zvolený starosta, pan Josef Kříž. Na zastupitelstva dne 18. Prosince sice pan 

Lněníček navrhl opakování volby (pro porušení zákony o obcích; zápis z předchozího 

jednání nebyl pořízen ve lhůtě 7 dní), ale zastupitelstvo tento návrh neschválilo. Situaci 

vyřešilo jen vyslovením napomenutí stávajícímu starostovi obce. 

Úkoly nového zastupitelstva 

Prvotním úkolem bylo připravit rozpočet na rok 2003. 8 prosince byly zvoleny 

předsedové jednotlivých výborů (komisí) zastupitelstva; jednotlivé výbory (finanční, 

kontrolní, životní prostředí a ekologie, stavební, kulturní a bytový) pak byly rozšířeny o 

další členy. Dalším úkolem bylo zpracování územního plánu a jeho schválení. (Dříve 

schválená urbanistická studie nenahrazovala územní plán. Obec Nepomyšl byla totiž 

jediná v Podbořanském regionu, která neměla schválen územní plán. Byla tak omezena 

možnost získávání nemovitostí či pozemků od pozemkového fondu apod.) Bez toho by 

byl další rozvoj obce značně problematický. Služby pro občany byly i nadále zajištěny v 

rámci možností obce. Bylo započato s tvorbou projektové dokumentace vodovodu (s 

firmou Stojko a spol., Vroutek), kanalizace (projekt Petrohrad) a centrální čistírny 

odpadních vod pro obec Nepomyšl. 

Zrušení členství v Dozorčí radě firmy Skládka Vrbička 

Dne 18. prosince rozhodlo zastupitelstvo obce o zrušení členství naší obce v Dozorčí radě 

firmy Skládka Vrbička. 
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Honební společenstvo Nepomyšl 

Také naše honební společenstvo pokračuje ve své myslivecké činnosti. Pravidelný kontakt 

s obcí je zajištěn prostřednictvím starosty obce, pana Antonína Lněníčka (v souladu 

s rozhodnutím našeho zastupitelstva ze dne 25. 6. 2002). 

TJ Nepomyšl upravuje hřiště 

Na základě dotace obce Nepomyšl rozvíjí naše tělovýchovná jednota nejen bohatou činnost 

(zejména při rozvíjení aktivit našich fotbalistů), ale současně i při úpravách hřiště, které bylo 

možné zahájit na podzim tohoto roku. Při úpravách oplocení a při výrobě branek na hřišti 

pomohl dodávkou trubek také pan Karel Trochta. 

Pomoc při povodních 

Hasičské družstvo Nepomyšl letos velmi pomohlo při likvidaci následků povodní 

v Litoměřicích. Kromě jiného byla jeho příkladná práce oceněna centrálními bezpečnostními 

institucemi i zastupitelstvem obce. 

Maškarní ples 

Také letos uspořádalo Místní sdružení Českého červeného kříže (za finanční podpory 

zastupitelstva obce) maškarní ples pro děti a dospělé... 

Valná hromada TJ Nepomyšl 

Dne ... proběhla valná hromada TJ Nepomyšl, která schválila rozpočet na rok 2003. Následně 

mohla jednota začít čerpat finanční dotaci od obce Nepomyšl ve výši 50.000 Kč. 

A nic víc? 
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Z jednání obecního zastupitelstva 

Schválený rozpočet na rok 2003 činil 6 400 000 Kč. V tomto roce byl podán návrh na 

vybudování nového tlakového vodovodu, kanalizace a ČOV v Nepomyšli. Byl dokončen 

proces zpracování a schválení územního plánu. Protože však okres Louny platil vystavení 

územního plánu pouze do roku 2002, musela za zadání územního plánu zaplatit již obec – ze 

svého rozpočtu. Nakonec ale byla na zpracování Územního plánu Nepomyšle (včetně částí 

Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves) byla z Ústeckého kraje z „Programu podpory 

rozvoje obce" získán dotace ve výši 178 850,- Kč, spoluúčast obce představovala 178 900,- 

Kč. Celkové náklady tak činily 357 750,- Kč. 

Povodňový plán 

Na základě situace, která souvisí s průběhem povodní v roce 2002 i počátkem roku 2003, 

rozhodlo zastupitelstvo dne 31. ledna o vypracování povodňového plánu (podle § 71 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – tzv. „vodní zákon“). Dne 29. 1. Byl 

tento povodňový plán posouzen a schválen na odboru životního prostředí OÚ v Podbořanech. 

Výstavba vodovodu 

Byla provedena rekonstrukce výtlaku z vrtu a rekonstrukce čerpací stanice s novou technologií. 

Dále byla zpracována a schválena projektová dokumentace na stavební akci Vodovod 

Nepomyšl, kde ze státního rozpočtu byla získaná dotace ve výši 5 600 tis. Kč, zvýhodněný 

úvěr od CMZRB činil 4 250 tis. Kč, obec z vlastních zdrojů dodala 5 688 tis. Kč. S tím 

souvisela rekonstrukce zdroje pitné vody. Letos byl budován nový, pod zemí vedený přívod 

vody a elektrické energie z vrtu v Bažantnici – do vodojemu u kravína. Byla prováděna 

výměna technologie výroby vody, vertikálního čerpadla a expanzní nádoby a bylo 



instalováno zařízení na automatickou dezinfekci vody. Na celou tuto akci byla získána výše 

zmíněná státní dotace. 

Historické dřevěné potrubí 

Při stavbě vodovodu se dokonce našlo původní dřevěné potrubí, které bylo stále ve výborném 

stavu.  

Svazek obcí Podbořanska a sdružení „Vladař“ 

Svazek Mikroregion Sdružení obcí Podbořansko, jehož členem je i naše obec, byl dne 3. 2. 

2003 zrušen (na základě § 49 zákona č. 28/2000 Sb.). Dosavadní svazek obcí se přičlenil ke 

sdružení „Vladař“ ( jedná se o sdružení zaměřené na podporu regionálních projektů; 

s podporou dotačních titulů programu Leader, která umožní lepší rozdělování dotací obcím). 

Sdružení obcí ale nese (mimo rámec sdružení „Vladař“) název Svazek obcí Podbořanska. 

Sdružení „Vladař“ svazek obcí zastřešuje (jako členský svazek). Den 28. 3. a 25. 4. naše 

zastupitelstvo podpořilo vytvoření nových stanov sdružení, k nimž ale vyslovilo řadu 

připomínek. Přímý podíl na aktivitách obou subjektů (i celku sdružení „Vladař“) potom 

schválilo zastupitelstvo obce dne 31. října 2003. 

Povolení přímé důlní činnosti 

V říjnu tr. byla povolena přímá důlní činnost v povrchové (kaolinovém) dole v důlním 

prostoru v Nepomyšli. 
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Aktivity MS ČČK (masopust a jiné) 

Také masopustní průvod se letos (po 30 ti letech opět) vrátil do Nepomyšle. Pořádala jej MO 

ČČK, která pořádá každým rokem dětský maškarní ples, který je vyhlášený v celém okolí, 

dále maškarní ples pro dospělé, Den dětí, Pochod zdraví a Drakiádu.  

Vybavení jednotky SDH 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Nepomyšl letos získala od zastupitelstva obce (na 

základě bezplatného převodu) motorovou pilu i podporu na nákup oteplovacích bund. 

Velitelem zásahového družstva hasičů je pan Vl. Vázler. V souvislosti s nutností neustálého 

kontaktu s oznamovateli případných problémů mu obec Nepomyšl nadále platí i paušál za 

mobilní telefon (ve výši 250,- Kč měsíčně). 

Příprava práce mladých hasičů 

Místní hasičská jednotka začala letos s přípravou mladých hasičů (prozatím individuální), na 

niž by v budoucnu mělo navázat založení kroužku mladých hasičů. 

Úpravy hřiště TJ Nepomyšl pokračují 

Za podpory obce pokračuje TJ Nepomyšl i letos v úpravách a v rekonstrukci hřiště. 

Hudební skupiny v Nepomyšli 

V tomto roce začalo v obci působit několik hudebních skupin...  Od dubna 2003 si 

pronajímaly zkušební místnost v Kulturním domě v Nepomyšli. 

Dětský den 

Dne 31. května 2002 se letos opět konal (také za podpory obce) v Nepomyšli Dětský den. 

Organizátoři a průběh? 

Klubovna místní mládeže 

Již o letošních letních prázdninách, ale zejména potom v podzimních měsících si začala 

místní mládež budovat v obci vlastní klubovnu. Předpokládáme, že to povede k rozšíření 

různých kulturních a sportovních aktivit naší omladiny v obci i k většímu zapojení mládeže 

do různých slavností a programů. 

A co dál? 
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K vystoupení svazku obcí ze sdružení „Vladař“ 

Na základě společného usnesení vystoupil Svazek obcí Podbořanska dne 10. 2. 2004 ze 

sdružení „Vladař“. Obec Nepomyšl však toto rozhodnutí nepodpořila. Na základě rozhodnutí 

zastupitelstva ze dne 27. 2. 2004 bylo rozhodnuto ze sdružení „Vladařů nevystupovat. 

Oprava střechy na bývalé škole 

Konečně byla letos provedena oprava střechy na budově bývalé základní školy. Také na tuto 

opravu byla získána státní dotace. A tak má škola novou střechu! 

Nález kosterních pozůstatků zahrnut 

Došlo i k jiné zajímavé události. V horní části Nepomyšle se pokládalo do země elektrické 

vedení. Při práci na výkopech (zejména během vlastního kopání) se u kostela nacházely četné 

kosti. Obzvláště v překopu vozovky za kostelem (v širším výkopu u kaštanů) bylo nalezeno 

velké množství popela a kostí. Hrozilo pozastavení stavby. Nálezy se chystali zkoumat 

archeologové. Do rána byl ale výkop zahrnutý. 

Projektová dokumentace k územnímu plánu obce 

Projektová dokumentace ÚSES byla dokončena v dubnu tr,. starosta obce s ní seznámil 

zastupitelstvo dne 30. dubna 2004. 

Počítačová sestava pro lékaře 

Žádost místní lékařky, MUDr. Schwarzové, o vybavení počítačové sestavy v její ordinaci 

v Nepomyšli, byla původně schválena na jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2004; byla ale 

revokována na jednáni dne 28. května. Jak je vidět, s rozšířením podpory práce naší lékařky 

tedy zastupitesltvo příliš nespěchá... 

Valná hromada skládky Vrbička 

Skládka Vrbička nadále odvádí finanční prostředky do pokladny naší obce. S usnesením její 

valné hromady firmy Skládka Vrbička ze dne 21. května seznámil starosta obce zastupitelstvo 

na jeho jednání dne 25. května. Některé problémy práce firmy (zejména práce jednatele 

firmy) potom řešila mimořádná valná hromada dne 25. listopadu 2004. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Letos uspořádala obec Nepomyšl zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích dne ... 

Volby do zastupitelstev krajů 5. a 6. listopadu 

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběhly také v naší obci volby do zastupitelstev krajů. 

Další informace? 
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Mladí hasiči 

Jednota SDH v Nepomyšli pokračovala od února letošního roku (za podpory obce) 

v přípravných cvičeních s mladými hasiči (před založením samostatného kroužku). 

Letošní akce MS ČČK 

Místní sdružení ČČK letos opět uskutečnilo akce Maškarní ples pro děti a dospělé a 

Mikulášskou nadílku s ČČK. Upřesnění, program? 
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Příspěvek obětem katastrofy 



Dne 28. 1. 2005 rozhodlo zastupitelstvo obce na poskytnutí finanční pomoci ve výši 5000 Kč 

obětem přírodních katastrof na Srí Lance. Akci pořádá sdružení Člověk v tísni. 

Převod vojenského cvičiště na svazek obcí 

Dne 28. 1. zastupitelstvo obce rovněž rozhodlo o bezúplatném převodu lokality Vojenské 

cvičiště Kozinec na Svazek obcí Podbořanska. 

Hospodaření v obecních lesích 

Také letos prováděla obec hospodaření v obecních lesích samostatně. K pěstebním pracím 

využívala obec pracovníků přijatých na vedlejší pracovní poměr. Dohodu o jakékoliv těžbě 

nebo přibližování dřeva zadává obec zásadně jedině formou smlouvy o dílo (např. od dubna 

2005 s panem Josefem Skalou). Od dubna rovněž nabízí obec našim občanům prodej 

palivového dřeva. 

Výstavba vodovodu a kanalizace 

V tomto roce bylo započato se stavbou vodovodu (počínaje dnem 3. 10. 2005). Dne 12. 5. 

2005 schválilo zastupitelstvo obce na svém mimořádném jednání dokončení konečné fáze 

(realizace) projektu „Vodovod Nepomyšl“. V říjnu 2005 byla v této souvislosti provedena 

stavba kanalizace a domovní čistírny odpadních vod v obecní bytovce ve Dvércích čp. 30. 

Stavbu provedla firma AS Vari Comp 15 K. Dne 24. 10. byl na stavbě vodovodu proveden 

kontrolní den. Koncem roku potom přibyla povinnost opravy vodovodního řádu ze studní. 

Práce na budově fary 

Na budově bývalé fary provedena celková vyměněna oken za plastová. Byla to první plastová 

okna, která byla zasazena v obecních budovách.  

Valná hromada Svazku obcí Podbořanska 

Valné hromady sdružení obcí, Svazku obcí Podbořanska, se dne 17. 5. 2005 zúčastnil za naše 

obecní zastupitelstvo starosta obce, pan Josef Kříž.  

Valná hromada firmy Skládka Vrbička 

Valné hromady firmy Skládka Vrbička se dne 19. května zúčastnil za obecní zastupitelstvo 

pan ing. Jaroslav Vávra, místostarosta obce. 

Kolaudace statiky zámku a pivnice 

Byla zkolaudována statika zámku (povolení k užívání bylo vydáno 21. 6. 2005, tedy 7 let po 

ukončení stavebních prací) a byla zaměřena Pivnice u Zámku (z důvodu změny způsobu 

vytápění z akumulátorových panelů na lokální vytápění v kamnech). Současně bylo letos 

rozhodnuto o výstavbě komína.  

Dojednán prodej zámku 

Dne 24. června schválilo zastupitelstvo obce prodej zámku paní Haně Archmanové z Mostu 

za 750.000 Kč. Stavební povolení na statické zajištění zámku je přitom stále v platnosti. Další 

opravy nyní provede paní Archmanová do 3 let ode dne podepsání kupní smlouvy. Objekt 

zámku bude využíván k bydlení. 

Projekt průmyslové zóny 

Byla také zpracována projektová dokumentace na projekt průmyslové zóny v prostoru 

bývalého kravína. (Původním záměrem bylo vybudování vysokofrekvenční sušárny kaolinu.) 

Projekt zahrnuje i přívod středotlaké přípojky plynového vedení Hlubany – Nepomyšl. Jeho 

součástí je vybudování příjezdové cesty a nové trafostanice za hasičárnou (pro novou 

průmyslovou zónu; v areálu bývalého kravína byla trafostanice vykradena).  

Modernizace elektrické sítě 

Byla také provedena modernizace rozvodu elektrické sítě, a to v části obce od kostela (při 

cestě směrem na Podbořanský Rohozec). Bylo zrušeno „vzdušné“ vedení (na sloupech) a 

elektrický kabel byl položen do země společně s kabelem obecního rozhlasu a veřejného 

osvětlení.  

Dopravní obslužnost obce 



Na základě svého rozhodnutí zastupitelstvo Ústeckého kraje v dubnu tr. schválilo již tak 

potřebné rozšíření dopravní obslužnosti naší obce (po předchozím jednání s firmou 

Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany) do 31. prosince 2006 (tedy do konce příštího roku). 

Obec přispívá dotačně na ztrátové linky. Konkrétní smlouvu s dopravcem zastupitelstvo 

schválili dne 24. 6. 2005. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Letošní zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích uskutečnila naše obec dne ... září 

2005. 

 

ZÁJMOVÉ SPOLKY, SPORT A AKTIVITY OBČANŮ NEPOMYŠLE 

 

Dětský den 

Akci Dětský den uspořádala letos na svém hřišti TJ Nepomyšl (za podpory obce) dne... 

Technoparty 

Mezi kulturní akce lze letos zařadit i fenomén nové doby, totiž technoparty. Pod názvem Afer 

Czech Tek2005 se konala 2. 8. 2005. Obyvatelé okolních obcí tím však nadšeni nebyli.  

Mikulášská nadílka 

MS ČČK uskutečnilo také letos (s podporou obce Nepomyšl) mikulášskou nadílku pro děti... 

Kdy a jak? 

Zásah hasičů 

Naše jednotka SDH zasahovala dne 12. prosince ve spolupráci s jednotkou SDH z Podbořan 

při požáru v čp. 51. Požár byl včas a řádně lokalizován. 

 

2006 
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Rozpočet obce 

Schválený rozpočet na rok 2006 činil 9 750 000 Kč.  

Dvérce bez autobusové dopravy 

Ke dni 31. 1. 2006 byla zrušena autobusová zastávka ve Dvércích. Toto opatření by však 

mělo být pouze dočasné, jak naše zatsupitele ujistili pracovníci firmy Autobusová doprava 

Podbořany. 

Další práce a majetkové změny obce 

Také letos pokračovaly práce na vytváření infrastrukturu průmyslové zóny Nepomyšl, na 

plynofikaci obce, na zhotovení cesty do průmyslové zóny, na dotované rekonstrukci střechy 

na bývalé budově ZŠ. Od firmy XAVERGEN odkoupila obec bytové jednotky, studní a 

vodovod ve Dvércích, od obce Krásný Dvůr pak panelový dům čp. 93. Zprovoznilo se též 

nové dětské hřiště u kulturního domu. 

Obec získala kostel 

Na základě bezúplatného převodu kostela sv. Mikuláše mohla proběhnout jak následná 

oprava jak vnitřku včetně restaurátorských prací, tak celková oprava střechy a fasády 

na tomto kostele. Dále se po mnoha desetiletí (asi 60 let) rozezněly věžní hodiny na 

kostele. 

Restaurování sakrálních soch 

Dalších menších investicí bylo mnoho, jako např. další restaurování sochy Panny Marie 

u cesty směrem na Brody nebo restaurování sochy sv. Mikuláše u kostela.  

Obec získala titul městys 

V tomto roce umožnila novela zákona o obcích navrácení titulu město či městys obcím, které 

o něj přišly v roce 1954, kdy vstoupil v platnost zákon o národních výborech.   



Obci byl oficiálně titul „městys“ udělen dne 10. 10. 2006. Dne 16. 10. 2006 pak převzal 

historický titul městys Nepomyšl starosta obce, pan Josef Kříž, od předsedy Poslanecké 

sněmovny ve slavnostních  prostorách Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka. (Městyse se 

v historické době odlišovaly od vesnic právem pořádání výročních a dobytčích trhů.)  

Volby do obecního zastupitelstva 

Ve dnech 20. a 21. 10. 2006 se konaly v Nepomyšli volby do obecního zastupitelstva, 

kterých se zúčastnilo celkem 6 stran a hnutí: strana ČSSD, strana Nezávislí kandidáti 

— obec Nepomyšl, strana SNK Evropští demokraté, KSČM ODS a strana Pro 

udržitelný rozvoj obcí Nepomyšlska. Z celkového počtu kandidátů (38 občanů) byl na 

veřejném ustavujícím zasedání dne 3. 11. 2006 byl zvolen starostou obce pan Josef 

Lněníček; dalšími členy zastupitelstva byli zvoleni: jako místostarosta Ing. Jaroslav 

Vávra, jako členové: Zdenka Schieferdeckerová, Helena Trochtová, Josef Kříž, Martin 

Kaše, Miloš August, Václav Svoboda a Antonín Lněníček.  

Ustavující zasedání zastupitelstva 

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl se konalo dne 3. 11. 2006. Po 

přečtení zpráv komisí předsedající, p. Josef Kříž, přečetl slib členů zastupitelstva městyse a 

stvrdil jej svým podpisem. Poté členové zastupitelstva složili slib do rukou předsedajícího. 

Členové zastupitelstva jednotlivě předstoupili k předsedajícímu a slib stvrdili slovem 

„Slibuji“, podáním ruky předsedajícímu a svým podpisem v tomto pořadí: Kříž Josef, August 

Miloš, Kaše Martin, Kříž Josef, Lněníček Antonín, Lněníček Josef, Schieferdeckerová 

Zdeňka, Svoboda Václav, Trochtová Helena, Ing. Vávra Jaroslav. Na funkci starostky nebo 

starosty obce byla navržena paní Zdeňka Schieferdeckerová (za ČSSD) a dále pan Josef 

Lněníček (za Nezávislé kandidáty obce Nepomyšl) a pan Miloš August (za Sdružení 

nezávislých kandidátů /SNK/ Evropští demokraté). Pěti hlasy byl starostou městyse Nepomyšl 

zvolen Josef Lněníček (jako uvolněný zastupitel). Nezávislí kandidáti obce Nepomyšl a SNK 

- Evropští demokraté dále navrhli na funkci místostarosty Ing. Jaroslava Vávru. Zástupci 

ČSSD navrhli pana Josefa Kříže. Místostarostou byl zvolen pan ing. Jaroslav Vávra (jako 

neuvolněný zastupitel).  

Výbory zastupitelstva 

V průběhu jednání zastupitelstva dne 22. prosince 2006 bylo schváleno rozdělení i 

předsednictví jednotlivých obecních výborů: kontrolního, finančního, stavebního, 

kulturního, výboru životního prostředí. Návrh na zřízení výboru bytového a výboru pro 

připomínky a stížnosti schválen nebyl. 

Plány nového zastupitelstva 

Za důležité považuje zastupitelstvo dokončení už započatých akcí, jako např. výstavby 

vodovodu, a budování kanalizační řádu po celé obci. Na tento řád byla zhotovena 

projektová dokumentace, bylo rovněž vydáno stavební povolení.  

Umístění Úřadu městyse 

Obecní úřad, dnes Úřad městyse Nepomyšl, stále sídlí v budově čp. 82 vedle hostince p. 

Smutného v Nepomyšli. Zastupitelstvo proto připravuje modernizace prostor úřadu.  

Dokončení základní části vodovodu a kanalizace 

Také během letošního probíhaly práce na vodovodu; stavba byla z největší části dokončena 

16. 11. 2006. Na základě zpracované a schválené dokumentace pokračují práce na 

kanalizaci a ČOV Nepomyšl. Proběhla výstavba COV a kanalizace k bytovému domu ve 

Dvércích čp. 30. Mezi významné investiční akce, které byly letos realizovány, patří 

dostavba čističky odpadních vod a kanalizačních řadů po celé obci.  

Změna způsobu vytápění úřadu městyse 

Vzhledem k tomu, že kotel na vytápění úřadu městyse je umístěn v soukromém bytě a majitel 

bytu je celý den v zaměstnání, není možnost vytápění prostor úřadu městyse. Jedná se o 



dlouhodobý problém. Zastupitelstvo proto dne 24. listopadu rozhodlo o změně stávajícího 

topení na vytápění úřadu samostatným elektrokotlem. 

Zdravotní péče v obci 

MUDr. Theuerová ukončila  k 31. 12. 2006  svou činnost v ordinaci v Nepomyšli. Vzhledem 

k vytíženosti všech lékařů v okolí nebylo možno zajistit jiného lékaře do této ordinace. Bylo 

proto dohodnuto s MUDr. Theuerovou, že tato lékařka naše občany ošetří přednostně ve 

zdravotním středisku ve Vroutku. Zastupitelstvo městyse Nepomyšl proto dne 22. prosince 

schválilo uvolnění finančních prostředků na dopravu občanů mikrobusem do lékařské 

ordinace ve Vroutku. 
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Maškarní ples pro děti a pro dospělé 

MS ČČK opět letos (dne .... ) uspořádalo Dětský maškarní ples (s finanční pomocí 

zastupitelstva městyse). Večer následoval maškarní ples pro dospělé. 

Dětský kroužek 

Kulturní výbor při Úřadu městyse Nepomyšl zahájil letos v prosinci činnost dětského 

kroužku, který by měl rozvíjet u dětí širokou škálu aktivit. V období „začátečního rozjezdu“ 

kroužku ještě není upřesněno ani hlavní zaměření činnosti, ani název kroužku. Děti se zatím 

sešli jednou – na předvánočním setkání. Vyráběly vánoční ozdoby, vyprávěly si o Vánocích, 

zazpívaly si některé koledy a zahráli si různé hry. 

Delegace obce na valné hromadě Svazku obcí Podbořanska 

Na valné hromadě Svazku obcí Podbořanska nás letos zastupoval starosta obce, pan Josef 

Lněníček, a místostarosta, pan ing. Jaroslava Vávra. 

 

 2007 

 

ŽIVOT MĚSTYSE A JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

Vstup městyse Nepomyšl do Svazu měst a obcí ČR 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. ledna vstoupil náš městys do Svazu měst a 

obcí České republiky. 

Dokončení vodovodu 

V  roce 2007 byla stavba vodovodu dokončena a zkolaudována. (Z vlastních zdrojů bylo 

investováno5. 688 000 Kč, zvýhodněný úvěr od CMRZB dosáhl částky 4 250 000 Kč a 

spolufinancování akce ze státního rozpočtu zahrnulo rozpočet ve výši 6 624 000 Kč).  

Náš delegát na valné hromadě Skládky Vrbička 

Na valné hromadě Skládky Vrbička, s.r.o., Podbořany, která se uskutečnila dne 17. 5. 2007, 

nás na základě pověření zastupitelstvem obce (ze dne 30. března) zastupoval místostarosta, 

pan ing. Jaroslav Vávra. Jednání zastupitelstva dne 25. května rozhodlo v této souvislost o 

navýšení podílu městyse Nepomyšl (jako společníka Skládky Vrbička, s.r.o.) o částku 3.446,- 

Kč (z původního vkladu 422 tis. Kč na celkový podíl 425.446,- Kč).  

Úklid černé skládky v Dětani 

Paní Slanařová z odboru životního prostředí Ústeckého kraje nás upozornila na oznámení o 

nepovolené skládce odpadu v obci Dětaň. Na základě jednání s příslušným odborem nechal 

starosta odklidit odpad na skládku Vrbička. Bylo vyvezeno 14 nákladních vozů; tento úklid 

vyšel městys zhruba na 10 tisíc Kč. Někteří spoluobčané nám prostě všem ztěžují život! 

Zájezdu na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích 

Dne 18. 9. 2007 uskutečnil náš městys autobusový zájezd na tradiční zahradnický výstavní 

veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. 



Vítání občánků 

Kdy, jak?............. Současně s letošním vítáním občánků zahájil pan starosta Josef Lněníček i 

novou tradici. Od letošního roku každý rodič uvítaného občánka po skončení slavnostní části 

obřadu zasadí jednu lipku do dětské aleje. Všichni rodiče tento nápad uvítali. A tak už máme 

v obci po letošku alespoň základ nové (budoucí) aleje. 

Zájezdy na divadelní představení do Prahy  

Městys Nepomyšl letos uskutečnil dva zájezdy na divadelní představení do Divadla Radka 

Brzobohatého v Praze; a to 30. 10. 2007 na hru s názvem „Jednou týdně stačí“ a dne 28. 11. 

2007 na představení s názvem „Klec bláznů“. 

Ukončení provozu lékařské ordinace 

MUDr. H. Špeniková ukončila ke dni 31. 12. 2007 provoz zdravotnické ordinace v 

nebytových prostorách zdravotního střediska v Nepomyšli. 
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Stateček „U Lněníčků“ 

Od tohoto roku provozují manželé Lněníčkovi „Stateček u Lněníčků“ jako malou rodinnou 

ekofarmu. 

Stavění májky a pálení čarodějnic 

.... 

Dětský den 

Tělovýchovná jednota Nepomyšl společně s dětským kroužkem připravila na sobotu 9. června 

akci Dětský den, během níž vystoupily s vlastním programem i děti z kroužku. 

Program pro seniory 

V sobotu 23. června paní Nina Jelínková a Lucie Kalabišková, vedoucí kroužku dětí 

v Nepomyšli, uspořádaly spolu s dětmi program pro seniory v kulturním domě v Nepomyšli. 

Dětský kroužek již navzdory krátké době své existence letos uspořádal několik kulturních 

akcí, které se setkaly s velkým ohlasem. 

Naši hasiči a hasičský den 

Naši hasiči jsou dlouhodobě vždy tam, kde je jich potřeba. Také proto jejich činnost podpořil 

Úřad městyse Nepomyšl i v tomto roce (např. nákupem 4 ks zásahových přileb apod.). 

V sobotu 6. října uspořádali hasiči v Nepomyšli před hasičskou zbrojnicí hasičský den (s 

ukázkami techniky i výcviku jednotky). Od prosince také mají hasiči vlastní webové stránky          

(www.sdh-nepomysl.websnadno.cz). 

Koňský dvorec v Chmelištné 

Letos se velmi dobře rozběhla činnost občanského sdružení Koňský dvorec v Chmelištné, 

které se podílí na mnoha kulturních akcích v naší obci a pořádá též vlastní akce pro děti 

(obvykle spojených s návštěvou svých domácích zvířat a s projížďkou na koních). Činnost 

sdružení podporuje také městys Nepomyšl. 

Mikulášský jarmark 

Kdy a jak? ........................  

Další události? Těžko ale něco určit, když většina „porůznu zapsaných“ informací není 

datována, popř. ani jinak komentována! 
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Nová internetová stránka městyse 

Od letošního února má náš městys novou internetovou schránku: www.nepomysl.snadno.eu ... 

http://www.sdh-nepomysl.websnadno.cz/
http://www.nepomysl.snadno.eu/


Valná hromada Skládky Vrbička 

Dne 15. května 2008 proběhla valná hromada Skládky Vrbička, s.r.o., které se zúčastnil (na 

základě pověření k zastupování a jednání zastupitelstvem ÚM ze dne 25. 4. 2008) starosta 

obce, pan Josef Lněníček. Se Zprávou z letošní valné hromady Skládky Vrbička, s.r.o., 

Podbořany, pak starosta seznámil zastupitele na jednání dne 30. května. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Ve dnech 19. 9. - 27. 9. 2008 probíhal tradiční zahradnický veletrh Zahrada Čech 

v Litoměřicích. Po dohodě s autobusovým dopravcem byl objednán autobus 

na tuto výstavu na úterý 23. 09. 2008. Toho dne tedy občané našeho městyse výstavu 

navštívili. 

Vítání občánků 

Letošní Vítání občánků proběhlo v sobotu 4. října 2008. Po vítání si rodiče nově narozených 

dětí také v tom to roce zasadili své lipky. 

Slavnostní umístění sochy 

Dne 19. října 2008 byla za účasti zástupců Úřadu městyse Nepomyšl slavnostně postavena na 

své původní místo (u výpadovky na Brody) opravená socha Panny Marie.   

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 

Letošní krajské a senátní volby se konaly ve dnech 17. a 18. října 2008 (I. kolo voleb) a ve 

dnech 24. a 25. října 2008 (II. kolo). 

Změna názvu obce - Chmelištná 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo dne 30. října rozhodnutí o změně názvu části obce 

z původního tvaru Chmelišťná na správné označení Chmelištná. 
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Úprava návsi v Chmelištné 

Občanské sdružení „Koňský dvorec Chmelištná“ začalo od ledna tr. ve spolupráci s Úřadem 

městyse Nepomyšl realizovat projekt „Účelná úprava návsi v obci Chmelištná“ (na pozemcích 

st. parcely č. 17 a 18, které jsou ve vlastnictví městyse Nepomyšl). Projekt spočívá v úpravě 

návsi, průběžném odstraňování „černé skládky“ komunálního odpadu vzniklé v minulosti 

(opět na st. parcelách č.17 a 18), vybudování dětského hřiště (na st. parcele č. 2), zatravnění 

rekultivované plochy a výsadbě dřevin.  

Dětský kroužek dostal jméno 

Náš dětský kroužek už má jméno! Od začátku tr. je to přírodovědný kroužek Pandíci 

Nepomyšl; prozatím se schází v klubovně v hasičské zbrojnici (kde ale bude třeba ještě 

opravit okna a zařízení. Byly provedeny nejnutnější opravy; tj. zasklení a utěsnění prasklých 

oken a vymalování místnosti klubovny). Paní Zdeňka Schieferdeckerová ukončila v srpnu 

patronát nad kroužkem (za kulturní výbor ZM) a předala vedení novým zástupcům 

(vedoucím) spolku Pandíci. 

Velikonoční zábava 

O letošní velikonoční sobotě (24. března) uspořádala TJ Nepomyšl pro naše občany i pro 

přespolní velikonoční taneční zábavu v Kulturním domě v Nepomyšli. Všichni zúčastnění si 

bohatý program tanečního večera velmi pochvalovali! 

Výjezd našich hasičů 

Kvůli nebezpečí požáru zasahovala naše jednotka SDH, kterou řídí pan Vl. Vázler, dne 17. 4. 

2008 v prostorách Skládky Vrbička. 

Mladí hasiči již pracují 

Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se sídlem v Lounech) letos podpořilo práci 

kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl. 

Pivní máj čili Svátek dobré nálady 



Také letos se naše ženy z MS ČČK Nepomyšl zúčastnily „recesistického“ průvodu v Kryrech, 

který byl dne 1. 5. 2008 součástí oslav Svátku dobré nálady (Prvního čili pivního máje) 

v Kryrech. 

Dětský den 

Tj Nepomyšl, MS ČČK, Pandíci i hasiči připravili na odpoledne 1. června nejen pro děti, ale i 

pro jejich starší či dospělý doprovod bohatý program, který byl pojat jako Dětský den. 

Součástí programu byly i ukázky hasičské techniky a výcviku, sportovní soutěže, hry pro děti 

různého věku a předvádění postupu při poskytnutí 1. pomoci. 

Rybářské závody 

Místní rybářské sdružení v Nepomyšli uspořádalo dne 21. června (za podpory městyse) 

rybářské závody. 

Den plný her a zábavy 

Místní spolky (Mateřské centrum Jablíčko, TJ Nepomyšl, MS ČČK a Pandíci) uspořádaly 

letos na Kaolínce (u Nepomyšlského rybníka) Den plný her a zábavy. Program plný bohaté 

zábavy a překvapení se konal v sobotu 12.7.2008. 

Cyklistický závod 

Závodní trať cyklistického závodu EXEJEANS CUP SAL - Doupovské okruhy letos (27. 7. 

2008) vedla z Nepomyšle přes Kružín do Valče a zpět do Nepomyšle přes Podbořanský 

Rohozec; trasa měřila 92 km. 

Mikulášský jarmark 
Mateřského centra jablíčko a kroužek Pandíci připravili (s podporou ÚM) v rámci tradičního 

Mikulášského jarmarku dne 6. 12. 2008 Mikulášské předvánoční trhy; kromě jiných akcí a 

dalšího programu probíhaly trhy na náměstí, naproti kostelu. Výtěžek jarmarku byl využit na 

opravu zvonů, která stála 8.935 Kč. Ze sbírky tak bylo pokryto 57 % nákladů oprav. 

Další události? 

 

A CO SE JEŠTĚ DĚLO LETOS V OBCI? 

 

Paní Bartušková odešla do důchodu 

Paní Emílie Bartušková odešla 1. července 2008 do předčasného starobního důchodu. Nejprve 

na Obecním úřadě a později na Úřadě městyse Nepomyšl byla zaměstnána od roku 2001. 
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Valná hromada Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany 

Dne 11. června 2009 se konala valná hromada Skládky Vrbička, s.r.o. Na základě pověření 

k zastupování a jednání na této valné hromadě (které schválilo naše zastupitelstvo) byl naším 

delegátem na této valné hromadě místostarosta obce, Ing. Jaroslav VávraPodpora činnosti 

Zájezd na Zahradu Čech 

Ve dnech 18. 9 – 25. 9. 2009 proběhl tradiční zahradnický veletrh Zahrada Čech 

v Litoměřicích. Naši občané se tam spolu s pracovníky ÚM vypravili autobusem v úterý 22. 

9. 2009.  

Zájezd do divadla do Prahy 

Městys Nepomyšl uspořádal zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze; a to dne 24. 9. 

2009. 

TJ Nepomyšl ze strany ÚM 

Dne 19. 11. 2009 byla zastupitelstvu obce zaslána žádost TJ Nepomyšl o finanční podporu na 

sportovní činnost v kopané (na rok 2010).  Žádost vzalo zastupitelstvo na vědomí s tím, že se 



bude projednávat po doložení vyúčtování příspěvků  z let 2008 a 2009. Hospodář TJ 

Nepomyšl p. Kříž tyto doklady doložil. V návrhu rozpočtu obce na rok 2010 byla proto dne 

29. 12. 2009 vyčleněna pro TJ Nepomyšl částka ve výši 20 tisíc Kč. Městys podporuje 

sportovní a tělovýchovné aktivity každoročně; tedy zcela pravidelně. 

Chybí další údaje... 
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Maškarní ples 

Maškarní ples letos uspořádala MS ČČK v Nepomyšli dne 21. 02. 2009. Pro děti od 14.00 

hodin, od 20.00 hod. potom pro dospělé. 

MS ČČK získala klubovnu! 

Členky MS ČČK se už mají kde scházet! Dne 24. 2. 2009 byla ÚM Nepomyšl doručena 

žádost MS ČČK Nepomyšl o poskytnutí místnosti, kde by se mohly scházet členky tohoto 

sdružení a kde by mohly mít uskladněný materiál. Byla navržena místnost v kulturním domě: 

šatna pod pódiem. Vzhledem k tomu, že tuto místnost měl v pronájmu pan Martin Kaše (kvůli 

zkouškám hudebních skupin z Nepomyšle), ale tuto místnost již nevyužíval, bylo navrženo 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor (ze dne 13. 6. 2003) ke dni 28. 2. 2009 a uzavřít 

smlouvu o nájmu nebytových prostor s předsedkyní MS ČČK Nepomyšl paní Helenou 

Wustovou; a to s účinností od 1. 3. 2009 – s odpuštěním nájemného. Dne 27. února 

zastupitelstvo městyse navrženou dohodu schválilo. 

Velikonoce s Pandíky 

Stavění máje a Čarodějnice s Pandíky 

Den stromů s Pandíky 

Voříškiáda s Pandíky 

Den důchodců s Pandíky 

Den plný her a zábavy s Baywatch Nepomyšl 

(MC Jablíčko)   

Namaluj hřiště  svých snů (MC Jablíčko)  

(MC Jablíčko)   

Plánovací víkend pro přípravu dětského hřiště (MC Jablíčko) 

(MC Jablíčko)   

- k žádné z výše uvedených akcí nemám další informace! 

Pochod zdraví 

V sobotu 27. 6. 2009 od 14.00 hod. do 19.00 hod. probíhal proběhne „Pochod zdraví“, který 

pořádala MS ČČK Nepomyšl. 

Rybářské závody 

Místní sdružení Rybáři Nepomyšl uspořádalo dne 27.6.2009 v Nepomyšli rybářské závody –

na Nepomyšlském rybníku (Kaolince). 

Mikulášský jarmark 
Mateřské centrum Jablíčko Nepomyšl ve spolupráci s ÚM letos podpořilo realizaci projektu 

Mikulášský jarmark v Nepomyšli i z prostředků fondu T-Mobile.  Jarmark byl zahájen 

v sobotu 5. 12. 2009 v 10.00 hodin. Během konání jarmarku také letos vystoupilo neobvyklé 

„jarmareční hudební těleso“; skupina Nešlapeto z Pilníkova. Výtěžek jarmarku v tomto roce 

představoval 3.775 Kč a byl využit na opravu krytí zvonice, jejíž celková byla 9.500 Kč. Za 

sbírky se tak pokrylo 40 % nákladů. 

 

Chybí údaje... 
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Rozpočet obce 

Rozpočet obce, který byl schválen na rok 2010, činil 15 000 000 Kč. 

Sběr nebezpečného odpadu 

V sobotu 27. 3. 2010 proběhl od 8.00 do 8.30 hodin bezplatný sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu na návsi před úřadem městyse. 

Náš městys ve vysílání regionální televize 

Na radě Svazku obcí Podbořanska byla dne 13. 4. 2010 domluvena realizace DVD a 

kalendáře jednotlivých obcí regionu. Na základě toho Nepomyšl navštívila regionální televize 

OK Plus Žatec, s jejímiž pracovníky byly za účasti našich zastupitelů natáčeny záběry na 

zajímavé lokality v našem katastru. Výsledné DVD bude prezentuje všechny obce 

mikroregionu Podbořanska. Každá obec na něm má (cca) 5 minut na svou prezentaci. 

Náš delegát na valné hromadě Skládky Vrbička, s.r.o., Podbořany 

Dne 12. května 2010 se konala valná hromada Skládky Vrbička, s.r.o. Na této valné hromadě 

(s doložením příslušného pověření k zastupování a jednání na valné hromadě, které bylo 

schváleno zastupitelstvem dne 30. 4. 2010), nás zastupoval starosta obce, pan Josef Lněníček. 

Instalace herních prvků 

Ve dnech 27. a 28. 5. 2010 proběhla instalace herních prvků na dětském hřišti v Nepomyšli: 

Vystoupení dětského divadla 

Dne 29. 5. 2010 od 15.00 hod. proběhlo (s podporou Úřadu městyse) v Kulturním domě 

v Nepomyšli vystoupení dětského divadla z Mostu. 

Už máme redaktora knižní publikace o Nepomyšli 

Protože byla na srpnovém zasedání ZM schválena finanční částka určená ke zhotovení knižní 

publikace o historii Nepomyšle životu v obci apod., bylo třeba zvolit redaktora publikace. 

Tím se stal v září 2010 pan Martin Kaše. V prosinci tr. byla ustavena také redakční rada 

tohoto publikačního projektu. 

Letošní zájezd do Litoměřic na „Zahradu Čech“ 

Protože ve dnech 17. 9 – 25. 9. 2010 opět probíhal tradiční zahradnický veletrh Zahrada Čech 

v Litoměřicích, uspořádal městys Nepomyšl (po dohodě s autobusovým dopravcem) zájezd na 

tuto výstavu ve středu 22. 9. 2010. 

Parlamentní volby 

Ve dnech 28. a 29. 5. 2010 se konaly i v našem městysu volby do Poslanecké sněmovny ČR. 

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva  

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl se konalo dne 5. 11. 2010 

od 18.00 hodin do 18.25 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. Předsedající přečetl slib 

stanovený v §69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 

čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů a 

řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Poté předsedající jmenovitě vyzval přítomné 

členy zastupitelstva ke  složení slibu pronesením „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Byl schválen 

veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce. Do funkce starosty byl jednohlasně 

zvolen Josef Lněníček (jako uvolněný starosta), do funkce neuvolněného místostarosty Pavel 

Bartuška. Následně byly zvoleny další orgány městyse Nepomyšl: výbory (finanční a 

kontrolní) a komise (kulturní, stavební a komise životního prostředí). 
Chybí další údaje... 
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Maškarní ples 

Místní skupina ČČK Nepomyšl uspořádala také letos v sále Kulturního domu v Nepomyšli 

Dětský maškarní ples, po kterém následoval (od 20. hod.) tradiční maškarní ples pro dospělé. 

Grant na stavbu dětského hřiště 

Mateřské centrum Jablíčko Nepomyšl letos získalo grant od T-Mobilu na výstavbu dětského 

hřiště; a to ve výši 94 tisíc Kč. 

Závody v sáňkování a bobování 

Závody v sáňkování a bobování proběhly v sobotu 6. 2. 2010 od 12.30  

hodin na kopci Beňák. Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nepomyšl. 

Maškarní bál v Mašťově 

Děti z kroužku Pandíci přispěly svým programem i během maškarního bálu v Mašťově dne... 

Vítání jara 

V sobotu 27. 3. 2010 pořádalo od 14.00 hodin Mateřské centrum Jablíčko Nepomyšl akci 

s názvem „Vítání jara“.  

Slavnost koní a rytířů 2010 

Koňský dvorec Chmelištná uspořádal dne 8. 5. 2010 ve Chmelištné zajímavou akci pro děti a 

dospělé, pro místní i přespolní, kterou nazval „Slavnost koní a rytířů 2010“. 

Kácení máje 

Dne 28. 5. 2010 od 18.00 hod. proběhla za účasti místních spolků v Nepomyšli tradiční akce 

Kácení máje. 

Otevření dětského hřiště 

Dne 4. 6. 2010 bylo od 17.00 hod. bylo místními spolky slavnostně otevřeno v Nepomyšli 

Dětské hřiště. Slavnost byla spojena s bohatým programem i s tradičním táborákem a 

s opékáním buřtů. 

Dětský den 

Dne 6. 6. 2010 se od 14.00 hod. na hřišti v Nepomyšli uskutečnila (jako výsledek další 

spolupráce místních spolků)  akce Dětský den. 

Rybářské závody 

Díky aktivitám vedoucího Místní skupiny spolku Rybáři (ČRS) Nepomyšl, pana Jindřicha 

Kroha, i díky jeho týmu se v Nepomyšli na Nepomyšlském rybníku (Kaolince) opět pořádaly 

dne 12. 6. 2010 rybářské závody. 

Drakiáda pro děti 

Sobotní akce „Drakiáda pro děti“ (pořádaná dne 19. září), kterou zorganizovala za MS ČČK 

především paní Schieferdeckerová, byla spojena s předvolební kampaní ČSSD, na které se 

výrazně podíleli místní sociální demokraté. To však velká část obyvatel naší obce vnímala 

velmi negativně. 

IV. ročník Mikulášského jarmarku 
Letošní Mikulášský jarmark se konal v sobotu dne 4. prosince 2010 od 10.00 do 17.00 hodin. 

Během jarmarku byly také vystaveny návrhy podob oficiálního znaku a vlajky městyse 

Nepomyšl. Výtěžek jarmarku v tomto roce činil 2.993 Kč. Peníze byly použity na 

spolufinancování statického posudku kostela v celkové ceně 4.800 Kč. Ze sbírky se tak 

pokrylo 62 % nákladů. 

A dále? 
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Také letos uspořádal městys Nepomyšl několik různých vlastních akcí; současně proběhla 

některá významná jednání našeho zastupitelstva. 

Dotace z programu rozvoje venkova 



Dne 25. 2. 2011 podal městys Nepomyšl žádost o dotaci z programu rozvoje venkova 

s názvem projektu „Restaurátorský záměr“. Projekt je zaměřen na zrestaurování kamenné 

plastiky sochy sv. Mikuláše v Nepomyšli. Stav kamenné plastiky, která se nachází ve stavu 

dlouhodobého poškození vlivem erozních vlivů zapříčiněné povětrnostními podmínkami, ale i 

vandalismem, je natolik závažný, že je opodstatněný důvod k restaurátorskému zásahu.  

Vlajka a znak městyse 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl na svém zasedání konaném dne 25. 2. 2011 také schválilo 

návrh vlajky městyse, který vypracoval Stanislav Kasík. Vlajku představuje modrý list s 

volnou bílou kvádrovanou hradbou s prázdnou branou, nad ní mezi zuby oblouková zeď se 

třemi černými kruhovými otvory do oblouku, z nichž vytéká bílá voda. Za hradbou vynikají 

dvě věže, každá s dvěma černými okny nad sebou, cimbuřím, červenou stanovou střechou se 

žlutou makovicí. Na zdi mezi věžemi je sv. Mikuláš s bílými vlasy a vousy, v bílé albě, se 

žlutou štolou s černými křížky, ve žlutém, červeně podšitém pluviálu a se žlutou mitrou. 

Levou rukou drží šikmo žlutou berlu závitem k vlajícímu okraji, pravou rukou žehná. Poměr 

šířky k délce listu je 2:3. 

Podpora vodního zdroje v Nové Vsi i jinde 

Březnové jednání zastupitelstva, které proběhlo v pátek 25. 3. 2011, rozhodlo o poskytnutí 

finančního příspěvku na vybudování nového vodního zdroje v Nové Vsi (pomocí vrtu nebo 

studny, popř. jiným technologickým způsobem). Doufáme, že to pomůže k vyřešení některých 

problémů se zásobováním vodou v naší spádové vsi. Současně již platí nové zásady pro 

poskytování finančního příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu, či 

jiného technologického řešení) v Nepomyšli a v místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná 

a Nová Ves. Zásobování vodou by se tak mělo i nadále zlepšovat. 

Doprava k lékaři 

Úřad městyse Nepomyšl také letos zajistil dopravu občanů k lékařce do Vroutku. Každý lichý 

týden ve středu odjíždí spoj v 7.30 hod. od bývalého zdravotního střediska. 

Zateplení bývalé školy 

26. dubna zastupitelstvo schválilo zhotovitele zateplení budovy bývalé školy. Ve 

dvoukolovém výběrovém řízení nakonec zvítězila firma 2. Pražská stavební s.r.o.  

Ohrazení a rekonstrukce památníku 

V květnu byla dokončena stavba žulové zídky (panem Josefem Škorjakem) a kovového 

oplocení (jež vytvořil pan Václav Staněk z Chmelištné) kolem památníku u kostela sv. 

Mikuláše v Nepomyšli. (Památník byl odhalen již 27. 10. 1946 Českou stranou národně 

socialistickou). Po mnoha letech se tak dočkal památník rekonstrukce.  

Divadelní představení 

10. 5. 2011 uspořádal městys Nepomyšl v kulturním domě v Nepomyšli divadelní představení 

divadla Rádobydivadla Klapý – s názvem „Slepice“. 

Přidělení vlajky 

Dne 11. 5. 2011 bylo zastupitelstvu naší obce sděleno, že se Podvýbor pro heraldiku a 

vexilologii Poslanecké sněmovny České republiky zabýval žádostí městyse Nepomyšl o 

udělení vlajky a doporučil, aby byl symbol v navrhované podobě udělen.  

Zájezd do divadla v Litvínově 

12.5.2011 městys Městys Nepomyšl uspořádal zájezd do divadla v Litvínově na francouzskou 

komedii Pierre Chesnota o dvou osamělých lidech, kteří se setkají v Paříži uprostřed horkého 

léta - s názvem „Sousedka“; s Lukášem Vaculíkem a Hanou Seidlovou v hlavní roli. 

Kostel ve vlastnictví obce 

Po dlouhých jednáních s litoměřickou diecézí se podařilo získat do vlastnictví městyse kostel 

sv. Mikuláše. Dne 16. 6. 2011 bylo zastupitelstvu zasláno vyrozumění o zapsání kostela na 

list vlastnictví městyse Nepomyšl. 

Předání dekretu o udělení vlajky 



Dne 29. 6. 2011 proběhlo slavnostní předání dekretu o udělení vlajky městysu Nepomyšl, 

které provedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, paní Miroslava Němcová. 

Tohoto předání se zúčastnil starosta městyse Nepomyšl Josef Lněníček a zastupitel městyse 

Nepomyšl Martin Kaše. 

Jednání o třídírně odpadu 

27. 7. 2011 zastupitelstvo rozhodlo o vstupu do jednání o vybudování třídírny komunálního 

odpadu na skládce Vrbička (jako investor; kapacita skládky Vrbička je projektována do roku 

2015). 

Dotace na restaurování sochy sv. Mikuláše 

Dne 12. 8. 2011 naše obec obdržela od Regionálního odboru Státního zemědělského 

intervenčního fondu Ústí nad Labem kladné stanovisko k poskytnutí dotace a výzvu k podpisu 

dohody o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Mikuláše v Nepomyšli. 

Oslavy výročí 1. doložené zmínky o obci 

Celý poslední srpnový týden byl ve znamení oslav 1. zmínky o obci. 27. 8. 2011 potom 

proběhly (pod patronací městyse Nepomyšl) celodenní oslavy u příležitosti časového 

intervalu 650 let, který uplynul od záznamu první doložené písemné zmínky o obci. Akce 

proběhla pod názvem Sedm století nepomyšlských – oslavy městyse Nepomyšl. Ač nás 

malinko potrápilo počasí, oslavy se nakonec vydařily. Program slavností začal mší svatou 

v kostele sv. Mikuláše a slavností salva otevřela tržiště. Jednou z prvních scének bylo 

vystoupení Koňského dvorce Chmelištná a W-Arelt ve scénce z rané historie Nepomyšle, kde 

kníže Nezamysl zachránil prosté pasačky koz před vpádem zlých Bavorů. Program 

pokračoval soubojem pravěkých šamanů a raných křesťanů v rámci představení Cesta kříže 

(v podání omladiny z Řadu černých rytířů) a další scénkou z historie Nepomyšle; tentokráte o 

tom, jak Petr z Janovic církevní i světské pořádky v Nepomyšli jednal. Tato scénka se vázala 

k první písemné zmínce o obci z roku 1361. Tedy ke zmínce o ustanovení nového kněze do 

Nepomyšle. Úderem třinácté hodiny se Nepomyšl přenesla do roku 1717 a uvítala velmi 

vzácnou návštěvu: císaře Karla VI. s chotí v doprovodu španělské gardy. Karel VI. nebyl totiž 

otcem vlasti jako Karel IV., ale byl především císařem a králem španělským. Císař sám pak 

spolu se zástupcem rodáků z Nepomyšle Sigwaltem Kaiserem, s tajemnicí Svazku obcí 

Podbořanska Libuší Moravčíkovou, s farářem z římskokatolické farnosti, děkanství 

Podbořany Alexandrem Siudzikem, s Martinem Polákem, ředitelem MAS Vladař, a se 

zastupiteli městyse Nepomyšl pokřtili DVD o obci. Císař pak podepisoval osobní glejty pro 

účastníky oslav. Odpolední program zpestřila dechová hudba Barborka, ale také trochu více „ 

adrenalinové“ akce: dělostřelecká show nebo (adrenalinové především pro mladou mužskou 

část populace) vystoupení Mažoretek z Podbořan. Během celého dne jsme se všichni mohli 

pobavit u řemeslníků. Mohli jsme si např. vyrazit minci u mincíře či udělat svíci u svíčkáře. 

Především děti se vyřádily u dřevěného kováře; v pozdních odpoledních hodinách pobíhalo 

po Nepomyšli několik novopečených rytířů i rytířek. V kulturáku jsme mohli navštívit 

výstavu z činnosti nepomyšlských neziskovek a k nahlédnutí byly kroniky a staré fotografie o 

Nepomyšli. To vše ocenili především místní rodáci. Odpolední a večerní program pokračoval 

vystoupením Řádu černých rytířů (laděným do atmosféry 30. let 20. stol.), vystoupením 

Kabátu Revival, noční taneční zábavou, ohňovou show Cesta kříže, ohňostrojem a půlnočním 

překvapením „Selek Trnky Brnky“ a „ruských kozáků“.  

Rekonstrukce chodníků 

Rekonstrukce v Podbořanské ulici k 30. 8. 2011, jak bylo stanoveno, ukončena nebyla. Firmě 

Globalstav byla proto vypovězena smlouva; této firmě bylo účtováno penále za každý den, o 

který překročila termín rekonstrukce. Dokončením stavby byla pověřena firma Mlejnek, se 

kterou máme již dobré zkušenosti při výstavbě chodníků v horní části obce u Podbořanské 

ulice, v Rohozecké ulici. 

Zájezd na Zahradu Čech 



Ve středu 21. září 2011 uspořádal Úřad městyse Nepomyšl zájezd do Litoměřic na „Zahradu 

Čech“.  

Sběr nebezpečného odpadu 

Také letos se uskutečnil v sobotu 1. října 2011 Sběr nebezpečných složek komunálního 

odpadu (NSKO); na návsi před budovou úřadu městyse Nepomyšl. Na uvedené místo byly 

přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen, a.s. (vybavené speciálními nádobami pro sběr 

nebezpečných odpadů).  

Další dotace na zateplení budov 

Městys Nepomyšl obdržel dne 27.10.2011 rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení 

obecní budovy v Nepomyšli čp. 102“ (bývalá škola) z Operačního programu životního 

prostředí ve výši 2.8520.300,- Kč. 

A znovu divadlo v obci 

Na pátek 4. 11. 2011 zajistilo vedení městysu v Kulturním domě v Nepomyšli vystoupení 

Rádobydivadla Klapý, které uvedlo hru Václava Nývlta podle novely Bohumila Hrabala 

„Taneční hodiny pro pokročilé“. 

Co ještě letos Úřad městyse zajistil? 

Letos byla též zahájena revitalizace Doláneckého potoka v úseku od mostu směrem na 

Podbořanský Rohozec po můstek (pod komunikací vedoucí směrem na Chmelištnou). 

Zaměstnanci úřadu městyse opakovaně likvidovali expanzivní bolševník; zejména podél 

potoka pod obcí směrem na Buškovice. Další větší ohnisko výskytu těchto agresivních rostlin 

se nachází v katastru Nová Ves u bývalého ovčína. Velkou pozornost věnoval náš městys 

celkové přestavbě bývalé školy, jednotlivých domů, budovy úřadu městyse, úpravám nově 

otevřeného dětského hřiště, hřiště hráčů oddílu kopané apod.  

Vytvoření nových pracovních míst 

Městys Nepomyšl letos též obdržel od Úřadu práce v Lounech finanční příspěvek na 

vytvoření 4 pracovních míst na veřejně prospěšné práce pro uchazeče o zaměstnání 

evidovaných úřadem práce, zatím pouze na 3 měsíce. 

Problémy s Českou poštou 

Projevily se i problémy s Českou poštou. Majiteli budovy, ve které nyní sídlí pobočka pošty, 

jsou manželé Schrötterovi. Smlouva pošty o pronájmu prostor v tomto objektu skončila 

s rokem 2011. Hrozí tak zánik pobočky v Nepomyšli, neboť vedení pošty odmítlo stěhovat 

stávající pobočku do nových prostor v budově bývalé školy tak, jak bylo původně ze strany 

městyse Nepomyšl zamýšleno. Tento problém musí naše zastupitelstvo vyřešit v příštím roce 

prioritně.  

 

ZÁJMOVÉ SPOLKY, SPORT A AKTIVITY OBČANŮ NEPOMYŠLE: 

 

Jarní burza oblečení 

V sobotu 19. 3. 2011 uskutečnilo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle 1. jarní burzu 

dětského oblečení, která proběhla v kulturním domě v Nepomyšli. Garantem akce byla 

Monika Zlá. Burza se setkala s velkým zájmem, a to jak ze strany nakupujících, tak ze strany 

prodávajících. 

Učitelský ples v Podbořanech 

Dne 25. 3. 2011 členky Místní organizace Českého červeného kříže z Nepomyšle vystoupily 

se svým tanečním číslem na Učitelském plese, který se konal v Podbořanech. Svým 

půlnočním vystoupením sklidily velký úspěch, který byl odměněn bouřlivým potleskem. 

Vítání jara a Velikonoce 
2. dubna 2011 pořádal v KD Nepomyšl (u příležitosti Vítání jara) dětský zájmový 

přírodovědný kroužek "Pandíci" o.s. velikonoční setkání. Nejen dětičky, ale i dospělí si zde 

mohli zkrášlit vajíčka různými technikami, ozdobit si perníčky, které si mohli odnést na 



památku (či rovnou do bříška!). Dále se všichni mohli zúčastnit soutěže o nejhezčí obrázek 

namalovaný opět pomocí různých technik. A aby to maminkám nebylo líto, mohly se zapojit 

do soutěže O nejchutnějšího velikonočního beránka za věcné ceny. Nechyběla samozřejmě 

ani kulturní vložka v podobě dvou lidových tanců v provedení žaček ZUŠ Žatec. Na závěr 

setkání jsme všichni společně vyrobili Morenu (symbol zimy) a nazdobili líto (jarní 

napučenou větévku, symbolizující jaro). Průvod směřoval (za zpěvu písní probouzejících jaro) 

k místnímu potoku, kde jsme Morenu utopili. Jaro jsme pak přivítali nazdobeným lítem 

uprostřed vesnice. 

Hasičské cvičení 

Dne 2. dubna proběhlo v Žihli též taktické cvičení jednotek PO Plzeňského a Ústeckého kraje, 

na němž se podíleli i naši hasiči.. Tématem byl rozsáhlý požár lesa s několika ohnisky požáru. 

Jednotky byly rozděleny do 4 úseků. Jedním z cílů cvičení bylo vyzkoušení dálkové dopravy 

vody hadicemi (též kyvadlově).  

Slet čarodějnic 

Jako dosud každým rokem, tak i letos připravil dětský zájmový přírodovědný kroužek 

"Pandíci" o. s. akci Slet čarodějnic - dne 30.dubna od 18:30 hod na dětském hřišti 

v Nepomyšli. A to za velmi hojné účasti místních obyvatel, ale i samotných nadpřirozených 

bytostí. Čarodějné dívky i škaredé baby přiletěly odpoledne po postavení májky. Každá 

z čarodějek stála u jedné soutěže, kde si děti mohly vyzkoušet své dovednosti. 

Téhož dne zajeli naši dobrovolní hasiči též do Podbořan, kde hasiči slavili 140. výročí vzniku 

svého útvaru. Naši hasiči sem přijeli s „malou nepomyšlskou spartakiádou“, tedy s příběhem 

o vzniku Nepomyšle a o zrodu jejího znaku a praporu.  

ČČK na Pivním máji 

V neděli 1. května 2011 se nepomyšlské členky ČČK zúčastnily Dnů dobré pohody, které se 

konaly pod názvem PRVNÍ (PIVNÍ) MÁJ v nedalekých Kryrech. naše vystoupení v recesním 

prvomájovém průvodu mělo opět velký ohlas (hlavně pro dobré nápady a veselé kostýmy, 

které členky Českého červeného kříže samy vyrábějí). Dokonce jsme upoutali i regionální 

televizi, a tak jsme rádi, že můžeme propagovat nejen naší organizaci, ale i městys Nepomyšl.  

Nácvik zumby 

Také letos mohly ženy z Nepomyšle (ale nejen ony) cvičit na melodii velmi známého a 

oblíbeného tance zumba. První setkání uspořádalo 3. 5. 2011 Mateřské centrum Jablíčko. 

Straočeské máje a česká beseda 

Český červený kříž se po letech pokusil o obnovení tradice tzv. staročeských májů a tancování 

tzv. besedy. Několik měsíců se májové tanečky a beseda nacvičovaly v KD Nepomyšl.  

V sobotu 28. 5. 2011 proběhlo za rekordní účasti místních obyvatel na návsi tradiční kácení 

máje (v rámci programu staročeských májů). Po dlouhých letech kácení máje doprovázelo i 

taneční vystoupení, jehož přípravy se ujal ČČK Nepomyšl ve spolupráci s místní omladinou. 

Krojovaní tanečníci a tanečnice prošli před kácením májky celou obec a (nejen) u domů 

svobodných děvčat tancovali. Před samotným losováním tomboly o májku pak májoví 

tanečníci vystoupili na návsi s českou besedou. Večer následovala Májová taneční zábava v 

KD v Nepomyšli. 

Oslavy Dne dětí 

V červnu opět probíhaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Již 4. 6. 2011 se uskutečnila akce 

nazvaná Oslava dětského dne v Podbořanském Rohozci. Téhož dne se zúčastnili hasiči 

Nepomyšl dětského dne v Buškovicích, kde předvedli techniku CAS. Zájemci si mohli 

vyzkoušet stříkání z proudnice přímo z auta. Byla také možnost prohlédnout si jeho vybavení 

a posedět za volantem hasičského vozu; nechyběla oblíbená pěna. V Nepomyšli pak místní 

spolky na fotbalovém hřišti uspořádaly oslavy dětských dnů hned dvakrát; 18. 6. 2011 

společně TJ Nepomyšl a ČČK, dále oslavu pro velký úspěch zopakovala TJ Nepomyšl ve 

spolupráci s ČČK Nepomyšl, Českým rybářským svazem Nepomyšl a SDH 2. 7. 2011. Zde 



svou techniku (dopravní automobil VW Transporter) předvedla pozvaná partnerská JSDH 

Buč z Plzeňského kraje, se kterou naši hasiči spolupracují od roku 2010.  Děti si vyzkoušely 

shodit terč proudem vody z hasičské proudnice. U dalšího stanoviště probíhala střelba ze 

vzduchovky na plechovky. Po splnění úkolů byly děti odměněny drobným dárkem.  

O poklad knížete Nezamysla  

V neděli 12. 6. 2011 měli nepomyšlští rodičové se svými potomky možnost vyzkoušet si cestu 

strojem času a proputovat historii Nepomyšle od pravěku až po středověk. Mateřské centrum 

Jablíčko z Nepomyšle ve spolupráci s Dětským zájmovým přírodovědným kroužkem 

„Pandíci“ připravilo pro rodiče s dětmi u příležitosti 650 let od první písemné zmínky o obci 

rodinné klání O poklad knížete Nezamysla. Trasa naučné soutěže začínala u dětské aleje na 

konci Nepomyšle, končila v „budoucnosti“ na návsi u kostela sv. Mikuláše. Cestou mohli 

soutěžící potkat různé skutečné i smyšlené postavy, které vždy nějak souvisely s historií 

Nepomyšle a jejím okolím a které procházejícím pokládaly záludné otázky z nepomyšlských 

dějin. Menší děti dostávali různé úkoly, např. kyjem trefit mamuta, husím brkem namalovat 

rodičům obrázek či zahrát na varhany. Děti a rodiče tak mohli potkat např. „pračlověčici“, 

středověkého písaře, sv. Mikuláše – patrona obce, hraběnku z nepomyšlského zámku či 

strážkyni nepomyšlské lípy. Na návsi na poutníky časem čekala krásná Budoucnost. Ta všem 

zúčastněným uložila křídami na chodník nakreslit budoucnost Nepomyšle. Vyhlášení 

výsledků rodinného klání proběhlo na dětském hřišti, kde se „vyčerpaní“ soutěžící mohli na 

pikniku posilnit výbornými steaky připravenými a servírovanými krásnou šenkýřkou a jejím 

chotěm.  

Letní burza oblečení 

Také na počátku léta uspořádalo MC Jablíčko burzu dětského oblečení; a to 25. 6. 2011.  

Školní akademie 

27. 6. 2011 se naši rodiče hromadně zúčastnili školní akademie v Maštově, kterou pořádala 

ZŠ Krásný Dvůr.  

Den důchodců 

30. 7. 2011 uspořádali „Pandíci“ 5. ročník akce Den důchodců v kulturním domě 

v Nepomyšli. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Jaroslava Pinkase. Děti z kroužku se 

představil s tanečním vystoupením, zpěvem lidových písní a přednesem básniček. Pozvání 

přijaly i mažoretky – Perličky z Kryr. Zlatým hřebem odpoledne bylo slosování vstupenek o 

velkou sladkou cenu: o dort v podobě nepomyšlského zámku, který upekla paní Kateřina 

Gálová z Podbořanského Rohozce. Součástí akce bylo i občerstvení (pro seniory zdarma) 

dáreček pro seniory (kytička a plechovka nealkoholického piva). 

Putování Z pohádky do pohádky 

2. ročník putování Z pohádky do pohádky (Putování pohádkovým lesem aneb Kouzelná cesta 

pohádkou) připravilo MC Jablíčko na neděli 13. 8. 2011. 

Utkání starých gard 

K oslavám 650. výročí od první zmínky městečka Nepomyšl připravili naši fotbalisté v sobotu 

27.srpna 2011 na hřiště TJ Nepomyšl přátelské utkání starých gard. 

Péče o náves v Chmelištné 

Ale nesmíme zapomenout na letní aktivity občanského sdružení Koňský dvorec Chmelištná, 

které si letos vzalo za úkol pečovat o náves ve své obci. Nebyl to úkol jednoduchý, náves byla 

plná jakýchsi sutin, bažin, děr a nepřehledného porostu. Díky pronájmu byly na určitou dobu 

vyřešeny i vlastnické vztahy. 

Požární poplach 

Dne 28. 9. 2011 byl vyhlášen požární poplach JSDH Nepomyšl. Jednotka s technikou CAS25 

byla vyslána na požár včelína a stodoly do obce Chmelištná. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří 

včelín napojený na budovu stodoly. Včasným a profesionálním zásahem se podařilo stodolu 

zachránit, bohužel včelín lehl popelem. Po likvidaci ohně a odjezdu všech jednotek zůstala 



naše jednotka na místě ohledně dohledu nad požářištěm. Mimo našich hasičů zasahovali 

hasiči z HZS Podbořany, JSDH Krásný Dvůr, JSDH Maštov.  

Jablečný den v Krásném Dvoře 

V sobotu 1. října navštívili někteří naši občané Jablečný den v Krásném Dvoře, který pořádalo 

na nádvoří zámku sdružení Naše Krásnodvorsko a sdružení Gratia Loci o. s. ve spolupráci 

s obcí Krásný Dvůr a se Státním zámkem Krásný Dvůr. Také MC Jablíčko zde prezentovalo 

svou činnost ve stánku, kde členky centra nabízely své výrobky. 

Drakiáda 

1. října 2011 také místní organizace Českého červeného kříže na dětském hřišti (podle již 

zaběhnuté tradice) uspořádala akci Drakiáda, po níž následoval táborák spojený s opékáním 

buřtů. 

Záchrana kotěte 

V sobotu 5. 10. 2011 opět zasahovali naši hasiči. Z operačního střediska vyhlášen poplach 

JSDH Nepomyšl na záchranu osob a zvířat z výšky a hloubky. Tentokrát se jednalo o kotě, 

které se kanalizací dostalo do jímky a už si nevědělo rady s cestou zpět. Kočka byla vytažena 

a předána majitelce. Akci ale zajistili především hasiči z Podbořan. 

Kurs barvení textilu 

7.10. 2011 pořádalo MC Jablíčko z Nepomyšle kurs barvení textilu přírodní cestou.  

Podzimní burza oblečení 

V sobotu 8. 10. 2011 uskutečnilo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle již 3. burzu 

oblečení spojenou s módní přehlídkou, kde vystoupila jako modelky místní děvčata. 

Den otevřených dveří DS v Podbořanech 

Dne 11. října navštívili někteří naši občané Domov pro seniory Podbořany, kde se konal „Den 

otevřených dveří“ - spojený s prodejem výrobků klientů domova (pořádaný v rámci týdne 

sociálních služeb). 

Vítání občánků 

15. 10. 2011 proběhlo i letos pravidelné (každoroční) Vítání občánků v Nepomyšli. Přivítali 

jsme 7 dětí; z toho jedno z Chmelištné (poprvé po 60 letech). Rodiče i děti přivítali 

především.členové dětského zájmového přírodovědného kroužku Pandíci básničkami a 

veršovaným divadélkem o malém ukřičeném paviánu a následnou ukolébavkou. Po skončení 

oficiálního přivítání dětí se rodiny odebraly do dětské aleje na konci obce, kde rodiče vysadili 

svému děťátku lipku na památku jeho narození i na památku dne, kdy bylo přivítáno do obce 

a do života. 

Oživlá heraldika 

Slavnost nazvaná Oživlá heraldika se konala u příležitosti slavnostního předání znaku a 

praporu městyse Nepomyšl v den výročí vzniku ČSR, tedy 28. 10. 2011. MC Jablíčko zde 

vystoupilo s dramatizací příběhu heraldického znaku Nepomyšle. 

II. podzimní burza oblečení 

Také 29. 10. 2011 uspořádalo MC Jablíčko další, opět podzimní burzu dětského a 

„dospěláckého“ odívání, která byla rovněž spojena s módní přehlídkou. 

Strašidelné dovádění  

Dne 29.10.2011 se v Nepomyšli v Kulturním domě uskutečnil 2. ročník akce s názvem 

Strašidelné dovádění, kterou pořádal Přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o.s. a 

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle. Součástí programu bylo dlabání dýní, výtvarná 

dílnička, tvoření z přírodnin, různé soutěže (třeba ta o nejzajímavějšího strašáka do zelí),  dále 

diskotéka v maskách a následný lampionový průvod. 

Myslivecký hon 

V neděli 6. listopadu 2011 proběhl také u nás myslivecký hon. Po oblačných a mlhou 

nasáklých dnech se na dva dny vyčasilo. Sešlo se na třicet lovců. Sloveno bylo 43 bažantů, 20 

divokých kachen a jedna liška. 



Mikulášský jarmark 

O první adventní sobotě 3. 12. 2011 se konal 4. ročník Mikulášského jarmarku. I ten byl 

spojen s výročím 650 let městyse Nepomyšl. Na akci se podílely spolky MC Jablíčko, Pandíci 

i městys Nepomyšl). Akce navázala i na dřívější oslavy (např. výročí 28. října ve scéně Oživlá 

heraldika; stejně tak slavnost předání znaku a praporu městyse Nepomyšl). Proběhle i 

Mikulášská sbírka, která poskytla další prostředky na obnovu kostela (u příležitosti svátku sv. 

Mikuláše a poutního jarmarku). V podvečerních hodinách se účastníci společně vydali na 

lampiónový průvod zamlženou obcí, kde byla různě poschovávaná živá strašidla. Celá akce 

skončila na dětském hřišti, kde se vypouštěly balony štěstí. 

 

A CO SE JEŠTĚ DĚLO LETOS V OBCI? 

 

Tak třeba: ve středu  6. 7. 2011 navštívila nepomyšlskou školu, která je momentálně 

v rekonstrukci, nečekaná dvoučlenná návštěva. Při své dlouhé cestě za neznámým cílem si na 

komíně školy dali „leteckou“ pauzu dva čápi. 

Protože se nám v roce 2011 podařilo získat dotaci na opravu sochy sv. Mikuláše u kostela, 

který mu je zasvěcen, mohla být letos koncem roku socha demontována a odvezena do 

restaurátorské dílny. Započala její oprava. Několikatunová socha sv. Mikuláše vznesla do 

vzduchu a „přestoupila“ ze svého podstavce na přistavený nákladní vůz. Přitom ale došlo 

k naprosto neočekávané události. Po demontáži podstavce byl pod sochou sv. Mikuláše 

objeven poklad; první nepomyšlský poklad! Pod sochou byla nalezena malá plechová 

krabička zabalená v dobových novinách a zaletovaná cínem. Co v ní bylo? To jsme se 

dozvěděli 6. 1. 2012, kdy jsme slavnostně za přítomnosti kamery a fotografa „poklad“ 

otevřeli. Malá kovová krabička byla celá zabalena v novinách z 8. srpna 1907. Noviny byly 

navlhlé a místy napadené plísní, ale přesto byly velice dobře zachované a dalo se v nich 

normálně číst. Krabička byla zaletována cínem, a tak nám dalo trošku práci šetrně ji otevřít. 

První, co na nás z krabičky vypadlo, byla etiketa od egyptských cigaret. V krabičce bylo cosi, 

co na první pohled vypadalo jako blok zabalený v savém papíru či nějaké látce. Po rozbalení 

tohoto papíru či látky se na nás vysypala celá hromádka různě zachovalých papírků, které 

jsme v první chvíli považovali za nějaké papírové peníze či jiné platidlo, vzápětí jsme ale 

zjistili, že jde o etikety, pravděpodobně od punče. Že by se snad v Nepomyšli vyráběl punč? 

Kromě etiket od punče byly v krabičce bohu díky i dobové mince. Nejstarší byla z roku 1891. 

V savém papíru či textilii pak byly ještě zabaleny dvě listiny. To byla nejcennější část 

„pokladu“. Druhá listina byla v podobně špatném stavu jako listina první. Ale zatímco první 

byla psána inkoustovou tužkou (pravděpodobně), která vlhku odolala celkem slušně, druhá 

listina byla psána inkoustem. A ten na mnoha místech zcela vybledl. Z fragmentů, jež jsme 

byli schopni přečíst a následně jim i porozumět, jsme pochopili, že na části listiny je popis 

sochy, což může být velmi cenný podklad pro restaurátory. Další část popisuje historii. 

Bohužel však už nevíme zcela přesně, zda historii obce v roce 1907 anebo celkovou 

politickou situaci v Čechách a v Rakousku Uhersku jako takovém. (Citujeme tu z 

Nepomyšlovin.) 

Prožili jsme letos ale i některé nepříjemné, mnohdy pak velmi těžké a smutné chvíle.  

Uspokojivě se dosud nepodařilo vyřešit autobusovou dopravu v obci. Pan starosta se obrátil 

na  ředitelku Autobusové dopravy s.r.o. v Podbořanech a požádal ji, aby vyřešila kapacitu 

míst k sezení pro předškoláky. Paní ředitelka však neprotivila žádné pochopení pro otázky 

dopravy dětí. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (resp. 

pan Duda) také na náš podnět neodpověděl. Bude tedy nutné dohodnout další postup 

v budoucnu; a to ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy v Krásném Dvoře, paní Mgr. 

Ivanu Bejčkovou, a se starostou Podbořanského Rohozce, p. Gálem. 

Odešla paní Brezániová 



Ve středu 21. 9. 2011 od nás navždy odešla paní Irena Brezániová. Když jsme pořádali 

jakoukoliv akci, když bylo zapotřebí s čímkoliv pomoci, Irena byla vždy ochotná přiložit ruku 

k dílu. Byla ochotná s námi řádit na pohádkovém dni, když se chystal jarmark, vždycky nám 

pomohla s výrobky. Pomáhala i při akcích městyse, při volbách byla vždy dobrou duší 

volební komise. A nejen při volbách. Byla zkrátka tak nějak zdravě angažovaným člověkem. 

Bylo na ni spolehnutí a byla s ní vždy legrace; mnohým z nás byla dobrou kamarádkou. A to 

nejen v Mateřském centru Jablíčko. 

 

2012 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Provoz pošty 

Zatupitelstvo již počátkem roku rozhodlo o provozu pošty. Pro účely zachování „kamenné“ 

pobočky České pošty v Nepomyšli (čp. 23) poskytl městys Nepomyšl majitelům objektu, 

manželům Josefu a Gabriele Schrötterovým, po dobu od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 příspěvek 

na nájemné ve výši 5000 Kč měsíčně. Prodloužení dohody s manželi Schrötterovými bylo 

schváleno dne 28. 1. 2012 na dobu od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 (s doložkou  tom smyslu, že 

dojde-li v té době k přesunu kamenné pobočky do budovy školy, dohoda automaticky 

přestává platit). V prosinci už bylo možné v budově bývalé školy pravidelně topit. 27. 12. 

2012 se podařilo zkolaudovat novou provozovnu České pošty včetně vstupního vestibulu 

v budově multifunkčního centra městyse Nepomyšle (tj. v budově bývalé školy). Zdařilé 

dokončení prací na této provozovně a zdařilá kolaudace umožnily přesunout pobočku pošty ze 

stávajícího soukromého objektu (čp. 23) do obecních prostor (v termínu od 28. 12. 2012 do 

31. 12. 2012). 

Zájezd do divadla 

Ve čtvrtek 8. 3. 2012 uskutečníl městys zájezd do Městského divadla v Mostě na divadelní 

představení s názvem „Sluha dvou pánů. 

Vstoupili jsme do dotačního programu 

V březnu 2012 byl vyhlášen dotační program z  kulturního dědictví obcí a venkova. Tento 

dotační program krom jiného umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel, a 

to v oblasti kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných 

území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny včetně historických parků, zahrad a alejí. 

Výše dotace je až 90 % z celkových způsobilých výdajů.  

Sběr nebezpečného odpadu 

Úřad městyse Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a. s. i letos upořádal 

sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (NSKO). Akce proběhlav sobotu 2. června 

2012 na návsi před budovou úřadu městyse Nepomyšl, kde byly přistaveny vozy společnosti 

Marius Pedersen,a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. 

Znovuumístění sochy sv. Mikuláše 

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 byla zpět na své místo před nepomyšlským kostelem instalována 

restaurovaná socha sv. Mikuláše. Do prostoru pod sochou sv .Mikuláše byla umístěna 

schránka s dokumenty pro generace příští (jako zpráva o Nepomyšli dnešní doby).  

Slavnostní předání sochy sv. Mikuláše městysu Nepomyšl proběhlo dne 8. 8. 2012. 

Nominace do soutěže Starosta roku 

Paní Jana Glončáková v září tohoto roku nominovala starostu obce, pana Josefa Lněníčka, 

do soutěže „Era – Starosta roku". Následně postoupil v soutěži mezi 5 nejúspěšnějších 

kandidátů! (Soutěž běží již od roku 2009 a za tuto dobu bylo do soutěže posláno celkem 823 

nominací z 645 obcí v ČR – obcí do počtu 2 000 obyvatel). V letošním 4. ročníku bylo k datu 

uzávěrky soutěže 5. 9. 2012 nominováno celkem 166 starostů a starostek z celé České 



republiky. Starostkou roku se nakonec stala paní Vlasta Mokrá z obce Násedlovice. Jednalo 

se již o čtvrtý ročník soutěže. Ze 166 přihlášených starostek a starostů byla odbornou komisí 

vybrána závěrečná pětice nejlepších kandidátů. Byl mezi nimi i starosta Nepomyšle Josef 

Lněníček. Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. 11. 2012 v kavárně Era – Nový svět v Praze. 

Starostkou roku se stala paní Vlasta Mokrá z Násedlovic. Jak jsme se ale posléze dozvěděli 

(byť z kuloárních rozhovorů s členy hodnotící komise), náš starosta je druhý nejlepší starosta 

roku. 

Dotace na opravu kostela 

Dne 14. 9. 2012 Úřadu městysu Nepomyšl Státní zemědělský intervenční fond v Ústí nad 

Labem oznámil, že jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt s názvem 

„Oprava kostela sv. Mikuláše na p. p. č. 118 v Nepomyšli“. Hlavním cílem tohoto projektu, 

tedy I. etapy oprav, je zajistit kostel sv. Mikuláše tak, aby se zabránilo jeho dalšímu chátrání, 

a dále připravit podmínky pro další (konečné) práce v II. etapě, kdy dojde k opravě fasád a 

interiéru. 

Volby do zastupitelstev krajů 

V pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů. Místem konání voleb byla 

volební místnost na úřadě městyse v Nepomyšli (pro voliče s trvalým pobytem v obci 

Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves). 

Setkání heligonkářů 

13. 10. 2012 pořádal městys Nepomyšl zájezd do Vroutku na 28. setkání heligonkářů.  

Vítání občánků 

20. 10. 2012 od 14.00 hod. proběhlo v kulturním domě v Nepomyšli další Vítání občánků. 

Letošní slavnost byla určena dětem narozeným v období říjen 2011 – říjen 2012. Vysázením 

lipek pak všichni společně oslavili nejen narození dětí, ale i Mezinárodní den stromů, který 

připadal právě na 20. října letošního roku. 

Turnaj v bowlingu 

V sobotu 3. 11. 2012 se konal v Blšanech v Bowling baru turnaj mezi obcemi Svazku obcí 

Podbořasnko v této disciplíně. Zúčastnilo se celkem 10 družstev po šesti hráčích. Družstvo 

nevyslal Podbořanský Rohozec a Petrohrad. Svou účast potvrdila a dodržela družstva Blšan, 

Kryr, Vroutku, Podbořan, Lubence, Blatna, Očihova, Krásného Dvora a Nepomyšle. Cílem 

turnaje bylo nejen prověřit fyzickou zdatnost družstev, ale hlavně utužit kontakty a zvýšit 

intenzitu spolupráci mezi obcemi Svazku. 

Průjezd vojenské techniky 

Již poněkolikáté řeší obce na Podbořansku problém vojenských vozidel projíždějících po 

běžných komunikacích III. třídy. Prostřednictvím hejtmanky Ústeckého kraje ministr obrany 

na dotaz zastupitelstva naší obce sdělil, že pohyb vojenské techniky nelze po silnicích III. tříd 

úplně eliminovat, ale na základě provedeného šetření byla přijata nezbytná opatření, která by 

měla optimalizovat trasy přesunů a tím zmírnit negativní dopad na silnice III. třídy. Současně 

byl požádán náčelník Vojenské policie o provádění kontrolní činnosti se zaměřením na 

dodržování stanovených tras. Doufejme, že přijatá opatření ze strany Ministerstva obrany 

zlepší situaci v naší obci a zároveň zabrání dalšímu poškozování silnic III. tříd.  

Problém dojíždění a bezpečnosti dětí přetrvává 

Školní autobus trápí především nepomyšlské děti dojíždějící do ZŠ. Zatímco podle jízdního 

řádu má do Krásného Dvora ranní autobus přijíždět v 7.46, stále přijíždí autobus o 5-10 minut 

později. Žáci tak pravidelně přicházejí pozdě na vyučování. Škola doposud tento handicap 

dojíždějících nepomyšlských a buškovických dětí tolerovala. Letošní první ročník ale z 90 % 

tvoří nepomyšlské děti. Po začátku vyučování tak chybí ve třídě většina dětí. Zastupitelé 

starostovi uložili projednat s dopravcem dodržování jízdního řádu, případně jeho změnu tak, 

aby byla zajištěna včasná docházka dětí do školy. Základní a mateřská školy v Krásném 



Dvoře (paní ředitelka Mgr. Ivana Bejčková) nakonec přistoupila k úpravě počátku vyučování. 

Je ale smutné, že problém zpožďování autobusů odmítá řešit ředitelka společnosti 

Autobusová doprava, s.r.o. Podbořany Ing. Radka Janáčková, která by měla požadavkům 

zákazníků vycházet vstříc především. S tím souvisí i problém bezpečnost přepravy našich 

předškoláků v odpoledním spoji z Krásného Dvora do Nepomyšle. 

 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

 

Tříkrálové koledování 

Stejně jako v celé ČR proběhla ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2012 již tradiční Tříkrálová sbírka 

Diecézní charity ČR. Jedna skupinka tří králů tak vyrazila na koledu i v Nepomyšli. Sice 

v poslední den sbírky a oběhla jen malý kousek vesnice, neboť jeden z králů měl zrovna 

chřipku. Výtěžek pomůže dětem ze sociálně slabých rodin z Podbořanska zažít alespoň 

jednou v životě letní tábor s kamarády. 

Myslivecký ples 
Dne 4. 2. 2012 se konala členská schůze Mysliveckého sdružení Nepomyšl. Na ní byly 

dohodnuty poslední přípravy k Mysliveckému p,lesu. Dne 21. 1. 2012 uspořádalo Myslivecké 

sdružení Nepomyšl plánovaný ples. K tanci i poslechu hrála hudební skupina „Sprint“ pod 

vedením pana Jiráska. Bohatá tombola byla doplněna o úlovky zvěřiny. Bar poskytoval hojné 

pohoštění po celý večer. Večera se zúčastnilo 120 osob. 

Místní kynologická skupina 

V Žatci se 4. 2. 2012 se na cvičišti Svazu záchranných brigád kynologů konal výcvik psovodů 

a psů. Za Nepomyšl zde kynologové cvičili se psem Edou přípravu na zkoušky (spolu s 

dalšími členy SZBK ČR).¨ 

Masopust 
Mateřské centrum Jablíčko opět zajistilo masopustní průvod obcí, a to v pátek 11. 2. 2012 od 

hospůdky (pivnice) U zámku a kolem městyse zpět k hospůdce U zámku. Pomáhali i přátelé z 

Koňského dvorce Chmelištná se svým poníkem Princem a s malým vozíkem pro vození 

malých maškar, když už je z chození po vsi bolely nožičky. 

Výroční schůze tělovýchovné jednoty Nepomyšl 

Dne 11. 2. 2012 proběhla výroční schůze jednoty. 

Maškarní ples 
Místní organizace Českého červeného kříže Nepomyšl uspořádala v sobotu 18. 2. 2012 

tradiční Maškarní ples a rej v Kulturním domě v Nepomyšli. Dětský maškarní ples proběhl od 

14.00, dospělácký od 20.00 hod. 

Cvičení a soustředění hasičů 
Dne 25. 2. 2012 bylo hasičské cvičení zahájeno výzvou, že v Žatci v parku pod pivovarem se 

ztratily tři osoby, kterou nepomyšlští hasiči obdrželi od Záchranářů Žatec o. s. Všechny osoby 

byly (za pomoci psa Edy a jeho psovoda) nalezeny a převezeny do nemocnice. 

V termínu od 16. 3. 2012 do 18. 3. 2012 proběhlo v Čimelicích u Písku soustředění hasičů a 

záchranářů. Zúčastnili se ho i hasiči z Nepomyšle. Toto metodické zaměstnání záchranných 

složek bylo zaměřeno na mimořádné události většího rozsahu.  

Valná hromada MC Jablíčko z Nepomyšle 
Dne 1. 3. 2012 proběhla valná hromada MC Jablíčko z Nepomyšle. Mimo jiné bylo voleno 

nového vedení organizace. Hlavou mateřského centra je tak od března tohoto roku Monika 

Zlá, která se stala předsedkyní výkonné rady MC, 1. místopředsedkyní – je Nina Smolková a 

2. místopředsedkyní se nově stala Zdenka Lněníčková. 

Jarní burza dětského oblečení s MC Jablíčko: 



V sobotu 24. 3. 2012 uskutečnilo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Jarní burzu 

dětského oblečení, která proběhla v kulturním domě v Nepomyšli. Jako modelky na přehlídce 

zapózovala místní děvčata. 

Likvidace požáru 

K požáru travního porostu v Nepomyšli vyjížděla jednotka našeho dobrovolného sboru hasičů 

dne 27. 3. 2012 společně s HZS Podbořany. Požár vznikl v důsledku nezodpovědného 

vypalování staré trávy.  

Započala oprava fasády nepomyšlského zámku 

Velikonoce 

Velikonoční pondělí bylo tentokrát v Nepomyšli naruby. No, je prostě sudý, tedy přestupný 

rok! Až na výjimky, které tvořily malí kluci a pár „neukázněných“ mužů, chodily totiž letos 

šupat pouze dámy.  

Májka 
I letos se před upalováním čarodějnic stavěl symbol věčného mládí – májka. Účast na 

letošním stavění máje byla 30. dubna o něco menší než vloni, ale to chlapům, kteří se o 

vztyčení obecní májky zasloužili, vůbec nevadilo. Stavění máje pořádali Pandíci ve spolupráci 

s městysem Nepomyšl. Následoval Slet čarodějnic (od 17:30 hod.) a po něm pálení 

čarodějnic na dětském hřišti.  

Pivní první máj 

Členky ČČK Nepomyšl se i letos zúčastnily průvodu na Pivním prvním máji v Kryrech. 

Vystoupení členek ČČK z Nepomyšle tu opět zaujalo reportéry TV OK Plus ze Žatce.  

Dne 5. května potom místní občanské sdružení opět na Koňském dvorci v Chmelištné 

uspořádalo tradiční Slavnost koní a rytířů.  

Staročeské máje  

Dne 26. května 2012 seskupení mládeže městyse Nepomyšl uspořádalo od 14.00 hodin 

Staročeské máje, od 18.00 hod. pak tancování české besedy. Máje – průvod po vsi. Mladí 

tentokrát sami z vlastní iniciativy pod vedením Danušky Lněníčkové během jarních měsíců 

natrénovali českou besedu a o sobotě 26. 5. 2012 se vydali spolu s koňským povozem pana 

Josefa Skaly vsí za zvuků harmoniky Josefa Lněníčka, saxofonu Kurta Bozděcha a zvuku 

bubnů Míry Bozděcha, kde roztančili nejednu hospodyni a nejednoho hospodáře. Večer na 

návsi pak všichni společně zatančili zmiňovanou českou besedu. Úspěšný den mládež oslavila 

pohoštěním v pivnici U Zámku. Po české besedě proběhlo již tradiční losování tomboly, kde 

první cenou byla májka. Tu letos vyhrála paní Anna Tempelová. Za pomoci několika statných 

mládenců si ji pokácela a děti radostně očesaly pestrobarevné stuhy. 

Nohejbalový turnaj 

Dne 26. 5. 2012 se také (od 9.00 hodin) konal celoregionální turnaj v nohejbale mužů na hřišti 

za Základní školou v Kryrech; a to mezi družstvy obcí Svazku obcí Podbořanska (tedy za 

účasti mužstva naší obce). Ze všech obcí Podbořanska se do Kryr sjelo 12 nohejbalových 

družstev Nepomyšl reprezentovali pánové Vladimír Lucký, Josef Škorjak, Jan Kováč a 

Antonín Lněníček, fandit přijeli též starosta Josef Lněníček a účetní městyse Renata 

Morávková. 

Dětský den 

Na 2. června připravily členky ČČK Nepomyšl ve spolupráci s Úřadem městyse Nepomyšl a s 

JSDH Nepomyšl Dětský den (oslavu Mezinárodního dne dětí); tentokrát na dětském hřišti v 

Nepomyšli. Počasí akci výjimečně přálo, a tak si snad všechny nepomyšlské děti spolu 

s rodiči užily řadu soutěží, hasičské minimum, dovádění v mýdlové pěně i opékání buřtíků na 

obrovské vatře. 

Likvidace požáru autolakovny 

Při požáru autolakovny dne 5. 6. 2012 jako první pomohli při vytažení a odvezení aut z dílny 

a jejího okolí pánové Martin Kaše, Martin Lněníčkovi a David Maršalovi, kteří pak byli 



nápomocní i během hašení požáru, dále jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl a 

hasičské sbory z Podbořan, Mašťova a Krásného Dvora. 

Letní burza oblečení 

Ve dnech 22. - 24. 6. 2012 se konala letní burza oblečení v kulturním domě v Nepomyšli 

Malování křídou  
Přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s. uspořádal 29. 6. 2012 od 17.00 na návsi před 

kostelem sv. Mikuláše tuto tradiční akci pro děti jako odměnu za vysvědčení. Tématem 

malování byly PRÁZDNINY. 

Návštěva z Keni 
Ve čtvrtek 28. 6. 2012 zažila Nepomyšl opravdu neobvyklou událost. Na několik dní do 

našich končin do naší obce (díky přípravě akce členy  Koňského dvorce Chmelištná, zejména 

pak p. Václava Staňka) zavítala do Chmelištné a Nepomyšle skupinka afrických mládežníků 

z Keni. Afrika v Nepomyšli? To nepomyšlská historie ještě určitě nikdy nezažila. To vše 

v rámci projektu Fotbal pro rozvoj – Kopeme za lepší svět..., na akci Pandíků „Malování 

křídou“.  

V pátek 29. 6. 2012 dorazili Keňané na Malování křídou s Pandíky. Nepomyšlí se rozezněly 

bubny. Africké rytmy pohltily nejednoho přihlížejícího. Keňští přátelé nám i namalovali něco 

na památku i na naši náves.  

Fotbalový f estival  
V sobotu 30. 6. 2012 pak na fotbalovém hřišti v Nepomyšli vypuklo to hlavní, kvůli čemu 

sem keňští přátelé přijeli Za spoluúčasti Koňského dvorce Chmelištná o.s., TJ Nepomyšl, 

městyse Nepomyšl a INEX–SDA probíhal Fotbalový festival... tedy - fotbalová slavnost 

Kopeme za lepší svět. Fotbal se hrál podle pravidel street fotbalu, tedy bez pevně stanovených 

pravidel. Zápas byl určen pro všechny aktivní skupiny v regionu (a jejich hosty) i pro nejširší 

veřejnost. 

V sobotu 30. 6. 2012 se na Nepomyšlském rybníku – kaolínce uskutečnili rybářské závody. 

Zúčastnilo se jich celkem 50 závodníků z Nepomyšle i širokého okolí. Na prvním místě 

skončil Jiří Ježek z Podbořan s 260 body. 

Dne 7. 7. 2012 pořádal TJ Nepomyšl na hřišti v Nepomyšli 19. ročník minikopané za účasti 9 

mužstev. Výsledky: 1. místo „HONICZI“ Velká Černoc, 2. místo CHEZA Litvínov, 3. místo 

FK Litvínov, 4. místo „Vitamín A“. 

Rybářské závody 

Téhož dne (30. 6. 2012) proběhly vNepomyšli také rybářské závody na Nepomyšlském 

rybníku (Kaolínce). Zúčastnilo se jich celkem 50 závodníků z Nepomyšle i širokého okolí. Na 

prvním místě skončil Jiří Ježek z Podbořan s 260 body. 

12. ročník Doupovských okruhů 
Cyklistický oddíl Sweep Chomutov zorganizoval závod šlapacích kol v rámci 12. ročník 

Doupovských okruhů, který se uskutečnil v neděli 1. 7. 2012. Trasa (o délce 21,5 km)vedla 

z Nepomyšle přes Brody, Němčany, Mašťov a P. Rohozec zpět do Nepomyšle. 

Výprava na Koňský dvorec 

Ve čtvrtek 5. 7. 2012 se Přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s., vydal na pěší výlet do 

nedaleké Chmelištné. Rodiče své ratolesti dovedli na náves ke staré košaté lípě, odkud se děti 

vydaly směrem okolo fotbalového hřiště přes „tankovku“ do Chmelištné, kam byli všichni 

pozváni p. Staňkem. Navštívili zde i dětský tábor pořádaný ve spolupráci se sdružením Fido 

Dido pro děti ohrožené sociálním vyloučením.  

Zábava pod širým nebem 

6. 7. 2012 se Nepomyšlští zúčastnili také Cyrilometodějské zábavy pod širým nebem, která 

proběhla v Brodech. 

Minikopaná 



Dne 7. 7. 2012 uspořádala TJ Nepomyšl na hřišti v Nepomyšli 19. ročník minikopané; za 

účasti 9 mužstev. 

Záchrana zvířete 

Dne 8. 7. 2012 vyjela jednotka SDH Nepomyšl k záchraně zvířete na bývalou skládku pod 

lípou. Jednalo se o srnče, které spadlo do kanálu a bez vyproštění by nemělo šanci přežít. Tuto 

událost nahlásil pan Václav Míka, který srnečka slyšel. Po domluvě s HZS Podbořany a 

operačním střediskem HZS naše jednotka převezla vyčerpané zvíře do Zooparku Chomutov, 

kde se ho ujali. 

Hasiči odstraňují překážku 

Dne 28.7.2012 vyjela JSDH Nepomyšl na odstranění překážky z komunikace do obce Dvérce. 

Tíhu ovoce neudržela jedna z větví stromu a odlomila se tak, že spadla do vozovky; a to v 

prudké zatáčce. Jednotka větev motorovou pilou odřízla a zároveň uklidila komunikaci od 

spadaného ovoce. 

Burza oblečení 

MC Jablíčko pořádalo také letos letní burzu oblečení: ve dnech 14. - 15. 7. 2012. 

Výročí obce Dvérce 

Na 4. srpna 2012 obyvatelé a rodáci z obce Dvérce připravili ve spolupráci s městysem 

Nepomyšl oslavy 600 let od první písemné zmínky o obci. Od 11.00 hodiny dopolední byl pro 

návštěvníky slavností připraven bohatý a příjemný kulturní program. Po celý den účastníky 

programem provázel moderátor pan Kamil Kraus. Návštěvníkům oslav během dne postupně 

hráli: rakovnická kapela Merkur, Plzenští heligonkáři – a k večeru pak skupina Triget ze 

Žlutic. Během dne několikrát vystoupily ženy ze skupiny ShowBaby. Zajímavá byla i 

Balónková show pana Pečenky z Postoloprt.  

Výročí kopané v Nepomyšli 

Oslavy 65. výročí založení TJ Nepomyšl pořádal oddíl kopané v sobotu 18. srpna 2012 od 

12.00 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli (1947 – 2012). Současně šlo také o oslavy 65. 

výročí založení TJ SOKOL Nepomyšl. Na tuto oslavu bylo pozváno více jak 100 bývalých 

funkcionářů, členů a hráčů. Stará garda Nepomyšl hrála proti Staré gardě Baníku Most. 

Následně hrála TJ Nepomyšl „A“ proti FK Litvínov. Tým Nepomyšle vyhrál v poměru 6:2. 

Volejbal 

V sobotu 25. 8. 2012 se v Nepomyšli uskutečnil první ručník volejbalového turnaje O pohár 

starosty městyse Nepomyšl (také: Volejbalový turnaj s Pandíky). Utkání pořádal městys 

Nepomyšl ve spolupráci s dětským přírodovědným zájmovým kroužkem Pandíci na dětském 

hřišti. 

Pohádková cesta 

O den později (poslední srpnovou neděli, 26. 8. 2012) se uskutečnila Kouzelná cesta 

pohádkou, kterou již třetím rokem pořádalo Mateřské centrum (MC) Jablíčko. Nepomyšl a 

blízké okolí obsadily pohádkové postavičky. Na Kouzelné cestě pohádkou si na své přišly jak 

děti, tak i rodiče. Účastníci celé akce se na trase z nepomyšlské návsi ke Kaolínce a zpět 

mohli setkat nejen se Šípkovou Růženkou, Červenou Karkulkou, Patem a Matem, Krtečkem, 

Beruškou a Ferdou Mravencem, Rumcajsem, Cipískem a Mankou, ale dokonce i s 

opravdovým oslíčkem z pohádky Obušku, z pytle ven, se kterým dorazil z Koňského dvorce 

Chmelištná pan Václav Staněk (oslíček skutečně sypal „opravdové“ lesklé pohádkové 

mince!). Velké díky za příjemné odpoledne patří mládežníkům z Nepomyšle i okolí, kteří 

neváhali ztvárnit pohádkové postavičky. Díky patří i JSDH Nepomyšl a Městysu Nepomyšl 

za skvělou výpomoc. 

Hasičský pětiboj 

Páteční odpoledne 14. 9. 2012 patřilo v Nepomyšli především dětem. Sbor dobrovolných 

hasičů uspořádal u hasičárny pro děti hasičský pětiboj. Závodníci různého věku od úplně 

maličkých až po téměř „náctileté“ měli za úkol proběhnout trať, na které plnili různé úkoly: 



přenášeli vodu z jedné nádoby do druhé, museli zdolat slalom mezi latěmi, vyskočit na 

kladinu, tu přeběhnout, onde proskákat pneumatikami, přenést hasicí přístroj, rozvinout 

hadici, přeskočit laťku, prolézt tunelem. Po skončení hasičského pětiboje byla pro dospěláky 

nachystána country zábava pod širým nebem. K tanci hrála skupina Na Plech. Celý večer s 

výbornými písničkami byl doplněn o několik veselých soutěží pro dospělé (jak jinak, než s 

hasičskou tematikou?)...  

Setkání s regimentem 

Dne 29. 9. 2012 na zámku Nový hrad v Jimlíně u Loun proběhlo od 10.00 do 17.00 hod. 

setkání s Regimentem Wied 1762, na které pozval své občany i městys Nepomyšl.  

2. Jablečný den 

6. 10. 2012 uspořádalo občanské sdružení Gratia Loci a Naše Krásnodvorsko ve spolupráci s 

obcí Krásný Dvůr a Státním zámkem Krásný Dvůr 2. ročník Jablečného dne, oslav (nejen) 

podzimní úrody. Za Nepomyšl se opět účastnily s vlastním stánkem členky MC Jablíčko.  

Drakiáda 

V sobotu 6. 10. 2012 proběhla na fotbalovém hřišti TJ Sokol v Nepomyšli Drakiáda pro děti i 

dospělé. Tuto akci pořádá MO ČČK v Nepomyšli a letos to bylo již po čtvrté, co vylétli draci 

nad Nepomyšl. Počasí drakobijcům tentokrát přálo, a tak se na fotbalovém hřišti sešlo na 40 

dětí a dospělých. 

Podzimní burza oblečení 

O víkendu 26. – 28. 10. 2012 se uskutečnila letošní poslední burza oblečení s MC Jablíčko z 

Nepomyšle, tentokráte s podzimním a zimním zaměřením. Protože se akce už pomalu dostává 

do povědomí nepomyšlských i přespolních, sešlo se opět velké množství různého, většinou 

dětského zimního oblečení.  

Zásah hasičů, odstranění  větví a stromů 

V důsledku nenadálé nadílky mokrého a těžkého sněhu o víkendu 27. a 28. 10. 2012 vyjela 

JSDH Nepomyšl k  odstranění překážky v komunikaci – popadaných větví a stromů. JSDH 

Nepomyšl zasahovala ve Dvércích a na Kružíně, kde došlo k pádu větví do hlavní přístupové 

komunikace. Popadané dřeviny hasiči odstraňovali také na komunikaci mezi Nepomyšlí a 

Podbořanským Rohozcem. 

Strašákiáda s MC Jablíčko z Nepomyšle a Pandíky 

V sobotu 3. listopadu 2012 se Nepomyšl ocitla v zajetí strašidel a strašidýlek. V kulturním 

domě se odehrálo Strašidelné dovádění s přírodovědným zájmovým kroužkem „ Pandíci“ o. 

s., a s Mateřským centrem  Jablíčko, kterého se zúčastnilo plno strašidelných bytostí (např. 

smrtka, rodinka zombíků, mrtvá nevěsta, duchové i čarodějnice). 

Mikulášská besídka 

V sobotu 1. prosince 2012 se uskutečnila vsále Kulturního domu v Nepomyšli Mikulášská 

besídka, kterou organizovala Místní organizace ČČK v Nepomyšli. Této akce se zúčastnilo 

skoro sedmdesát dětí a jejich dovádění přihlížel stejný počet dospělých diváků. Čekání na 

mikulášskou trojici si děti krátily tancem. Nekonečná fronta byla u p. Petry Červené, která na 

přání zdobila ruce i jiné části těla pěknými „letovačkami“. Mikuláš s andílkem rozdali 63 

balíčků, pro které si musely děti jednotlivě chodit a protihodnotou zarecitovat básničku. Mezi 

tím čerti strašili zlobivé děti. Po nadílce si drobotina ještě jednou zatancovala. 

Adventní jarmarky  
Jako každoročně navštívili naši občané 1. 12. 2012 adventní jarmark v Kryrech a o den 

později (2. Prosince) Adventní jarmark na zámku v Krásném Dvoře. 

Mikulášský jarmark 

Již popáté se v sobotu 8. 12. 2012 v Nepomyšli uskutečnil Mikulášský jarmark, který pořádal 

městys Nepomyšl ve spolupráci s MC Jablíčko. Stejně jako každý rok čekal účastníky bohatý 

kulturní program, tentokrát se Švejkem se stylu C. a K. monarchie. Ihned se naplno rozjel 

program, s nímž přijel Švejk s doprovodnou skupinou C. K. Šraml. Hrálo se, zpívalo a 



soutěžilo. Nejprve byl starosta obce Josef Lněníček demokraticky panem Švejkem nominován 

do role vedoucího odpoledne – a pak to všechno vypuklo! Staré šlágry šantánů a kabaretů, 

válečné písně a popěvky, pivní soutěže, Švejkova marškumpačka, paní baronka Kakonyové a 

Lajtnant Stach, rodinné bubnování... to vše plus něco navíc – spolu s pestrou nabídkou 

jarmarečního zboží. V této souvislosti byla opět organizována Mateřským centrem Jablíčko 

Mikulášská sbírka z Nepomyšle. I nadále je cílem sbírky získání finančních prostředků na 

opravu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. 

Koňský svátek aneb na Štěpána se zvířátky 

Druhý svátek vánoční (na Štěpána, 26. prosince) už tradičně patřil na Koňském dvorci ve 

Chmelištné dětem, které mají rády zvířátka a hlavně koně. Ač počasí akci příliš nepřálo a vše 

proběhlo spíše komorně, i tento rok přinesly děti zvířátkům různé dobroty. Zvířátka jim za to 

předvedla, co umí, a povozila je na svých hřbetech. Pro děti i rodiče bylo připraveno několik 

soutěží i dárečků a samozřejmě také teplé občerstvení, mošt, medovina a něco k zakousnutí.  

 

DALŠÍ UDÁLOSTI V OBCI 

 

Dne 30. března 2012 byla vedoucími dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ 

zjištěna krádež výtvarných potřeb, společenských her a materiálů na pracovní činnost. Tyto 

věci byly odcizeny neznámým pachatelem z místnosti v budově č. p. 90 v Nepomyšli, kde 

měl kroužek dočasně uložen veškerý materiál pro činnost s dětmi.  

Při bouřce dne 30. 4. 2012, kterou lze bezesporu označit za pořádnou, mohli zásah blesku 

zaznamenat i obyvatelé Nepomyšle. Krom obrovské rány, kterou nepřeslechnul asi nikdo ve 

vsi, jsou stopy po řádění blesku ještě dnes (tedy koncem roku 2012) viditelné na jedné z lip v 

aleji ke hřbitovu. Blesk sjel po stromě a zcela z něj sedřel kůru. 

Restaurace historických listin 

Historické listiny, které byly počátkem roku nalezeny pod sochou sv. Mikuláše, jsou úspěšně 

vyčištěny a zakonzervovány. Restaurátorské práce provedla paní Jana Dřevíkovská, vedoucí 

restaurátorského pracoviště Národní knihovny ČR a věhlasná odbornice na tuto práci. Listiny 

jsou nyní v Okresním státním archivu, kde se jejich obsahem zabývá PhDr. Jan Mareš, PhD.  
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Sběr nebezpečného odpadu 

Úřad městyse Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a. s., připravil i na 

letošek sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (NSKO); v sobotu 11. května 2013 od 

11.00 do 11.30 hodin na návsi před budovou úřadu městyse Nepomyšl. 

Schůzka realizačního týmu 

18.3.2013 sešla na úřadu městyse první schůze regionálního realizačního týmu k setkání 

účastníků česko-keňské kampaně Kopeme za lepší svět, v jejímž rámci navštíví v červnu 

Nepomyšl a Chmelištnou též skupina mládežníků z Keni. 

Studna na hřišti 

V sobotu 20. 4. 2013 nám firma Studnařství Jiří Holík ze Všetat vyčistila studnu na dětském 

hřišti v Nepomyšli... a dále připravila k namontování novou ruční pumpu, kterou nainstalovali 

zaměstnanci městyse Nepomyšl. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Místem konání voleb byla pro voliče, kteří měli trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, 



Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební místnost v zasedací místnosti nového úřadu městyse 

Nepomyšl v budově bývalé školy v Nepomyšli (čp. 102).  

Bezplatný sběr nebezpečného odpadu 

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (NSKO) se letos uskutečnil v 

sobotu 23. listopadu 2013. 

Nová služba Úřadu městyse Nepomyšle; tentokrát pacientům 
Pacienti navštěvující ordinaci MUDr. Petra Víta v Nepomyšli mají od listopadu tr. 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 (tj. ve 

čtvrtek) doručeny až do Nepomyšle, kde budou připraveny k vyzvednutí opět v kanceláři 

úřadu městyse Nepomyšl. Vpřípadě naordinováni antibiotik budou léky dovezeny ještě ve 

středu večer přímo příslušnému pacientovi. 

Zájezd do Stavovského divadla 

Městys Nepomyšl uspořádal zájezd do Stavovského divadla (které je scénou Národního 

divadla) v neděli 15. prosince 2013 na představení s názvem „Strýček Váňa“ (od A. P. 

Čechova). 

 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

 

Tříkrálová sbírka 

Stejně jako každý rok i letošní rok 2013 zahájilo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle dne 

5. ledna Tříkrálovou sbírkou Arcidiecézní charity ČR. Pochůzky tříkrálové skupinky po 

Nepomyšli se tentokráte ujala Monika Zlá, předsedkyně výkonné rady MC Jablíčko. 

Výroční valná hromada SDH Nepomyšl 

Dne 12. 1. 2013 proběhla v hasičské zbrojnici Nepomyšl výroční valná hromada SDH 

Nepomyšl. Bohužel již bez dlouholetého člena SDH, pana Karla Zemana, jehož památku 

členové i hosté uctili minutou ticha. 

Myslivecký ples 
V sobotu 19. 1. 2013 se uskutečnil tradiční Myslivecký ples pořádaný Mysliveckým 

sdružením Nepomyšl. K poslechu a tanci hrál pan Jirásek. 

Výroční členská schůze TJ Nepomyšl 

V sobotu 26. ledna 2013 se uskutečnila výroční členská schůze TJ Nepomyšl, na které byly  

hodnoceny výsledky dosažené v roce 2012 (ve sportovní i ve společensko-kulturní činnosti). 

Masopustní průvod 

MC Jablíčko z Nepomyšle uspořádalo pro rodiče a pro jejich děti (z Nepomyšle a z okolí) 

v sobotu 9. 2. 2013 tradiční masopustní průvod. Ač počasí dovádějícím maškarám přálo a 

rozhodlo se pro letošek účastníky masopustu moc nezmrazit, dorazil rekordně nízký počet 

masek. Snad na vině byly řádící angíny a neštovice, protože mezi maškarami chyběla řada 

tradičních účastníků akce. Masopustní maškary navštívily nepomyšlské hospodyně a 

hospodáře při pochůzce od pohostinství U Zámku, po Podbořanské ulici, poté směrem na 

Brodeckou, cestou zpět směrem na Chmelištnou, kolem Zemanů na Rohozeckou ulici (u 

Dvérecké) a zpět k pohostinství. A právě v pohostinství U Zámku ukončily maškary své 

masopustní dovádění masopustním hodem. 

Maškarní ples 

V sobotu 16. 2. 2013 uspořádala MS ČČK Nepomyšl pro děti i dospělé tradiční nepomyšlský 

Maškarní ples; na sále kulturního domu v Nepomyšli. Jako obvykle začal dětský maškarní 

ples ve 14.00 hod., ten „dospělácký“ pak ve 20.00 hod. 

Stolní tenis a muž s nejkrásnějšíma nohama 



První březnovou sobotu (2. 3. 2013) odehráli v Lubenci Pavel Tvrdý, Martin Glončák, Jirka 

Chobot a Petr Lněníček jako zástupci Nepomyšle turnaj ve stolním tenise s ostatními týmy z 

celého regionu Podbořanska. Následně potom .zvítězil v Lubenci Martin Glončák z 

Nepomyšle (manžel naší paní poštmistrové) v recesistickém klání o nejhezčí lýtkový sval. 

Netradiční soutěž o nejkrásnější chlapské nohy byla veselým vyvrcholením regionálního 

turnaje, který obec Lubenec pořádala ve spolupráci se Svazkem obcí Podbořanska. Muže s 

nejkrásnějšíma nohama tedy máme vNepomyšli. 

Oslava MDŽ 

15. 3. 2013 uspořádala (jako každoročně) Místní organizace ČČK Nepomyšl (od 19.00 hodin) 

oslavu MDŽ v kulturním domě v Nepomyšli. Ženy z Červeného kříže připravily chlebíčky a 

sladké potěšení v podobě rolády a žloutkových řezů paní D. Gančíkové. K tanci a zpěvu 

zahrál pan Tříska z Podbořan s dcerou; mimo jiné se hrály i písničky na přání přítomných žen. 

Každá slečna, paní, maminka a i babička byla obdarována panem starostou Josefem 

Lněníčkem tradičním karafiátem; každé se dostalo přání příjemné oslavy. Na oslavu dorazilo 

cca na 30 nepomyšlských žen, některé i s partnery. 

Pandíci na návštěvě Statečku u Lněníčků 
Dne 4. dubna 2013 se vedoucí dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ s 

dětmi vydali na procházku obcí, kterou zakončili návštěvou ekologického hospodářství 

Stateček u Lněníčků. Už z dálky děti uvítalo několik psů, koček, hejna slepic a hus. Přišli 

právě včas na krmení kůzlat a jehňat, a tak si děti samy mohly vyzkoušet, jak se zvířata 

dokrmují, a zároveň si s nimi pohrát. 

Klauniáda s Pandíky 
V sobotu 6. dubna 2013 od 14:00 hodin se proměnil kulturní dům v jedno velké šapitó plné 

klaunů. Jednalo se o odpoledne, na které „Pandíci“ připravili pro děti dvě série her a soutěží, 

za které byly všechny děti odměněny různými drobnostmi (získanými od sponzorů). Po celou 

dobu děti bavila svými kousky klaunice Marcelka. Během Klauniády vystoupili se svým 

programem nejprve Pandíci. Taneční vystoupení předvedly dětí z Dětského domova 

v Mašťově. Nechyběly ani ukázky výcviku psa či soutěž O nejhezčího klauna, kde byl hlavní 

cenou sladký dort. Na závěr proběhla klaunská diskotéka. 

Jarní burza oblečení 

V sobotu 20. 4. 2013 v Kulturním domě v Nepomyšli uspořádalo MC Jablíčko již tradiční 

jarní burzu dětského i dospěláckého oblečení, hraček a sportovních spotřeb. 

Rušný měsíc duben pro SDH 

Jednotka SDH Nepomyšl měla rušný měsíc především v dubnu. V sobotu 6. 4. 2013 vyjeli její 

členové k údržbě a čištění obecní studny ve Dvércích; při čerpání studny spolupracovali také s 

firmou Studnařství Jiří Holík ze Všetat, která týž den ve Dvércích prováděla také čištění a 

dezinfekci vodojemu. V pondělí 25. 4. 2013 v podvečer potom vyjížděli do Dvérců k požáru 

velkokapacitního kontejneru.  

Máj a čarodějnice 

Konec dubna tradičně patřil stavění májky a pálení čarodějnic. 30. 4. 2013 jsme tedy stavěli 

máj na návsi u kostela sv. Mikuláše. Následně se potom na dětském hřišti u zámku opět slétly 

čarodějnice (pod patronátem Pandíků).  

Pivní máj v Kryrech 

Členky ČČK Nepomyšl opět prezentovaly naši obec na oslavách Pivního máje v Kryrech (1. 

5. 2013). Tentokrát v rozverných kostýmech řádových sester a pátera se svou kuchařinkou. 

Slavnost koní a rytířů 

Také letos proběhla dne 11. 5. v Chmelištné (na Koňském dvorci) Slavnost koní a rytířů. 

Příznivci rytířství a koní se sešli v11.00 dopoledne. Probíhala četná rytířská klání. Veselí pak 

pokračovalo country zábavou (hrál Rakovnickej potok). 

Staročeské máje a zábava 



25. 5. 2013 uspořádala nepomyšlská mládež pro všechny místní i přespolní tradiční 

Staročeské máje. Nepomyšlská omladina se nevzdala ani nepříznivému počasí. Přes 

nepříjemný chlad a vydatný déšť všichni vyrazili v sobotu 25. 5. 2013 do ulic v krojích, s 

hudbou a veselou náladou a roztančila celou ves. Program byl ale nejprve zahájen ve 14:00 

hod. na náměstí, kde proběhlo předání práva k pořádání májů. Následoval krojovaný průvod 

mládeže, který za doprovodu muziky a hrčení traktoru vyrazil do vsi. Šikovné děvčice i švarní 

junáci nevynechali jedinou ulici ve vsi. Vypravili se na rohozeckou, dvéreckou, 

podbořanskou, chmelištenskou i brodeckou stranu. V 18:00 h. nám všem mládež na návsi u 

kostela zatančila českou besedu. Od 18:30 h. probíhalo kácení májky. A zatímco mladí 

tancovali, v pozadí se „šmelily“ lístky na tombolu před pokácením májky (hlavní ceny). Ve 

20:00 hod. začala májová zábava v kulturním domě. 

Dětský den s ČČK  
Dne 1. 6. 2013 od 15.00 hodin pořádal ČČK Nepomyšl oslavu Mezinárodního dne dětí na 

dětském hřišti u zámku v Nepomyšli. Počasí o tomto víkendu předvedlo jednu ze svých 

abnormalit, a tak kvůli silnému a intenzivnímu dešti proběhla celá akce v kulturním domě v 

Nepomyšli. Na programu byly soutěže, divadlo pro malé i velké diváky a hudba. Ukázky 

techniky místních hasičů musely být omezeny na prostor kulturního domu. Zúčastnili se též 

příslušníci rodičovské generace i generací starších.  

Rybářské závody 

8. 6. 2013 uspořádal MO ČRS vNepomyšli rybářské závody, kterých se zúčastnilo 46 

závodníků. Pro závodníky zajistil občerstvení p. Miroslav August; díky paní D. Gančíkové 

byly ke kávičce i výborné věnečky a kremrole. 

Den otců 

V neděli 16. června 2013 proběhl v Hlubanech první ročník oslav Dne otců (TátaDay). 

Pořadatelem bylo volnočasové rodinné centrum Duhový svět. Naše děti (Pandíci) na této akci 

s velkým úspěchem vystoupily. A to hned ve dvou vystoupeních. V prvním zpívaly písničku a 

říkaly básničku o tátovi, v druhém tancovaly. Akci navštívil velký počet návštěvníků. 

Pohádkové malování křídou 
Toto malování děti dostaly dne 28. 6. 2013 od Pandíků jako odměnu za vysvědčení. 

O poklad knížete Nezamysla 

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle a přátelé z Keni připravili na pátek 28. 6. 2013 od 

17.00 rodinné klání O poklad knížete Nezamysla (aneb česko – keňskou naučnou stezku), 

která měla 6 zastavení, kde se děti seznámíly s českou, nepomyšlskou a keňskou historií, 

přírodou, zvyky a kuchyní. Na konci dobrodružné stezky všechny po rozluštění tajenky čekal 

poklad knížete Nezamysla. 

Hurá do Afriky s MC Jablíčko 

Letošní výukový program MC Jablíčko byl určen nejmenším dětem i jejich rodičům. Nesl 

opět název „HURÁ DO AFRIKY“. Během tohoto programu se děti seznámily se životem na 

africkém kontinentu.Celý program byl rozdělen na 5 výukových dnů.Závěrečné sezení 

,,Okouzleni Afrikou“ bylo zakončeno veřejnou vernisáží, dražbou výrobků vyrobených dětmi 

a doprovodným programem (připraveným dětmi během předchozích výukových dnů 

připraví).  

Termíny výukových dnů byly:  

31. 5. 2013 - Seznámení s Afrikou•  

5. 6. 2013 - Africká zvířata•  

14. 6. 2013 - Afričtí obyvatelé•  

21. 6. 2013 - Afrika v Nepomyšli•  

26. 6. 2013 - Okouzleni Afrikou 

Kopeme za lepší svět 



Stejně jako loni se i letos obce Nepomyšl a Chmelištná staly jednou z 6 lokalit v ČR, ve 

kterých se uskutečnil jeden z akčních dní kampaně Kopeme za lepší svět. Obě obce navštívila 

skupinka keňských a českých dětí i mládežníků ve dnech 26. – 30. 6. 2013. Shrneme-li 

všechny akce, které poběhly v rámci tohoto projektu, pak musíme vyjmenovat alespoň ty 

základní. 

Koňský dvorec zorganizoval ubytování a setkání se svými klienty (hlavně z DD Maštov, z VÚ 

Pšov apod.) ve čtvrtek 27. 6. 2013 a táborák s ohňovou podívanou vpátek 28. 6. 2013. Spolky 

MC Jablíčko a Pandíci o. s. připravily v pátek 28. 6. 2013 odpoledne zábavně vzdělávací 

programy pro lidi a děti v Nepomyšli. V sobotu 29. 6. 2013 následoval akční den: fotbalový 

turnaj smíšených družstev v minikopané o Putovní pohár fair play pod taktovkou pana J. 

Kříže a TJ Nepomyšl. Současně probíhal doprovodný festival s prezentací kulturních i 

sportovních aktivit; zejména pro děti a mládež. Nechyběla hudba, občerstvením a spousta 

zábavy. Večer pak městys uspořádal klasickou taneční zábavu pod letním nebem. 

Úprava pomníku 

Členové dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o. s. se společně s dalšími 

dětmi rozhodli v červnu zkrášlit prostředí obce Nepomyšl, a to přímo okolo pomníku s 

pluhem. Dospělí i dětmi tento pomník očistili, dovezli a nasypali sem novou hlínu, kterou 

rozhrnuli okolo pomníku, a vysázeli asi stovku květin. O květiny děti i nadále pečují (zalévají 

a vyplévají je). 

Sbírka na pomoc obětem povodní 

Členky ČČK MS Nepomyšl a MC Jablíčko se v červnu rozhodly poskytnout pomoc obětem 

letošních červnových povodní. MS ČČK konkrétním obětem, MC Jablíčko přispělo na 

obnovu ZOO  (do sbírky Zaplavená ZOO Praha). 

Po stopách novinářů 

V pátek 26. července 2013 se kroužek Pandíků vydal na putování Po stopách novinářů. Naši 

malí Pandíci si v rámci běžného kroužku zahráli na novináře. Dospělí se s dětmi vydali za 

kempaři, kteří (opakovaně, rok co rok) stanují u Kaolínky. Děti si připravily otázky a následně 

je (jednotlivě) kempařům kladly. Pro děti to byl obrovský zážitek, který si opravduužily. A 

kempaři byli velice mile překvapení 

Pandíci v kině 

27. 7. 2013 Pandíci vyrazili do kina v Blšanech. Vezli se obecním autem; řídil p. Holub. 

Tímto děkujeme za odvoz a obci Nepomyšl za zprostředkování doprav 

Volejbalový turnaj 

3. srpna proběhl na dětském hřišti již 2. ročník volejbalového turnaje O pohár starosty 

městyse Nepomyšle. Utkání pořádal přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o. s., ve 

spolupráci s městysem Nepomyšl: 

Pohádková cesta s MC Jablíčko 

24. srpna patřila Nepomyšl již tradičně dětem a pohádkovým postavičkám. Na Kouzelnou 

cestu pohádkou (tentokrát z nepomyšlské návsi) kouzelná babička s dědečkem (v podání 

manželů Tancošových z Chebu) postupně vypustili 67 místních i přespolních dětí ve věku od 

1 roku do (zhruba) 12 let 

Veletrh Rodina a volný čas  

O víkendu 13.– 15. 9. 2013 prezentovalo MC Jablíčko svou činnost na veletrhu Rodina a 

volný čas v Lounech. Pro děti byla připravena svíčkárna a výtvarná dílnička, kde si děti 

mohly vyrobit podzimního dráčka či strašidýlko, nebo uplstit z ovčí vlny obrázek svého 

oblíbeného zvířátka. 

Podzimní burza oblečení 

21. 9. 2013 uspořádalo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle již tradiční podzimní burzu 

dětského i dalšího ošacení a sportovních potřeb. 

Hasiči od června do října 



V sobotu 1. 6. 2013 byla JSDH Nepomyšl povolána do Chmelištné. V důsledku prudkých 

dešťů došlo v horní části návsi k poškození odvodu odpadních vod. Následkem toho odpadní 

vody vyvěraly na travnaté ploše za kapličkou a stékaly proudem kolem kapličky dolů; a to 

směrem k nemovitosti č. p. 9, kde zaplavovaly dvůr a hrozily znečištěním lokálního zdroje 

pitné vody. Hasiči postavili z pytlů s pískem před nemovitostí č. p. 9 obranný val tak, aby 

zamezily průtoku odpadních vod do dvora nemovitosti.  

3. 6. 2013 zasahovali hasiči na komunikaci přímo v Nepomyšli, kde pomáhali zajišťovat 

průjezdnost po odtažení dvou do sebe zaklíněných automobilů.  

V neděli 9. 6. 2013 hasiči pomáhali v oblasti Žluticka a Podbořanska, kterou zasáhla velmi 

silná bouřková činnost. Přívalové srážky přinesly až 120 mm vody. Prudký a silný déšť 

způsobil bleskovou povodeň na Lubenecku, kde rozvodněné lokální toky a přetékající 

Lubenecký rybník zatopily řadu nemovitostí.  

Také v noci na pondělí 10. 6. 2013 došlo k výraznému rozvodnění horních toků řek a potoků. 

Srážky byly stále ještě vydatnější, a tak došlo jak k rozlivu Doláneckého potoka, tak k 

vybřežení odvodňovací strouhy pod kaolínkou. Dolánecký potok ohrožoval zatopením 

nemovitost pana Vitnera na konci Nepomyšle u silnice na ovčín a samu obec Chmelištná. 

Opět tedy zasahovali naši hasiči.  

V sobotu 15. 6. 2013 se konala ve Vroutku oslava 140. let od založení místního Sboru 

dobrovolných hasičů. K oslavě se sjely hasičské sbory z širokého okolí, dorazili i kolegové z 

německého Anabergu. Po slavnostním defilé hasičských jednotek a techniky městem Vroutek 

následovalo slavnostní svěcení nového praporu a předávání cen zasloužilým členům SDH 

Vroutek. Slavnosti se účastnili též hasiči z Nepomyšle. 

Ani prázdniny nepřinesly nepomyšlským hasičům klid.  

Dne 16. 8. 2013 byla naše jednotka spolu s dalšími povolána k likvidaci požáru pole u 

Chmelištné. Úmyslně založený oheň se rychle šířil. I přes rychlý a rozsáhlý zásah 

profesionálních i dobrovolných hasičů zlikvidoval přes 40 ha pšenice. Příčinu požáru 

vyšetřuje Policie ČR. (K požáru téhož pole došlo ještě 25. 9.).  

7. 9. 2013 se do Krásného Dvora sjely sbory dobrovolných hasičů z široka daleka. Důvodem 

byla oslava 140. let založení SDH v Krásném Dvoře. U oslav nechybělo ani naše 

nepomyšlské sdružení. Soutěže hasičských družstev mužů a žen, ukázka bojových umění, 

ukázka hasičské techniky a hasičské práce – to vše bylo během krásnodvorských oslav k 

vidění. Zlatým hřebem večera pak byla hasičská fontána, kdy za zvuků Smetanovy Vltavy 

spustily všechny přítomné jednotky své proudnice a za pokynů dirigenta stojícího na plošině 

vytvářely různé vodní figury. 

Dne 13.10. 2013 byli naši hasiči požádáni o technickou pomoc při čištění ucpané splaškové 

kanalizace u č.p. 93 a 94. Ucpané vedení se podařilo protlačit a vyčistit pomocí kanálového 

krtka. 

Jablečný den v Krásném Dvoře 

Stejně jako vpředchozích letech i letos měla Nepomyšl své zastoupení na Jablečném dni v 

Krásném Dvoře, který se uskutečnil vsobotu 5. 10. 2013. Byli zde Pandíci, MC Jablíčko, ale i 

naše děti, které dojíždějí do ZŠ Krásný Dvůr. 

Vítání občánků 

V sobotu 19. 10. 2013 Nepomyšl opět vítala do života a do obce své malé občánky. 

Společenskou událost připravily v úzké spolupráci se starostou Josefem Lněníčkem a 

referentkou městyse Nepomyšl Renatou Morávkovou v zasedací místnosti Úřadu městyse 

Nepomyšl. členky kulturní komise. Následovalo tradiční sázení stromků. 

Strašidelné dovádění  

Rok se s rokem sešel a nastal opět čas strašení. V sobotu 26. října 2013 se stalo z místního 

kulturního domu doupě, čarodějnic, upírů, strašáků zombie a jiných pochybných bytostí. 

Tento podnik připravil přírodovědný zájmový kroužek "Pandíci",o.s. Pro děti byla připravena 



3 stanoviště, kde si mohly vyrobit papírový zápich nebo nějaký obrázek. Na dalším stanovišti 

se dlabaly dýně.  Na posledním si své dýně mohli účastníci dozdobit různými přírodninami. 

Pro děti byly také připraveny soutěže v podání Volnočasového rodinného centra Duhový svět 

z Podbořan, které obohatilo program i o ukázku tzv. strolleringu (cvičení s kočárky). Děti si 

pak mohly „zatrsat“ na diskotéce vedené DJ Nezbisem. Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí 

dlabanou dýni a o nejhezčího strašáka (toho si mohly děti vyrobit už doma).  

Drakiáda 

Drakiádu uspořádala MO ČČK společně s Pandíky v sobotu 5. 10. 2013 od 15.00 hodin na 

fotbalovém hřišti v Nepomyšli.  

Svatý Martin na bílém koni (čekání na Vánoce) 

Ve dnech 4., 13. a 14. listopadu zahájilo MC Jablíčko v nových prostorách multifunkčního 

centra obce další z našich interaktivních vzdělávacích programů pro nejmenší, malé i větší 

dětičky a jejich rodiče, pásmo programů na téma Svatý Martin na bílém koni (Čekání na 

Vánoce). V několika sezeních se děti hravou formou seznámily s tradicemi adventního 

období; počínaje svatým Martinem, (a Třemi králi konče); a to i prostřednictvím komiksu). 

22. 11. . se děti seznámily s příběhem svaté Kateřiny formou„zpívaného loutkového divadla“. 

Dospělí zpívali písničku na motivy legendy o svaté Kateřině, děti hrály loutkové divadlo. Ve 

čtvrtek 28. 11. 2013 program pokračoval příběhem příběhem Zvědavá nevěsta a sv. Ondřej. 

Další putování směřovalo ve čtvrtek 5. 12.2013 po stopách svaté Barbory a svatého Mikuláše. 

Příšel i svatý Mikuláš osobně. Ten dětem vyprávěl o svém životě a o tradicích s ním 

spojených. Na závěr celého setkání byly děti, které byly zapsány do „Pekelné i do Andělské 

knihy“, odměněny mikulášským balíčkem od mateřského centra. 12. 12. 2013 následovalo 

povídání Jak svatá Lucie noci upila, které bylo spojeno se společným hraním a tvořením. 

Turnaj v šipkách 

V sobotu 16. 11. 2013 se v Očihově uskutečnil turnaj obcí mikroregionu Podbořansko v 

šipkách. Nepomyšl reprezentovalo smíšené družstvo. 

Vánoční radovánky aneb těšíme se na Vánoce 

Dne 23. 11. 2013 uspořádala Místní skupina ČČK Nepomyšl v kulturním domě předvánoční 

setkání pro kluky, holčičky, jejich rodiče i prarodiče – pod názvem „Vánoční radovánky aneb 

těšíme se na Vánoce". Na programu byla výroba vánočních ozdob a řetězů i 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 setkání dostali občerstvení. Na závěr si děti zatančily na diskotéce. 

Adventní jarmark 
1. prosince se v Krásném Dvoře uskutečnil již tradiční Adventní jarmark. Nepomyšl na 

jarmarku reprezentovalo MC Jablíčko z Nepomyšle se svou tradiční svíčkárnou a s výrobky z 

dílny mateřského centra. Dále naši obec reprezentovaly nepomyšlské děti navštěvující 

Základní školu v Krásném Dvoře. 

Mikulášský jarmark.  

Pestrý program plný písní, divadla a show Ve znamení světla čekal letos účastníky jarmarku v 

sobotu 7. 12. 2013 na již tradičním 6. Mikulášském jarmarku; na návsi před kostelem sv. 

Mikuláše od 13,00 hodin. Tentokrát program doplnily velké zabijačkové hody! 

Výlet na Boží Dar 

MC Jablíčko také letos zajistilo výlet za Ježíškem na Boží Dar; tentokrát.14. 12. 2013. 

Městečko Boží Dar je vyhlášeno jako Ježíškovo městečko. Působí zde Ježíškova pošta, která 

rozesílá po celé zemi dopisy orazítkované symbolem Ježíška. S dětmi jsme navštívili jak 

Ježíškovu poštu, tak Ježíškovu cestu, na které je 13 zastávek s domečky (s úkoly). Na závěr 

cesty byli děti i rodiče od Ježíška odměněni. 

Výstava historických pohlednic v Krásném Dvoře 



Od 21. 12. 2013 probíhala v prostorách zámecké galerie Krásný Dvůr výstava historických 

pohlednic a podobných (zajímavých) materiálů (z Krásného Dvora a okolí). Otevřeno je 

každý den (kromě Štědrého dne). Závěru roku se sem vypravilo mnoho našich občanů. 

(Výstava probíhá do 5. ledna 2014.) 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Zájezdy do divadla 

V pondělí 24. února 2014 městys Nepomyšl uspořádal zájezd do divadla Radka Brzobohatého 

v Praze na představení s názvem „Klec bláznů“. 

V pátek 14. března 2014 městys Nepomyšl uspořádal zájezd do divadla Goja music hall v 

Praze na představení s názvem „Děti ráje“. 

Naši kuželkáři v Podbořanech 

Vsobotu 15. 3. 2014 proběhl vrestauraci Kuželna Podbořany kuželkářský turnaj družstev obcí 

Podbořanska. Tento turnaj pořádal Svazek obcí Podbořansko a Město Podbořany. Tým 

městyse Nepomyšl soutěžil ve složení Josef Lněníček, Miroslav Urban, Jana Urbanová, 

Antonín Lněníček a Vítězslav Holub. 

Volby do Evropského parlamentu 

V pátek 23. května 2014 se i v naší obci uskutečnily volby do Evropského parlamentu..Z 306 

registrovaných voličů se voleb zúčastnilo 52 osob, počet platných hlasů byl 52. Volební účast 

tak v Nepomyšli dosáhla 16,99% (17 %). 

Plážový volejbal 

23. 8. 2014 uspořádal městys Nepomyšl od 9.00 hodin na dětském hřišti již 3. ročník turnaje 

O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbalu. 

Naše vítězství v nohejbale 

Poslední letošní turnaj Svazku obcí Podbořanska v Blatně v sobotu 30. 8. 2014 ovládlo 

překvapivě mužstvo Nepomyšle. Zkušená trojice Miroslav a František Horáčkovi a Petr Vít 

nedala v nohejbale nikomu šanci a bez ztráty kytičky vybojovala pro svůj městys cennou 

trofej. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Městys Nepomyšl uspořádal ve středu 17. 9. 2014 již tradiční zájezd na výstavu Zahrada Čech 

do Litoměřic.  

Vítání občánků 

V sobotu 27. září 2014 proběhlo od 14.00 hodin již tradiční přivítání nových občánků do 

života a do obce. Pro velký počet jedenácti (!) nových občánků se jejich přivítání konalo v 

Kulturním domě v Nepomyšli. Po slavnostním ceremoniálu se všichni společně odebrali do 

obecního sadu u cesty kfotbalovému hřišti, který se obec rozhodla obnovit. Jako každoročně 

následovalo sázení stromků. Letos se ale nesázely lipky, ale ořešáky – dlouhověké královské 

stromy. 

Holandská armáda v našem vojenském prostoru 

Vsouladu s plánem výcviku na IV. čtvrtletí roku 2014 pobývala ve vojenském újezdu 

Hradiště od 26. 9. 2014 do 5. 11. 2014 Královská holandská armáda. 

Volby do Senátu a do zastupitelstev obcí 

V říjnu došlo v Nepomyšli k souběhu voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu 

Parlamentu ČR, které se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014 (v pátek a v sobotu). 

Ustavující jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 7. 11. 2014 od 19.00 hodin. Přítomno 

bylo všech 9 nově zvolených zastupitelů a zastupitelek. 

Zájezd do pražského divadla 



24. 10. 2014 uspořádal Úřad městyse Nepomyšl zájezd do divadla Studio DVA vPraze; na 

muzikál „Hello, Dolly!“ (s živým orchestrem a s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli!). 

Úspěšná výměna kotle v kulturáku 

Od pátku 14. 11. 2014 již víme bezpečně, že se skutečně zdařila výměna kotle v Kulturním 

domě v Nepomyšli. Jak kotel topí, to bylo možné otestovat už téhož dne při valné hromadě 

MS ČČK. Nový kotel funguje výborně. Už je konec s mohutným dýmem nad kulturákem, 

který se dříve vždy v době konání nějaké akce objevoval.  

Sběr nebezpečného odpadu 

Úřad městyse Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a.s., opět uspořádal 

bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (NSKO). Tato akce se uskutečnila 

v sobotu 29. 11. 2014 od 8.00 do 8.20 hodin na návsi – před budovou Úřadu městyse 

Nepomyšl. 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

Tříkrálová sbírka 

Tento rok uspořádalo MC Jablíčko tříkrálovou obchůzku až v neděli 12. 1. 2014. Tříkrálová 

sbírka, kterou každoročně pořádá Arcidiecézní charita ČR na pomoc těm nejpotřebnějším, 

tedy přece jenom proběhla. Děti si s paní Monikou Zlou, Janou Glončákovou a Hankou 

Lněníčkovou připravily tříkrálové koruny a obleky a společně pak (ve dvou skupinkách) 

vyrazily na pochůzku obcí. 

Herna Hráček 

Od poloviny ledna funguje vMateřském centru Jablíčko pro všechny maminky, tatínky a 

jejich ratolesti herna Hráček. Otevřeno je každou středu a pátek od 16.00 do 18.00 hodin, pro 

děti ve věku od 2 do 10 let. Přijít mohou menší i větší děti, ale starší by se mohly už trošku 

nudit, a to s rodiči i bez rodičů. Provoz herny zajišťuje pedagogický pracovník nebo aktivní 

maminka, kteří vám udělají kávu nebo čaj; v ceně je i občerstvení pro děti. Pro děti jsou 

připraveny hračky, výtvarná činnost a drobné sportování. Maminky si zde mohou popovídat o 

svých rodičovských starostech, radostech a zkušenostech, navázat nové kontakty či utužit 

stávající.  

Zpívání o ptačím sněmu 

V pátek 31. 1. 2014 potěšilo naše děti Mateřské centrum Jablíčko ve spolupráci s paní 

Dagmar Čemusovou interaktivním představením Zpívání o ptačím sněmu. Děti se seznámily 

se základy hudební výchovy i se základními druhy ptáků, kteří se v našich krajích běžně 

vyskytují. 

Tréninky malé kopané v Krásném Dvoře 

Fotbalový oddíl při TJ Krásný Dvůr nabídl v únoru 2014 mladým fotbalistům z kroužku Malá 

kopaná při ZŠ a MŠ Krásný Dvůr možnost stát se členem Fotbalového oddílu v Krásném 

Dvoře a účastnit se pravidelných tréninků (každé pondělí a pátek od 16.00 do 18.00; doposud 

tréninky probíhaly v tělocvičně ZŠ, od března 2014 probíhají na fotbalovém hřišti vKrásném 

Dvoře). 

Dětský rybářský kroužek 

Dne 13. 2. 2014 zahájil činnost dětský rybářský kroužek. Proběhla první informativní schůzka 

pro děti a pro rodiče. Kroužek vede pan Jiří Braun. 

Maškarní ples 

Dne 15. 2. 2014 MO ČČK Nepomyšl opět uspořádala od 14.00 hodin vKulturním domě 

vNepomyšli Dětský maškarní ples, který zahájila taneční skupina z Podbořan. Po dětském 

plese (jako každý rok) následoval od 20.00 hod. maškarní ples po dospělé. vystoupení 

Volejbalové téninky 

Dětský zájmový přírodovědecký kroužek Pandíci od března obnovil pravidelné volejbalové 

tréninky (každé pondělí a každou středu od 18. h.). 



Výroční členská schůze tělovýchovné jednoty 

V sobotu 1. 3. 2014 ve 14 hodin se uskutečnila Výroční členská schůze TJ Nepomyšl. 

Zúčastněných členů bylo 28 a jako host se dostavil pan Josef Lněníček,starosta městyse 

Nepomyšl. 

Taneční zábava k MDŽ 

Místní skupina ČČK uspořádala v pátek 7. 3. 2014 od 19:00 v Kulturním domě v Nepomyšli 

Taneční zábavu k MDŽ. K tanci a poslechu hrála skupina Kadence. 

Pandíci a canisterapie 

Vpátek 14. 3. 2014 se děti z dětského zájmového kroužku Pandíci, o. s., opět věnovali 

canisterapii. Tentokrát se spolu s canisterapeutkami Monikou Rajdlovou a Lucií 

Schrötterovou blíže seznamovali s fenkou rotvajlera Roxy. 

Naše dívky na taneční soutěži v Ústí nad Labem 

15. 3. 2014 proběhla v Ústí nad Labem soutěž tanečních formací v kategorii Mini. Soutěže se 

spolu se svými kamarádkami z tanečních hodin, které vede paní Kateřina Soldátková na ZUŠ 

v Podbořanech, zúčastnily i dívky zNepomyšle. 

Kurs pletení z papíru 

18. 3. pořádali Pandíci pro všechny zájemce (tedy nejen pro děti!) kurs pletení z papíru. 

Hasiči v březnu 

Vbřeznu 2014 dvakrát zasahovala JSDH Nepomyšl při hašení požáru velkoobjemového 

kontejneru vobci Dvérce. Buď v důsledku bezmezné hlouposti, nebo kvůli zlovolnému 

úmyslu si tyto události (téměř tradičně) vyžádaly odborný zásah naší JSDH (ve spolupráci s 

HZS Podbořany). 

Otevírání nepomyšlských potoků 
Letošní Otevírání potoků s MC Jablíčko proběhlo (u příležitosti Mezinárodního dne vody) v 

sobotu 29. 3. 2014 od 14:00 do 18:00. Sraz byl u Doláneckého potoka u mostku, odkud 

účastníci zamířili směrem na fotbalové hřiště, Ovčín a Chmelištnou. Podél toku Doláneckého 

potoka šla většina výpravy, ale některé maminky s kočárky a s hodně malými dětmi se vydaly 

podél Kyselého potoka (od dětského hřiště, směrem k Dornům). Cestou probíhalo povídání o 

vodě a o potocích i pozorování vodního života. Na závěr si účastníci udělali společný táborák 

s opékáním buřtů.  

Mezinárodní den dětské knihy 

Mnoho našich dětí se mohlo dne 2. dubna zastavit v MC Jablíčko se svou oblíbenou knížkou 

(v rámci Mezinárodního dne dětské knihy) a popovídat si o ní. 

Jarní větrání skříní 
Jarní burza oblečení, kterou (jako ostatně každý rok) pořádalo MC Jablíčko, probíhala od 

pátku 4. 4. 2014, ale hlavně v sobotu 5. 4. 2014; a to v KD Nepomyšl. V neděli 6. 4. 2014 se 

od 09:00 do 11:00 hod. vydávalo neprodané zboží. 

Naše děvčata tancovala v Chomutově 

Dne 4. 5. 2014 se v Chomutově uskutečnilo Mistrovství Čech Dance life tour 2014, kterého 

se zúčastnila i děvčata zNepomyšle. 

Dílnička knihařská, jarní, velikonoční a jiná (v Jablíčku) 
MC Jablíčko pravidelně pořádá své dílničky pro kluky a holčičky; a to nejen v dubnu. 

Připomeňme si však alespoň, jaké dílničky proběhly právě v dubnu (třeba jako příklad toho, 

co se všechno dá s dětmi dělat?). Dne 2. 4. 2014 probíhala v MC Jablíčko dílnička knihařská. 

Malou jarní dílnu pro děti a dospělé uspořádalo ve středu 9. 4. 2014 od 16:00 MC Jablíčko. 

Na škaredou středu (16. 4.) následovala tamtéž dílnička velikonoční – pod heslem: Na 

škaredou středu neškaredě. Následná dílnička byla (v sobotu 26. 4. 2014) zaměřena na 

domácí mydlení aneb kurz výroby domácího mýdla. 

Vítání jara 

Tradiční vítání jara uspořádali v sobotu 12. 4. 2014 v Kulturním domě v Nepomyšli. 



Pivní máj v Kryrech 
Již tradičně se MS ČČK Nepomyšl účastnila recesistického prvomájového průvodu vKryrech 

na oslavách Pivního (Prvního) máje. Letos se členky ČČK převlékly do kostýmů „dobových“ 

soutěžících MISS. A tak jste vprůvodu mohli spatřit např. MISS ČČK 1935 při promenádě v 

„tehdejších“ plavkách. 

Vítání ptačího zpěvu s MC Jablíčko 

V pátek 2. 5. 2014 děti v Mateřském centru Jablíčko společně s dospělými oslavily Světový 

den ptačího zpěvu. Dopoledne tu všichni vyrobili ptačí budky a krmítka pro malé zpěváčky. 

Zkouška mladých rybářů 

V sobotu 10. května 2014 absolvovali mladí rybáři ústní zkoušku (pohovor) a písemný test ze 

všech získaných vědomostí a znalostí. Všichni prospěli. Všem absolventům byla vystavena 

povolenka k lovu ryb. Současně byli všichni noví adepti rybářství pasováni na rybáře; a to 

prostřednictvím pasovacího žezla a starobylé „rybářské“ formule: „Dle tradice Jakuba Krčína 

teď nový život tobě začíná. Nebude to žádná svatozáře, přesto tě pasuji na rybáře.“ 

Wellness sobota v „Jablíčkových lázních“ 
Na celou jednu sobotu se prostory MC Jablíčko i další zákoutí multifunkčního centra městyse 

Nepomyšl proměnily v „Jablíčkové lázně“. Druhou květnovou sobotu 10. 5. 2014 tu 

připravilo MC Jablíčko jako dárek pro maminky ke Dni matek wellness víkend vJablíčku. 

Oddat se relaxaci a zapomenout na všední starosti přišlo do „Jablečných lázní" celkem 25 

„lázeňských hostů“: maminek, ale i tatínků a babiček. Během celého dne jsme se mohli 

vystřídat na různých procedurách dle libosti. Příjemnou aroma masáž a baňkování jsme mohli 

absolvovat u paní masérky Ivany Machálkové. Trochu drsnější rehabilitační masáž nám 

nabídla slečna fyzioterapeutka Tereza Lněníčková. O naše nožičky se nám postarala zkušená 

pedikérka slečna Čermáková. A abychombyli všichni krásní od hlavy až k patě, ujala se 

našich vlasů kadeřnice Terezka Zápotocká. Čekání na procedury nám zpříjemnily výborné 

„dietní“ mrkvové koláče paní Moniky Zlé (s příměsí „lehké koly“), a káva či čaj. 

Ocenění našich členek ČČK 

V pondělí dne 12. května 2014 se uskutečnilo slavnostní setkání v jednacím sále Senátu 

Parlamentu ČR k příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže. Jeho součástí bylo 

předání Pamětních listů a vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci", „Za záchranu života" a 

„Medaile Alice Masarykové". Toto setkání se uskutečnilo pod záštitou předsedy Senátu 

Parlamentu ČR p. Milana Štěcha. Ve Valdštejnském paláci tak byly oceněny tři členky MO v 

Nepomyšli. Za obětavou práci a zásluhy o organizaci byl člence MS ČČK Nepomyšl Zdeňce 

Schieferdeckerové předán Pamětní list. Vyznamenání „Za dlouholetou práci“ obdržely Eva 

Křížová a Helena Wüstová. Ocenění předával prezident Českého červeného kříže doc. Dr. 

Marek Jukl, PhD. 

Oslava 65. výročí založení místní pobočky ČČK 

V sobotu 24. 5. 2014 se na fotbalovém hřišti uskutečnila oslava 65. výročí založení Českého 

červeného kříže vNepomyšli. 

Staročeské máje 

Poslední květnová sobota 31. 5. patří v Nepomyšli vždy Staročeským májům. Letos tomu 

nebylo jinak. Místní mládež se na tuto akci připravovala už měsíce dopředu. Nacvičovali 

českou besedu, připravili májky pro všechna svobodná děvčata v Nepomyšli a nakonec 

připravili májový průvod a večerní Májovou zábavu. Po šesté hodině dorazil májový průvod 

na náves, kde zatančil českou besedu. Vrcholem celého dne pak byla Májová zábava. 

Májovníci zde znovu zatančili besedu. 

Dětský den  

Také letos připravily členky MO ČČK Nepomyšl ve spolupráci s městysemNepomyšl, s TJ 

Nepomyšl, se Sborem dobrovolných hasičů Nepomyšl a s MO Českého rybářského svazu 

oslavy dne dětí. V sobotu 7. 6. 2014 se všichni sešli v 15:00 na fotbalovém hřišti; a to nejen 



děti, ale i jejich rodiče, babičky a dědečkové. Celou akci zahájili (k velké radosti dětí) zábavní 

klauni. Účastníky čekalo zajímavé odpoledne plné soutěží, her a atrakcí. Současně probíhala 

soutěž o nejhezčí pohádkovou postavičku, kterou si děti mohly předem nakreslit nebo vyrobit. 

I v červenci zasahovali hasiči 

2. 7. 2014 byla JSDH Nepomyšl povolána k zásahu do obce Dvérce, kde došlo k pádu části 

stromu na komunikaci. 

Rybářské závody 

14. 6. 2014 pořádala Místní organizace Českého rybářského svazu rybářské závody na 

Nepomyšlském rybníku (na Kaolínce). 

Letní burza oblečení 
Také na léto připravilo MC Jablíčko burzu oblečení a sportovních potřeb.Věci do komisního 

prodeje byly přijaty v pátek a v sobotu od desti prodávajících. Prodej probíhal v sobotu 14. 

června od 14.00 hod. v Kulturním domě v Nepomyšli.  

Kouzelná cesta pohádkou 

28. 6. 2014 se od 14:00 uskutečnila další tradiční akce MC Jablíčko a JSDH Nepomyšl: 

Kouzelná cesta pohádkou aneb Pohádkové odpoledne; pro nepomyšlské i přespolní děti. 

Tentokrát musely členky její pořádání uspíšit, protože se řada z nich polovině srpna chystá na 

přivítání nového miminka do života, popř. budou jiné starosti s miminky. Tradiční pouť mezi 

pohádkovými postavičkami s úkoly a soutěžemi začala na návsi u kostela sv. Mikuláše. 

Protože meteorologové hlásili bouřky, rozhodli se organizátoři (letos) neputovat s pohádkami 

až ke Kaolínce, ale celou akci zrealizovat v prostorách dětského hřiště. To na celé odpoledne 

obsadily různé pohádkové postavičky, které měly pro děti připravené pohádkové i praktické 

úkoly. Na závěr všechny čekalo opékání dobrot a posezení u ohýnku.  

Česko-keňský festival opět vNepomyšli (4. a 5. 7. 2014) 

Také letos přijeli do Nepomyšle naši přátelé z Keni. V rámci našeho společného festivalu 

probíhala řada dalších akcí: 

„Pozdrav z Afriky“- malování a tance na návsi 

V pátek 4. 7. 2014 se v 15.00 hod. sešli organizátoři česko-keňského festivalu z řad našich 

místních spolků společně s Koňským dvorcem Chmelištná, ale také se spoustou dětí, rodičů... 

a hlavně s návštěvníky z Keni, kteří k nám v rámci projektu „Fotbal pro rozvoj - kopeme za 

lepší svět“ skutečně dorazili. Malovalo se křídami i voskovkami na témata africká zvířata a 

fotbal. Tančilo se a zpívalo za zvuků afrických bubnů. Nechyběly tedy ani bubny, tance a 

písně Afriky.Také se jezdilo na koni a všichni malíři mlsali drobné odměny za svá díla. 

Tradiční malování křídou na téma „prázdniny“ připravil dětský přírodovědný zájmový 

kroužek „Pandíci“ na návsi u kostela sv. Mikuláše. Na programu bylo i taneční vystoupení 

exotických tanečnic, předvádění obran a poslušnosti psů, vystoupení nepomyšlských Show 

Bab. Hlavní hvězdou letošního ročníku byl krom keňských přátel i sám sponzor (donátor a 

propagátor akce) Tomáš Ujfaluši. 

Street fotbal 

5. 7. probíhalo v rámci akci „Kopeme za lepší svět“ od 13:00 hod na hřišti vNepomyšli 

„uliční“ (street) fotbalové utkání. Od 18:00 pokračovala taneční zábava, kterou uspořádal 

především městys Nepomyšl. 

Také naši hasiči se podíleli 

Dne 5. 7. 2014 se v rámci propagace požární ochrany celosvětové akce „Kopeme za lepší 

svět“ zúčastnili také místní hasiči. Zajišťovali doprovodný program a zároveň se prezentovali 

jako místní spolek. Během celé akce si mohli děti i dospělí vyzkoušet používání proudnice a 

zkusit zasáhnout terče vodním proudem. Na závěr akce byla připravena bohatá pěna, kterou si 

tentokrát užily nejenom místní děti, ale i dospělí. A především hráči z Keni, pro které byla 

neuvěřitelným zážitkem. 

Kurs barvení látek 



V sobotu 5. 7. 2014 od 14.00 hod. proběhl jako doprovodná akce akčního dne kampaně 

„Kopeme za lepší svět“ v Mateřském centru Jablíčko kurs barvení látek (zejména hedvábí) 

přírodní cestou: tzv. Barvohrátky. V hlavní roli tu vystoupila paní Luďka Fialová z Krásného 

Dvora, ale také její hedvábí, bylinky a činidla. 

Soutěžení s hasiči 

18. 7. 2014 od 17.00 hodin se u hasičárny vNepomyšli uskutečnilo letní soutěžení s hasiči; 

tradiční hasičský pětiboj pro děti a rodiče. Byly připraveny různé překážky a disciplíny. 

Úkoly se plnily na čas. Po skončení sportovního a vědomostního klání se ve 20.00 hodin 

rozběhla letní zábava pod širým nebem s tombolou. Během zábavy čekalo na účastníky 

mnohé překvapení. 

Přátelské fotbalové utkání místních gard 

16. 8. 2014 sehrála místní domácí garda přátelské utkání smosteckou gardou SG Baník Most. 

Oblastní kolo přespolního běhu dětí 

25. 9. 2014 MŠ a ZŠ Krásný Dvůr tradičně pořádala oblastní kolo závodů v přespolním běhu. 

Závody proběhly v zámeckém parku v Krásném Dvoře a zúčastnily se jich školy z oblasti 

Podbořanska.V krásnodvorských družstvech školu reprezentovali i děti z Nepomyšle. 

Hon na lišku v Rohozci 

Tak jako každý rok i letos Honlišácká společnost Rohozec předvedla vPodbořanském 

Rohozci hon na lišku. Ten se letos uskutečnil vsobotu 1. 11. 2014 od 9,30 hod. Pro Nepomyšl 

byl výjimečný tím, že letos byly součástí lovecké jízdy při imitaci lovu na lišku i jezdkyně z 

Nepomyšle. 

Pandíci vyráběli dýničky 

Přípravu na podzimní svýátky letos už 3. 10. 2014 zahájili Pandíci. Oblékli svůj strom do 

podzimního kabátku a pustili jsme se do výroby „strašidelných dýniček“; v dalším týdnu 

pokračovali v práci na jejich dokončení. (které příště doděláme). Děti také svým rodičům 

vyrobili strašáčky do květináčů. 

Jablečný den v Krásném Dvoře 

Také letos nás stánek MC Jablíčko „zastupoval“ dne 4. 10. 2014 na Jablečném dnu na zámku 

v Krásném Dvoře. 

Drakiáda 

Nedělní odpoledne 5. 10. 2014 patřilo vNepomyšli dětem a drakům. Místní skupina ČČK 

Nepomyšl na fotbalovém hřišti uspořádala pro děti již tradiční Drakiádu s podtextem „Udělej 

něco pro své zdraví“. Malovalo se a létalo; prostě se pouštěli draci. Draka proháněli i ti 

nejmenší. Někdy to s drakem nebylo jednoduché (hlavní je přece nezamotat se!). A někteří 

draci při střemhlavém pádu utrpěli i vážný úraz. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Odměnu za 

snahu (buřtíky) pak mlsali dračí jezdci u táboráku. 

Podzimní tvořivá dílnička 
Svůj provoz také dne 8. 10. 2014 zahájila další tvořivá dílnička v MC Jablíčko; tentokrát na 

téma Draci v mracích. Tvořivé dílničky se v MC konaly i na podzim, a to (obvykle) každou 

středu od 16:00 do 18:00 hodin.  

Maminky a halloween 

17. 10. 2014 uspořádaly mladé maminky z ČČK Nepomyšl Halloweenské posezení pro ženy. 

Podzimní a zimní burza oblečení s MC Jablíčko 

MC Jablíčko připravilo na sobotu 18. 10. 2014 (opět od 14.00 do 17.00) v kulturním domě 

tradiční podzimní a zimní burzu oblečení. V pátek odpoledne a v sobotu ráno proběhl doslova 

„megapříjem“ věcí. Do komisního prodeje organizátoři přijali neuvěřitelných 2 100 ks věcí. 

První strašidelná noc 

V noci z pátku 30. 10. 2014 na sobotu 1. 11. 2014 proběhla v Jablíčku První strašidelná noc. 

Odpoledne jsme si maminky společně s dětmi vydlabaly pravou halloweenskou dýni. A 



potom už probíhala strašidelná zábava s maskami, která vrcholila kolem 10. hodiny večerní. 

Děti mohly s rodiči v Jablíčku i přespat a zahrát si tam řadu her ještě druhý den dopoledne. 

Valná hromada ČČK 

14. 11. 2014 proběhla v nově opraveném kulturním domě valná hromada MS ČČK za 

přítomnosti paní Horové z OV ČČK Louny, starosty obce Josefa Lněníčka a členů a členek 

MS ČČK Nepomyšl. 

Svatomartinský průvod 

14. 11. 2014 se napříč Nepomyšlí vydal Svatomartinský lampiónový průvod. V čele průvodu 

jel sv. Martin na bílém koni a za ním šlo několik desítek dětí s rozzářenými lampióny – v 

doprovodu svých nejbližších. 

Hasiči zasahovali i v listopadu 

18. 11. 2014 vyjela JSDH Nepomyšl na technickou pomoc do obce Nepomyšl. Jednalo se o 

čerpání vody ze sklepa v č p.154; u paní Rosemarie Rožnovské. 

Čertovské hrátky 

Dne 29. 11. 2014 pořádala od 15:00 hodin MS ČČK Nepomyšl v kulturním domě posezení 

pro děti a jejich rodiče pod názvem „Čertovské hrátky“. Děti si samy (nebo s pomocí rodičů) 

vyrobily vánoční ozdoby, masky čertů a čertovské korále. Zahrály si pravé čertovské pexeso s 

čerty. Také si zasoutěžily – a za odměnu obdržely balíčky a pohoštění. Na závěr tohoto 

příjemného odpoledne, kterého se zúčastnilo přes 50 dětí s rodiči, si děti zatančily na pravé 

čertí diskotéce. 

Adventní jarmark v Krásném Dvoře 
30. 11. 2014 se opět Mateřské centrum Jablíčko vydalo na návštěvu do Krásného Dvora, 

tentokrát na Adventní jarmark, kde mohly jeho členky ve stánku představit přírodní léčebné 

prostředky, vlastnoručně vyrobené zboží a produkty svíčkárny. 

Putování za Betlémskou hvězdou 

V pondělí 1. 12. 2014 se maminky s dětmi v Jablíčku nádherně naladily na adventní čas s paní 

Dagmar Čemusovou, která si pro naše děti připravila divadelní představení s názvem 

Putování za Betlémskou hvězdou. Prostřednictvím loutek a písniček všichni společně vyrazili 

do Betléma za Ježíškem. Zazpívali si přitom také vánoční koledy. 

Mikulášská show 

Na den 5. 12. 2014 připravilo MC Jablíčko Mikulášskou šou čili show. Na této akci se podíleli 

také přátelé z  Koňského dvorce Chmelištná i nepomyšlská mládež. Při Mikulášské show 

s nadílkou nám ohniví pekelnícinám předvedli krásnou práci s ohněm a také s pekelným 

kotlem, ve kterém vařili hříšné duše (nebo rozhodně alespoň jednu, ze které „ven z kotle“ 

čouhala jen ohlodaná noha s botou). 

Mikulášský jarmark 

Městys Nepomyšl uspořádal i letos pro místní i přespolní tradiční (již 7.) Mikulášský jarmark, 

v sobotu 6. 12. 2014 od 13.00 do 18.30 hodin; vše probíhalo na návsi před kostelem sv. 

Mikuláše. Počasí prodávajícím, účinkujícím i návštěvníkům tentokrát opravdu přálo. 

Nefoukalo, nepršelo, nesněžilo... a bylo „tak něco nad nulou“. Bohatý program přilákal tak 

jako každý rok na 500 návštěvníků. Na své si přišly všechny věkové kategorie návštěvníků. 

Pro starší zahráli Plzeňští heligonkáři, děti si zasoutěžily a zatancovaly s čerticí a s andělkou, 

proběhla Mikulášská nadílka, všichni zhlédli vánoční pohádku. Naprosto jedinečnou událostí 

celého dne byla Mikulášská světla. Po letech se totiž díky nedávno dokončené opravě krovů a 

stropu mohly veřejnosti otevřít brány kostela sv. Mikuláše a lidé si tak mohli v překrásné 

atmosféře stovek rozsvícených svící poslechnout adventní zpěvy vpodání pěveckého sboru 

Rubín, doprovázené odborným výkladem pana bakaláře Michal Šelemby, restaurátora našeho 

kostela. Ten svým milým slovem přítomné seznámil s mnohým z historie našeho kostela, 

obce i regionu. Všem návštěvníkům pak ukázal nově objevené vzácnosti: gotické fresky v 

presbytáři kostela. 



Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi  

Vpátek 12. 12. 2014 se díky Pandíkům, o. s., celá Nepomyšl zapojila do celostátní akce, 

kterou vyhlásil sám Český Ježíšek: Na 12. 12. 2014 totiž připravili Pandíci akci Vypouštění 

balónků s přáním k Ježíškovi. Součástí bylo i hodnocení výtvarné soutěže Namalujte obrázek 

našeho českého Ježíška s Pandíky. Děti mohly malovat můžete čímkoliv (pastelkami, 

voskovkami, vodovkami atd.) nalist formátu A4. Po hodnocení obrázků, které si děti přinesly, 

následovalo očekávané vypouštění balonků pro Ježíška. Podnikli jsme tak pokus o dosažení 

rekordu. Děti a rodiče v Nepomyšli vypustili 237 balónků s přáním Ježíškovi! I když se 

některé kvůli opravdu silnému větru po cestě zachytily v lípách u kostela, ostatní svou cestu 

našly. A jelikož letěly šílenou rychlostí, určitě si Ježíšek stihl do Vánoc pročíst všechna 

přáníčka. Nakonec se tedy dobrá věc podařila. České nebe zaplavilo ten den 103738 balónků 

spřáníčky Ježíškovi. Tím byl rekord z roku 2008 překonán! 

Divadelní dárek dětí zastupitelům 

Na 22.12.2014 si děti z MC Jablíčko připravily pro zastupitele milý dárek – divadelní 

představení Vánoční hra; a také malou štědrovečerní večeři. 

Silvestr pro děti 

31. 12. 2014 proběhl od 17.00 do 22.00 v Kulturním domě v Nepomyšli Silvestr pro děti. 

Celého večera se zúčastnili rodiče s dětmi, babičky, tetičky, strejdové ... Během programu si 

děti mohlyvyrobit silvestrovskou škrabošku, zaskákat na skákacím hradu nebo zasoutěžit 

v některé z mnoha soutěží. Připraveny byly i společné soutěže pro rodiče s dětmi. Kdo chtěl, 

mohl na silvestrovskou párty přinést nějaké dobroty či dětské šampaňské. Všeho se nakonec 

sešlo požehnaně. Celý silvestrovský večer pro děti byl ve 22:00 hod. zakončen ohňostrojem. 

 

2015 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Omezení autobusových spojů 

Dne 19. 2. 2015 obdržel Úřad městyse Nepomyšl vyjádření Ing. Jakuba Jeřábka, vedoucího 

Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, ve věci zrušení některých dopravních linek do Nepomyšle, kterou městys 

obdržel, v tomto znění:„Nové jízdní řády vznikaly na základě přepravníhoprůzkumu. Ten řešil 

vytížení každého spoje linky. Na základě tohoto průzkumu tedy došlo vpřípadě linky 778 

komezení dopravy vpodvečerních hodinách a o nedělích a svátcích.“ Na základě dalšího 

rozkladu je doprava omezena z důvodu (údajného) nevytížení spojů. Je škoda, že je u nás 

mnohdy ekologie až na posledním místě! 

Zájezd za vínem na Moravu 
Kulturní komise městyse Nepomyšla městys Nepomyšl uskutečnila ve dnech 18. – 19. 4. 

2015 zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové na Moravě. (Tuto obec jistě mnozí z nás znají 

z filmu Bobule!?) 

Setkání s biskupem 

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 aby všem poděkoval za spolupráci. 

Také proto, aby ocenil jejich službu, kterou vykonávají pro obyvatele svých měst a obcí. 

Ujistil přítomné, že církev má zájem i nadále rozvíjet spolupráci s městy a s obcemi. 

Nová kronikářka obce 

29. 5. 2015 zastupitelstvo projednalo na základě výběrového řízení jmenování kronikářky 

městyse Nepomyšl. Tou se stala Dana Lněníčková ml. 

Zájezd za Cyranem 



Městys Nepomyšl uspořádal v pátek 5. června 2015 zájezd do divadla Radka Brzobohatého v 

Praze na představení „Cyrano“. 

Sběr nebezpečného odpadu 

20. 6. 2015 se od 8.00 do 8.20 hod. před úřadem městyse uskutečnil bezplatný svoz (sběr) 

nebezpečných složek komunálního odpadu. 

Taneční zábava Pod širým nebem 

Městys Nepomyšl uspořádala v rámci akce Fotbal pro rozvoj v sobotu 27. 6. 2015 od 18.00 

hodin taneční zábavu Pod širým nebem na fotbalovém hřišti vNepomyšli. K tanci a poslechu 

hrála kapela Triget ze Žlutic. 

Regionální soutěž v plážovém volejbale 

V sobotu 18. 7.2015 Nepomyšl opět ožila netradiční sportovní událostí. Něstys Nepomyšl se 

tentokrát stal pořadatelem regionálního turnaje Svazku obcí Podbořansko v plážovém 

volejbale. Utkání se uskutečnila u fotbalového hřiště v Nepomyšli. 

Zákaz účelového odběru pitné vody 

Vzhledem k letošnímu suchu vyhlásil Úřad městyse Nepomyšl s účinností od 4. 8. 2015 (do 

odvolání; v souladu sustanovením § 6 odst. 4 a § 109 vodního zákona) zákaz odběru pitné 

vody z obecního vodovodního řadu vNepomyšli a ve Dvércích pro účely zalévání zahrad, 

napouštění bazénů a mytí motorových vozidel. 

O pohár starosty městyse Nepomyšl 

Písek, slunce, legrace, děti na houpačkách, na kolotočích i ve skákacím hradě a velmi horké 

počasí, to vše doprovázelo v sobotu 8. 8. 2015 již 4. ročník turnaje vplážovém volejbale O 

pohár starosty městyse Nepomyšle; na dětském hřišti v Nepomyšli. Hrálo se již tradičně na 

dětském hřišti v centru městyse. 

Oprava fasády kostela 

V průběhu letních měsíců tohoto roku probíhala oprava vnějších omítek jedné z dominant 

Nepomyšle – kostela sv.Mikuláše. Vlastní oprava fasády vzbudila i zájem širší veřejnosti; 

zejména s ohledem na finální úpravu omítek (zejména se hodně diskutuje o barvě nátěru 

fasády). 

Zájezd na Zahradu Čech 

Městys Nepomyšl uspořádal v úterý 15. září 2015 tradiční zájezd do Litoměřic na Zahradu 

Čech. 

Doprava odpadů 

25. 9. zastupitelé městyse schválili nové smlouvy ohledně poskytování příspěvku na dopravu 

odpadů na skládku Vrbička, jež městysu Nepomyšl zajistí další příjem ze skládky do obecní 

pokladny. Dále městys vypověděl smlouvu společnosti Marius Pedersen na svoz tříděného 

odpadu (s výpovědní lhůtou 6 měsíců), která byla pro obec dlouhodobě nevýhodná. Od 1. 5. 

2016 bude svoz tříděného odpadu zajišťovat přímo Skládka Vrbička, s.r.o. 

Partner České pošty 

S účinností od 1. 10. 2015 došlo ke změně formy poskytování poštovních služeb na území 

obce Nepomyšl. Pošta Nepomyšl byla 30. 9. 2015 pro veřejnost trvale uzavřena. Od 

1.10.2015 je na adrese Nepomyšl č.p. 102, 439 71 Nepomyšl (v budově Úřadu městyse 

Nepomyšl, kde bylo dosavadní sídlo pošty) provozován městysem Nepomyšl tzv. Partner 

České pošty, s.p., který bude veřejnosti poštovní služby zajišťovat. 

Vítání občánků 

V sobotu 17. října 2015 se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse 

Nepomyšl tradiční přivítání nových občánků do života a do obce. Vletošním roce jsme vítali 

čtyři miminka, dvě holčičky a dva chlapečky. Poté následovalo každoroční sázení stromků 

(lipky) rodiči dětí. 

Státní svátek se svatým Prokopem 



Restaurovaná socha svatého Prokopa byla po náročném restaurování vrácena na své původní 

místo 28. 10. 2015. Opět stojí na hranici katastrů Buškovic, Nepomyšle a Vroutku. Na 

výroční svátek naší republiky tak případlo předání sochy veřejnosti. V den oslav vzniku 

samostatného československého státu ve středu 28. 10. 2015 se na výše zmíněném trojmezí 

katastrálních území obcí sešla nemalá skupinka lidí, aby společně netradičně oslavila státní 

svátek. Socha svatého Prokopa, jednoho z patronů české země, zde  tak byla slavnostně 

odhalena. O záchranu sochy se významně zasloužili členové občanského sdružení Budíček z 

Vroutku, kteří na špatný stav sochy upozornili, zajistili její prohlídku odborníkem a nechali 

zpracovat restaurátorský záměr obnovy sochy. Pomáhali také s vyřízením dotace 78000 Kč 

pro město Podbořany, v jehož správním území se socha nachází. Sochu posvětil podbořanský 

páter Alexander Siudzik. Celé akce se zúčastnili kromě „Budíčků“ i mnozí další regionálně 

činní lidé, členové Klubu českých turistů z Podbořan i řada rodin s dětmi, které si mohly při 

společné drakiádě „zalétat“ se svými draky. Nepomyšl reprezentoval pan starosta Josef 

Lněníček s rodinou a řada dalších občanů. Celé odpoledne proběhlo u výborné domácí 

polévky a guláše v příjemně pohodové atmosféře. Více takových počinů – a v naší krajině 

budezase dost krásných míst, vhodných k zastavení se a k rozjímání. (Podle Nepomyšlovin.) 

Turnaj v kuželkách 

Svazek obcí Podbořansko pokračoval v konání meziobecních velmi oblíbených sportovních 

aktivit. V sobotu 21. listopadu 2015 se v kuželně v Podbořanech uskutečnil již 2. turnaj 

svazku v kuželkách, kterého se účastnili i hráči z Nepomyšle. 

 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

 

Pandíci adoptovali želvu 

Po tajném hlasování se letos Pandíci rozhodli, že adoptují želvu bahenní. Adopční certifikát 

obdrželi 23. 1. 2015. Pandíci jsou tak adoptivním rodičem želvy bahenní z 

Podkrušnohorského zooparku Chomutov, p. o., a to na dobu od 18. 1. 2015 do 18. 1. 2016. 

Pololetní prázdniny v Solné jeskyni 

MC Jablíčko připravilo pro děti na prázdninový den, na „pololetní“ pátek 30. 1. 2015  akci 

Pololetní prázdniny v Solné jeskyni. Děti si společně hrály a společně cestovaly. Vyjeli totiž 

do Solné jeskyně v Podbořanech. Relaxovaly, hrály si se solí i s dřevěnými soškami; a hlavně: 

dýchaly zdravý mořský vzduch ve zdravém mořském prostředím. 

Masopustní týden v MC Jablíčko 

Masopustní týden 2. 2. 2015 pěkně začal a 6. 2. 2015 ještě lépe skončil. V pondělí si děti 

připomněly, co je to masopust, a zahrály jsme si pohádku O třech prasátkách. Děti také během 

týdne stavěly domečky z cihliček, které do centra přinesl Ježíšek a které zlý vlk bořil. Také se 

vyráběly masopustní masky.  

Krmení ptáčků s Pandíky 

V pátek 6. 2. 2015 vyráběly naše děti společně s Pandíky jednoduchá krmítka. Vyrobili si tak 

lojové koule, šišky obalené lojovou směsí a krmítka z PET lahví či sklenic naplněná ptačím 

zobem, která rozvěsili v křovinách za paneláky. 

Valentýnský týden  
MC Jablíčko letos pojalo svátek svatého Valentýna trochu jinak. Valentýnský týden tu začal 

9. 2. 2015. „Jablíčková“ srdíčka mají v sobě spoustu lásky a byla by velká škoda je dát jen 

jednomu člověku. A proto je členky centra rozdávaly všem; a hned celý týden.. 

Maškarní ples pro děti i dospělé 

21. 2. 2015 zorganizovala MS ČČK v Kulturním domě v Nepomyšli Maškarní ples pro děti i 

dospělé. Tedy od 14.00 hod. se na sále kulturního domu uskutečnil Maškarní rej pro děti, kde 

bylo naprosto narváno. Večer pak od 20.00 proběhl dospělácký maškarní ples. Program 



večerního plesu jako vždy doprovodily svým vystoupením ShowBaby (členky MS ČČK 

Nepomyšl), tentokrát na téma Ujel mi vlak. Večer se sešlo na padesát masek, vítěze 

vyhlašovala kapela Doupováci. 

Římskokatolické bohoslužby v obci 

Římskokatolická farnost Podbořany již od března koná v nepomyšlském kostele sv. Mikuláše 

pravidelné bohoslužby, a to vždy 1. neděli v měsíci od 13.00 hodin (od neděle 1. března 

2015). 

Výroční schůze fotbalistů 

Dne 7. 3. 2015 se od 14.00 hodin uskutečnila výroční schůze TJ Nepomyšl. 

Oslava MDŽ 

MS ČČK připravilo pro všechny ženy i pro jejich manžele a rodinné příslušníky oslavu 

Mezinárodního dne žen, která proběhla „třináctého v pátek“. A tak v pátek 13. 3. 2015 od 

20.00 hod. v Kulturním domě v Nepomyšli členky ČČK uspořádaly dne 13.března 2015 

oslavu Mezinárodního dne žen, na níž se sešlo na čtyřicet žen všech věkových skupin a 

dokonce i několik mužů. 

Den vody 

Dětský přírodovědný zájmový kroužek "Pandíci" připravil na 21. 3. 2015 akci s názvem Den 

vody, která se uskutečnila od 15.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli. Děti i dospělí si tu 

připomněli Světový den vody. Všechny zaujaly tančící víly z Vílí školičky i taneční 

vystoupení Pandíků. Všichni mohli zhlédnout pohádku O Rákosníčkovi a jeho rybníčku 

Brčálníku nebo se zúčastnit soutěží či tvoření (vyrobit si rybičku, namalovat si obrázek, 

vytvořit sádrový odlitek). Po celou dobu účastníci poslouchali i vypravování a básničky na 

téma voda. 

Jarní burza oblečení 

Vsobotu 28. 3. 2015 proběhla vKulturním domě vNepomyšli již tradiční burza oblečení, 

kterou pořádalo MC Jablíčko. Jako vždy probíhala burza od pátku do neděle. V pátek 

odpoledne a v sobotu ráno proběhl příjem věcí. Do komisního prodeje bylo přijato cca 2 000 

ks věcí; oblečení pro děti a dospělé, boty, vaničku pro miminko, kolotoč nad postýlku, 

kojenecké a těhotenské potřeby, hračky... a spoustu dalších věcí. 

Pohádkové Velikonoce 

MC Jablíčko také letos v sobotu 4. 4. 2015 pomáhalo s přípravou i s organizací akce 

Pohádkové Velikonoce na Státním zámku v Krásném Dvoře. Během celého dne mohli 

návštěvníci navštívit výtvarné dílny a trhy na nádvoří, ale také si prohlédnout výstavu 

strašidel. Mateřské centrum Jablíčko zde mělo také svůj stánek. Mohli jste si zakoupit svíčky, 

zápichy, batikované kojenecké oblečení, magnetky – nebo si sami něco vyrobit. 

Velikonoční neděle 

V neděli 5. 4. 2015 si naši občané užili od 13.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli 

atmosféru radostné Velikonoční neděle při žehnání velikonočních pokrmů. MC Jablíčko 

připravilo i soutěž o nejkrásnější velikonoční košík nebo ošatku (s bochánky, s jidáši, 

perníčky, s beránky, s klobáskami, s nádivkou, s vajíčka a s dalšími velikonočními d 

obrotami). 

Ukliďme Česko 

V pátek 17. 4. 2015 bylo natolik pěkné počasí, že se naši Pandíci mohli zúčastnit celostátní 

akce „Ukliďme Česko“. Jako správní „Nepomyšláci“ vyrazili s pytli a s rukavicemi po 

Nepomyšli. 

Stavění máje a slet čarodějnic 

30. 4. 2015 naše mládež v 16.30 hod. postavila májku. Jako každý rok, i letos máme 

vNepomyšli jednu velkou obecní májku, která je společná pro všechny Nepomyšlany. V 

17.00 hod. potom Pandíci zahájili každoroční Slet čarodějnic. Malé čarodějnice i čarodějové 

mohli projít pět stanovišť se soutěžemi a získat tak nějakou dobrotu. Soutěže připravily samy 



děti z kroužku Pandíků. Po dovádění na hřišti přišlo na řadu zapálení ohně a upálení 

čarodějnice. Na závěr si všichni společně opekli buřty. 

Pivní máj 

Také letos navštívily naše ženy z ČČK Svátek dobré nálady vKryrech. Tedy již 16. ročník 

oslav Pivního prvního máje. 

Den koní a rytířů 

Vsobotu 9. 5. 2015 se mnoho členů našich místních spolků vydalo na Den koní a rytířů do 

Chmelištné. Především kvůli dětem, aby se podívali na koníky. Počasí účastníkům celkem 

přálo; jen foukal silnější vítr. Program pro děti byl bohatý; vystoupil tu krasojezdec, muž s 

ohněm, cvičený koník, pořádaly se jízdy na koních pro děti. 

Wellness víkendy 

Další Wellness víkend v MC Jablíčko proběhl v sobotu9. 5., dále v neděli dne 10. 5. 2015 

(jako dárek pro maminky k nadcházejícímu Dni matek), následně v pátek a v sobotu 26. A 27. 

6. 2015. Na příchozí čekala aromamasáž, baňkování, pedikura, manikura, prodlužování nehtů, 

kosmetika, analýza stavby těla i rozbor životosprávy. 

Staročeské máje 

30. 5. 2015 ve 14.00 hod. zahájila nepomyšlská mládež tradiční Staročeské máje. Pan starosta 

na náměstí účastníkům předal právo k pořádání Májů. Poté vyrazil průvod po vsi. V 18.00 

hod. zatančila omladina na návsi u kostela sv. Mikuláše českou besedu. K mladým se 

tentokrát přidala i skupinka malých májovníčků. V 18.30 hod. potom byla pokácena májka. 

Nechyběla ani tradiční tombola o májku, ani další ceny. Ve 20.00 hod. začala Májová zábava 

v kulturním domě, kde k tanci hrála skupina Korset.  

Knihovna v Jablíčku 

V prostorách Mateřského centra Jablíčko byla pro zájemce od letošního června otevřena 

„miniknihovna". V současné době tam lze najít přes 220 nejrůznějších titulů, většinou románů 

pro ženy či detektivek. Mezi knihami jsou ale i knihy a učebnice; také knihy pro předškoláky 

a dětské knihy. 

Indiánský týden 

Od 1. 6. 2015 začal v Jablíčku Indiánský týden. 

Dětský den v pravěku 

6. 6. proběhl na fotbalovém hřišti Dětský den v pravěku. Organizátory byli Místní skupina 

Českého červeného kříže, spolek Koňský dvorec, hasiči a rybáři (společně s městysem 

Nepomyšl). Tradiční oslava svátku dětí byla spojena s řadou soutěží. 

Rybářské závody 

Dne 13. 6. 2015 se v Nepomyšli na Nepomyšlském rybníku (Kaolínce) uskutečnily rybářské 

závody. 

Fotbal pro rozvoj aneb Kopeme za lepší svět 

I letos k nám přijeli Keňané. Pobývali u nás 26. - 27. 6. 2016. A jaké akce byly s jejich 

pobytem spojeny? 

Malování křídou 

Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ a Koňský dvorec Chmelištná uspořádaly v 

rámci akce „Fotbal pro rozvoj – Kopeme za lepší svět“ v pátek 26. 6. 2015 od 15.00 hodin 

tradiční Malování křídou; opět na téma Afrika; a opět s Keňany... 

Pozdrav Afriky 
Česko-keňská skupinka nás letos navštívila velmi pěkně připravena. Nejprve 26. 6. 2019 za 

zvuků bubnů zatančily keňské ženy – a poté muži. Následoval společný tanec s míčem, do 

kterého byli vtaženi i sami diváci. Doprovodný program připravili Pandíci s Koňským 

dvorcem v Chmelištné. 

Kopeme za lepší svět 



V sobotu 27. 6. 2015 Nepomyšl opět ožila netradičním fotbalovým setkáním. Jak již bylo 

zapsáno výše, už poněkolikáté do Chmelištné a do Nepomyšle dorazili Keňané ze sdružení 

MYSA spolu se svými kolegy ze spolku INEX –SDA; všichni jsou milovníci fotbal. Takzvaní 

„ambasadoři“ kampaně „Fotbal pro rozvoj“ v Nepomyšli opět „Kopali za lepší svět“. V rámci 

akce „Fotbal pro rozvoj - Kopeme za lepší svět“ proběhla na fotbalovém hřišti v Nepomyšli 

utkání ve street fotbalu. Unikátní fotbalový zápas tu spojuje sport a hru s workshopy, 

kulturou, fair play pravidly, hudbou, rozvojem osobnosti i podporou porozuměním a 

spolupráce mezi lidmi. Na bohatý program večer navázala taneční zábava.  

Turnaj v minikopané 

TJ Nepomyšl uspořádala 4. 7. 2015 již 21. ročník turnaje v minikopané.  

Hasičský pětiboj 

Soutěžení a zábava s hasiči čekaly děti na hřišti u hasičárny v sobotu 25. 7. 2015, kdy se 

uskutečnil již tradiční Hasičský pětiboj. Večer následovala Hasičská zábava. 

Jablečný den v Krásním Dvoře 

V sobotu 4. října 2015 se od 10.00 do 17.00 hodin na nádvoří zámku Krásný Dvůr uskutečnila 

již tradiční podzimní slavnost úrody – Jablečný den 2015. Programu se opět aktivně účastnilo 

MC Jablíčko z Nepomyšle (ani letos přece nemohlo na Jablečném dni chybět). 

Pochod zdraví 

Dne 10. října v15 hodin vyrazil od dětského hřiště v Nepomyšli Pochod zdraví, pořádaný 

Českým červeným křížem. Tentokrát se šlo směrem na Brody po tankovce na hřiště. Pochodu 

se účastnilo asi padesát chodců včetně malých dětí. Čtyři km trasy ušli účastníci asi za hodinu. 

Cestou si užívali krásného výhledu do kraje zbarveného podzimními barvami. 

Halloweenská noc 

Konec měsíce října přinesl ještě Halloweenskou noc vMateřském centru Jablíčko ve dnech 27. 

a 28. 10. 2015. Z úterka na středu 28. 10. 2015 se tentokrát sešlo opravdu mnoho dětí; sotva 

se do centra vešly! 

Svatomartinský průvod s MC Jablíčko 
V pondělí 16. 11. 2015 přijel do Nepomyšle po roce zase svatý Martin na bílém koni. Měl den 

zpoždění kvůli špatnému počasí. To se naštěstí v pondělí umoudřilo, a protože následující den 

měly děti ve škole volno, mohly si svatomartinský průvod užít v plné parádě. Než se dětem 

rozsvítila Martinova světla, sehrály jejich kamarádi z MC Jablíčko pro všechny přítomné 

legendu o sv. Martinovi. 

Valná hromada a Martinská zábava 

ČČK uspořádal v pátek 13. 11. na sále Kulturního domu v Nepomyšli od 18.00 hodin valnou 

hromadu MO Českého červeného kříže, po níž následovala tradiční Martinskou zábavu. Hrála 

skupina Bonus. 

Den důchodců  

Pandíci také letos uspořádali dne 28. 11. od 15.00 hod. v Kulturním domě v Nepomyšli 

několikátý ročník akce s názvem Den důchodců. Babičky, dědečkové, ale i zbytek rodiny 

mohli shlédnout pestrý program. Pandíci předvedli pozvaným svůj vlastní, dobře připravený a 

zajímavý program, složený ze série vystoupení.  

Mikulášský jarmark  

8. ročník Mikulášského jarmarku se v Nepomyšli uskutečnil 5.12.2015; také letos probíhaly 

akce na návsi u kostela sv. Mikuláše. 

Balonky pro Ježíška 

V pátek 4. 12. 2015 se již potřetí na popud Pandíků sešly před úřadem městyse děti s rodiči, 

aby společně s dalšími rodinami z celé České republiky v 15.15 hod. vypustili k nebi fialové 

balónky s přáníčky pro Ježíška. Cílem nebylo jen poslat Ježíškovy přání a pozdravy, ale také 

překonat rekord ve společném vypouštění balónků z loňského roku. V Nepomyšli se loni 



podařilo vypustit 272 balónků. Letos měli Pandíci k dispozici 330 ks balónků a přáníčkových 

kartiček. 

Mikulášská nadílka 

4. 12. 2015 ve své klubovně MC Jablíčko uspořádalo (od 16.30 hod.) pro děti „Mikulášskou 

nadílku“. 

Výlet za Ježíškem 

V sobotu 12. 12. 2015 vyrazilo MC Jablíčko s dětmi opět na Boží dar; na výlet za Ježíškem. 

Děti si znovu prošly Ježíškovu cestu, kde děti splnili všechny úkoly, které si pro ně Ježíšek 

připravil. A hlavně: děti si pořádně zasáňkovaly. Výlet letos účastníky nic nestál (díky 

výrazné podpoře nepomyšlských zastupitelů). 

 

2016 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Zájezd do divadla 

Dne 21. 1. 2016 uspořádal Úřad městyse Nepomyšl zájezd do divadla (do Studia Dva v Praze) 

na představení Klára a Bára. 

Retroples 

Dne 23. ledna uspořádal městys Nepomyšl společně s místní mládeží v Kulturním domě v 

Nepomyšli od 20.00 hodin retroples (ve stylu 70. a 80. let 20. století). Akci sice zaštítil Úřad 

městyse Nepomyšl, ale hlavní tího organizace plesu ležel na bedrech nepomyšlské mládeže –

„májovníků“ za podpory městyse Nepomyšl. Pořadatelé neměli ani zdaleka lehkou situaci. V 

blízkém okolí akci konkurovaly hned dva počiny: Myslivecký ples ve Vroutku a Erotic Dance 

Night Roberta Rosenberga v Podbořanech. Přesto se letošní retroples vydařil. 

Kotlíková dotace 
Svazek obcí Podbořansko ve spolupráci s městem Podbořany uspořádal pro zájemce o 

podporu z „Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v 

rodinných domech v Ústeckém kraji“ seminář, který se uskutečnil dne 15. 2. 2016 od 17.00 

hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Podbořany. Na akci se podílel i Úřad městyse 

Nepomyšl.  

Nové vozidlo v majetku obce 

Zastupitelé našeho městyse dne 24. 3. schválili zakoupení nového vozidla Volkswagen 

Transportér (Akční T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6) do majetku městyse Nepomyšl, a to za 

nejnižší nabídnutou cenu –od firmy Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o. z. Plzeň.  

Třídění odpadu a firma Vrbička 

Přestože tříděný odpad již od 1. 5. 2016 sváží vNepomyšli Skládka Vrbička,s.r.o. Podbořany, 

oddělené třídění plastových lahví do žlutých kontejnerů a ostatních plastů do žlutých pytlů 

svážených pracovníky obce zůstalo i nadále zachováno. 

Zájezd do Telče i za vínem 

Ve dnech 7. – 8. 5. 2016 pořádal městys Nepomyšl zájezd do Telče a do Adámkova vinařství 

ve Višňové.  

Sběr nebezpečného odpadu 

Pracovníci městyse Nepomyšl a společnost Marius Pedersen (a. s.) uspořádali i letos 

bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dne 28. 5. 2016 (od 8.00 do 8.15 

hodin na návsi před bývalým sídlem úřadu městyse; u kostela sv. Mikuláše). 

Závody na chůdách 

Další parádní bitvu svedli v sobotu 21. 5. 2016 zástupci Svazku obcí Podbořansko. Na louce u 

školy v Černčicích probíhal závod v chůzi na chůdách. Pětičlenná družstva sedmi obcí se 

střetla v chůdovém souboji vždy ve dvojicích; každý účastník tak musel zdolat běh na 



chůdách sedmkrát za odpoledne. A jak to celé dopadlo? Vyhrál Očihov. Druhé místo poctivě 

vyběhalo červené Blatno, třetí místo měli žluté Kryry, čtvrté místo tmavomodré Podbořany, 

páté místo obsadil domácí jasně modrý Petrohrad, šestý byl černý tým Nepomyšle a sedmý 

skončil okšandovaný Lubenec. 

Taneční zábava v červnu 

Městys Nepomyšl uspořádal v rámci akce Fotbal pro rozvoj v sobotu 25. 6. 2016 od 18.00 

hodin taneční zábavu pod širým nebem na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. K tanci a poslechu 

hrála skupina TRIGET ze Žlutic. 

Volejbalový turnaj O pohár starosty 

Také letos 30. 7. 2016 proběhl pod patronací Úřadu městyse Nepomyšl turnaj O pohár 

starosty městyse Nepomyšl; v plážovém volejbale, od 10.00 hodinu fotbalového hřiště 

v Nepomyšli. Od 18.00 hodin probíhala taneční zábava pod širým nebem. 

Vítání občánků 

V sobotu 15. října 2016 se v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl uskutečnilo tradiční 

přivítání nových občánků do života a do obce. V letošním roce jsme vítali pět miminek; dvě 

holčičky a tři chlapečky. Po vítání se zase sázely stromky. 

 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

 

Tříkrálová sbírka 

Děti z MC Jablíčko opět vyrazily se svými rodiči na tříkrálovou koledu. Arcidiecézní charita 

ČR opět pořádala ve dnech 1. – 14. 1. 2016 Tříkrálovou sbírku. A tak se letos koledovalo 

hlavně na svátek Tří králů. Děti tak pomohly shromáždit prostředky pro pomoc potřebným 

Zahrada pro ekologickou výchovu 

Mateřské centrum Jablíčko začalo od února společně s Pandíky (a ve spolupráci s městysem 

Nepomyšl) přetvářet zanedbanou školní zahradu v zahradu pro ekologickou výchovu. MC 

Jablíčko totiž získalo grant od Fondu Logit ve výši 20000 Kč, který největší část nákladů 

prací pokryje. 

Výroční valná hromada hasičů 

Dne 6. 2. 2016 se v hasičské zbrojnici Nepomyšl konala Výroční valná hromada SDH  

Pravidelná porada rybářů 

19. 2. 2016 od 17.00 hodin proběhla v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl schůze 

MO Českého svazu rybářů.  

Maškarní ples s ČČK 

20. února uspořádaly členky MS ČČK tradiční Maškarní ples s ČČK. Dětský maškarní ples 

probíhal od 14.00 v KD Nepomyšl. Ples se nesl v duchu myšlenky „pobýváme v pravěku“. 

Moderování se ujaly osvědčené komentátorky Petra, Alena a Martina v převlecích za pravěké 

ženy. Kapela Doupováci rozezněla svými tóny sál a strašáci, vodníci, berušky, princezny, 

trpaslíci a další masky zaplnily taneční parket. Všech 120 malých účastníků bylo rozděleno do 

soutěží dle věku. Celé odpoledne bylo vyplněno zábavným programem a děti se s chutí 

pustily do jednotlivých soutěží, za které dostaly odměnu. Na závěr proběhlo vyhodnocení 

masek. 

Ples pro dospělé navázal na předchozí tancování od 20.00 (tamtéž). Pořadatelé ocenili 

především hojnou účast tanečníků s maskou. Dospělí ukázali svou kreativitu a sál se zaplnil 

krásnými maskami, kterých přišlo 55. Živá hudba držela tempo po celou dobu zábavy a 

všichni přítomní se bavili. O půlnoci vystoupily se svým tanečním překvapením „Šou baby“ 

Nepomyšl s manažerem (v Nepomyšli již několikáté; letos oslavily 10. výročí svého 

založení). 

Obraz svaté Ludmily v Chmelištné 



V březnu došlo k oživení kapličky ve Chmelištné. Obraz sv. Ludmily do ní umístili 

pracovníci Koňského dvorce. 

Taneční zábava k MDŽ 

V sobotu 12. března uspořádaly členky ČČK v Kulturním domě v Nepomyšli taneční zábavu 

k MDŽ. K tanci hrála skupina Medúza. 

Srdíčkové dny a podniky podobné 

Pandíci pořádali také letos ve dnech 14. – 18. března tzv. Srdíčkové dny (také Jarní srdíčkové 

dny), které opět vyhlásila nadace Život dětem. V úterý 15. 3. 2016 se několik starších členů 

kroužku vydalo do okolí Nepomyšle, kde nabízeli drobné předměty (srdíčka, náramky, 

magnetky, popř. žetonky do nákupních vozíků) za symbolické ceny. Dne 18. 3. proběhla v 

klubovně Pandíků (v budově multifunkčního centra městyse Nepomyšl) veřejná dražba srdcí 

(především výrobků dětí z různých dílčích kroužků; šlo tedy o prodej charitativních předmětů, 

srdíček určených pro sbírku nadace Život dětem, která je organizována jako pomoc vážně 

nemocným dětem), k níž Pandíci připravili bohatý program. Děti měly připravené pásmo 

jarních básní. Výrobky se dětem moc povedly; bylo z čeho vybírat. Současně probíhá sbírka 

víček (pro děti s mozkovou obrnou, jejichž rehabilitaci – k nesmírné ostudě celého našeho 

zdravotního a sociálního systému! – neplatí žádná pojišťovna). 

Hasiči v březnu 

Ve dnech 25. a 26. 3.2016 proběhlo čištění studní v obci Dvérce. Velké poděkování patří 

členům JSDH veliteli panu Vladimíru Vázlerovi a Dominikovi Vázlerovi za vyčerpání vody     

z těchto studní a spolupráci při samotném čištění studní. Studny o hloubce 6,20 a 6,40 m byly 

vyčištěny a dezinfikovány firmou Studnařství Fugi-airón, Jiří Holík ze Všetat.  

Turnaj starých gard 

TJ Nepomyšl, která i letos podporuje projekt „Fotbal pro rozvoj – Kopeme za lepší svět“ (na 

jehož přípravu ale ještě máme dost času!), spolupracuje s místními spolky při konání různých 

akcí. Letos fotbalisté zahájili sezonu Jaro 2016 v sobotu 26. 3. 2016 na hřišti v Nepomyšli, 

kde proběhl od 11.30 hodin Velikonoční turnaj starých gard.  

Ukliďme Nepomyšl s Pandíky 

Na aprílový pátek 1. dubna se dospělí vedoucí s dětmi v rámci projektu „Ukliďme si Česko“ 

vydali do ulic Nepomyšle. Vybavili se k tomu rukavicemi, pytli... a hlavně dobrou náladou. 

Jarní běh v Krásném Dvoře 

V neděli 3. 4. 2016 se v Krásném Dvoře uskutečnil už 54. ročník Jarního běhu zámeckým 

parkem, který pořádá Tělovýchovná jednota Krásný Dvůr. Běhu se účastnili i borci 

z Nepomyšle. 

Přestupné šupání na Velikonoční pondělí 

Velikonoční pondělí na přestupný rok patří v Nepomyšli už tradičně ženám. Doma všechno 

naklidí, napečou, navaří, nachystají koledu pro malé koledníky a občerstvení pro sebe samé - 

a spolu se všemi svými ratolestmi vyrazí do terénu. Jednou za čas je prostě potřeba vyšupat i 

chlapy, když už je ten přestupný rok! Aby nám ani oni neuschli a aby nám dlouho vydrželi! A 

tak i letos (v pondělí dne 4. dubna) vyrazily naše ženy do ulic. 

Sousedské sázení ekozahrady 

V pátek a v sobotu 15. – 16. 4. 2016 uspořádalo MC Jablíčko v ekozahradě v Nepomyšli 

„sousedské sázení“ – sázení jedlého lesa. Ekozahrada se nachází přímo za mateřským 

centrem. V sobotu se sázelo do pozdního odpoledne; pro účastníky byl zajištěn oběd u 

táboráku.  

Jarní burza oblečení 

23. 4. 2016 proběhla pod patronací MC Jablíčko jarní burza dětského oblečení v Kulturním 

domě v Nepomyšli tradiční Jarní burza oblečení. 

Stavění máje a slet čarodějnic 



30. 4. 2016 se od 16.30 hod. stavěl v Nepomyšli máj. Dětský přírodovědný zájmový kroužek 

Pandíci ve spolupráci s městysem Nepomyšl pak od 17.00 hodin uspořádal tradiční Slet 

čarodějnic na dětském hřišti. Pro děti bylo připraveno pět stanovišť se soutěžemi o drobné 

ceny (např. skok v pytli, chůze s míčkem na lžíci, pohádkové domino a další). Po skončení 

soutěží byla tradičně upálena velká čarodějnice (z dílny Pandíků). Došlo i na opékání buřtů. 

Pivní máj aneb 17. svátek dobré nálady a  

Na prvního máje navštívili někteří naši občané oslavu 110 let rozhledny v Kryrech. Ve 12.00 

hod. proběhl tradiční (recesistický) prvomájový průvod. 

Wellness sobota 

V sobotu 14. 5. 2016 proběhla od 9.00 do 21.30 hodin další „Wellness sobota“ s MC Jablíčko. 

Staročeské máje 

V sobotu 28. 5. 2016 vyrazili do nepomyšlských ulic opět krojovaní mládežníci s povozem a 

kapelou; ve 14.00 hod. tak začaly Staročeské máje s nepomyšlskou mládeží. V 18.00 hod. se 

tančila česká beseda na návsi u kostela sv. Mikuláše. V 18.30 hod. jsme společně pokáceli 

májku. A od 20.00 hod. následovala Májová zábava v Kulturním domě v Nepomyšli  

Indiánský den 

MC Jablíčko uspořádalo dne 1. 6. 2016 od 16.00 hodin pro děti vlastní oslavu dětského dne; 

akci Indiánský dětský den. 

Pirátský dětský den 

MS ČČK, TJ Sokol, rybáři, hasiči, Koňský dvorec a městys Nepomyšl připravili na 4. 6. 2016 

na fotbalovém hřišti pro děti tradiční oslavu dětského dne; tentokrát na pirátské motivy. 

Dokonce zde od 17.00 hodin hrála živá hudba. Přišlo 124 dětí; místních i přespolních. Na 

kapitánském můstku krásné pirátské lodi se pak mohli setkat vítězové soutěží. 

Rybářské závody 

25. 6. 2016 proběhly také letos na Nepomyšlském rybníku (na Kaolínce) rybářské závody. V 

brzkých ranních hodinách se setkali na Kaolínce v Nepomyšli příznivci rybářského sportu 

všech věkových kategorií. Rybářských závodů, které se zúčastnilo 38 dospělých a 8 dětských 

rybářů (samozřejmě v doprovodu rodičů). 

Kopeme za lepší svět 

Tradičně jako každý rok nás i letos svou návštěvou poctila keňská skupinka. Dětský 

přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ společně s Koňským dvorcem Chmelištná a 

skupinou ambasadorů z projektu Fotbal pro rozvoj uskutečnili 24. 6. 2016 od 16.30 hodin na 

návsi v Nepomyšli společné odpoledne naplněné malováním křídou, tanci, zpěvem, 

bubnováním a (jak jinak než) street fotbalem. 

25. 6. 2016 jsme zahájili spolu s fotbalisty TJ Nepomyšl s Koňským dvorcem Chmelištná a 

s vedením našeho městyse akci Fotbal pro rozvoj – Kopeme za lepší svět ve 14.00 hodin na 

fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Sportovní duch tedy z Nepomyšle ani letos neodešel. Od 

18.00 hod. pak probíhala taneční zábava pod širým nebem. 

Hasičské soutěže 

Dne 15. 7. 2016 pořádali naši hasiči odpolední soutěžení a zábavný program v rámci přípravy 

mladých hasičů. Akce ale byla otevřená pro všechny děti. Zúčastnilo se jí proto mnoho 

dalších dětí z městyse i z okolí. 

Pandíci v kině 

V sobotu 16. 7. 2016 se děti z kroužku Pandíci vydaly na výlet do kina v Blšanech na 

animovanou pohádku Hodný dinosaurus. Pro tento výlet byli vybráni jen nejlepší členové 

kroužku; za odměnu – za jejich činnost a aktivitu v rámci aktivit kroužku. 

Sraz rodáků v Krásném Dvoře 

6. 8. 2016 obec Krásný Dvůr pořádala akci Sraz rodáků, které se zúčastnili i zástupci 

nepomyšlských spolků. Od 14.00 hodin probíhal na návsi v Krásném Dvoře bohatý program, 



na jehož naplnění se podílel (např.) Martin Maxa či vokálně instrumentální skupina Zlej sen. 

Kromě jiného pak následovala i taneční zábava. 

Hasičský pětiboj 

12. 8. 2016 naši hasiči zorganizovali další Hasičský pětiboj (od 17.00 hodin), na který od 

20.00 hodin navázala taneční zábava. 

Víkend v ekozahradě MC Jablíčko 

MC Jablíčko uspořádalo další akci Víkend v ekozahradě ve dnech 18. – 19. 8. 2016. Účastníci 

akci opět přispěli k budování ekozahrady za budovou školy. Vytvářeli ohrádky kolem 

vysázených rostlin a stavěli stopoviště. V sobotu odpoledne následoval táborák, 

Podzimní srdíčkové dny 

Od 19. do 23.září 2016 proběhla sbírka Podzimní srdíčkové dny pod vedením nadace Život 

dětem o.p.s. Dospělí Pandíci i děti se samozřejmě zapojili. Do ulic Nepomyšle vyrazili 21. a 

22. 9. 2016. Díky všem dárcům, kteří si od nich koupili magnetky a reflexní srdíčka, vybrali 

pro postižené děti 3045 Kč. 

Pochod zdraví s ČČK  
Dne 24. 9. 2016 uspořádala MS ČČK v Nepomyšli (jako každoročně) Pochod zdraví. 

Divadlo s Pandíky 

V pátek 30. 9. 2016 od 18:00 hodin proběhlo v Kulturním domě v Nepomyšli divadelní 

představení Princezna ze mlejna, které zahrály děti z kroužku Pandíci. 

Drakiáda s ČČK 

V sobotu 1. září uspořádaly členky ČČK pro naše děti oblíbenou drakiádu. 

Podzimní burza oblečení 

V sobotu 22. 10. 2016 proběhla prodejní část tradiční Burzy oblečení (pro období podzim a 

zima 2016). Celá akce probíhala od pátku do soboty. 

Strašidelná noc 

Ze středy 26. 10. 2016 na čtvrtek 27. 10. 2016 se v Mateřském centru Jablíčko uskutečnila 

Strašidelná noc. Na celou akci se dospělé pořadatelky i děti po celý týden pečlivě 

připravovaly. Vyráběly zejména halloweenskou výzdobu, vyzdobili samotné Jablíčka – a 

maminky pro děti napekly úžasné „strašidlácké“ dobroty. Strašidelná noc začala bojem 

s dýní.. Dlabal každý, kdo mohl. Semínka létala všude, nože se lámaly... ale nakonec 

bojovníci s dýní boj vyhráli; vytvořili krásné dýňové strašáky. Po vydatné strašidelné svačině 

přišla na řadu bílá trička. Motalo se a motalo... a kdo motal nejvíc, nabatikoval si to 

nejkrásnější tričko. Během večera si všichni v Jablíčku zahráli ještě šlapanou. A pak společně 

vyrazili na strašidelné soutěže do vlastní ,,ekozahrady.“ Děti zde skákaly v pytli, hrály dýňový 

bowling, chodily na chůdách, chytaly strašidla a pavouky, házely svítící kroužky na dýně aj. 

Kdo se nebál a řádně splnil úkoly, mohl si ze „sladkého ducha“ ukousnout sladkou odměnu. 

Po soutěžích se všichni vydali na strašidelnou cestu, kde na ně netrpělivě čekala strašidla. Po 

náročném odpoledni a chladném večeru přišla vhod teplá „krvavá“ večeře, po které se jen 

zaprášilo Pak už na všechny padla únava; a tak byl čas zalehnout do pelíšků. V centru 

nakonec přespalo 9 statečných dětí – a s nimi maminky Monika Zlá a Zdenka Lněníčková. 

Noc proběhla v naprostém pořádku a všichni se vyspinkali dorůžova.  

Halloweenská zábava 

V pátek 28. října 2016 se konala pod patronací MS ČČK od 20.00 hodin v Kulturním domě v 

Nepomyšli Halloweenská zábava. 

Předvánoční čas a lidové tradice v Jablíčku 
Tradice českých Vánoc mají své počátky v době pohanské. V Jablíčku si je každoročně 

připomínají. Vyrábějí adventní věnce, kalendáře pro děti, vánoční ozdoby, svícínky aj.  

Adventní dílničky v MC Jablíčko 

Před 1. adventní nedělí se v MC Jablíčko 24. 11. vyráběl tradiční adventní věnec. Děti si 

mohly vybrat dvě varianty: klasický živý věnec nebo věnec z kosmetických tampónů. První 



adventní týden pak dospělí společně s dětmi vyrobili adventní kalendář. Recyklovali roličky 

od toaletních papírů, kartony, krabičky od čajů (i „loňské“ balicí papíry). Hotové kalendáře si 

děti odnesly domů, kde si je naplnily dobrotami. 29. 11. se vytvářely vánoční ozdoby. A i 

když letos neproběhla v Jablíčku Mikulášská nadílka, děti na sv. Mikuláše a jeho pomocníky 

nezapomněly. Ze špalků a papírových sáčků jsme si je alespoň vyrobili. Během adventního 

času pak děti vyráběli drobné dárečky. I v prosinci vyrobily ozdoby na stromeček a magnetky 

na lednici z domácí modelovací hmoty, vánoční přáníčka, svítící sněhuláky, svícínky aj.  

Gurmánské setkání s koncertem 

26. 11. 2016 si mnoho našich občanů vyjelo na Gurmánské setkání s adventním koncertem na 

zámku v Krásném Dvoře. 

Mikulášský jarmark  
Mikulášský jarmark byl také letos, 3. prosince, spojen s tradičními českými zabijačkovými 

hody. 

Zimní srdíčkové dny 

5.- 9. 12. 2016 pořádali Pandíci Zimní srdíčkové dny (v rámci celorepublikové sbírky nadace 

Život dětem, o.p.s.). I tentokrát se zapojili prodejem reflexních srdíček a klíčenek s žetonkem. 

Do košíku s logem nadace získali pro nemocné děti 1135 Kč. 

Za Ježíškem na Boží Dar 
Také letos vyrazily děti společně s MC Jablíčko za Ježíškem na Boží Dar (také proto, aby 

všichni mohli pošeptat svá tajná přání Ježíškovi). Stalo se tak 17. prosince; před poslední 

adventní nedělí. Jako dosud každý rok měli účastníci akce velké štěstí na počasí. Během 

celého dne bylo nádherné slunné počasí; a hlavně: bylo dost sněhu na sáňkování! Děti se 

během šestikilometrové procházky vydováděly na sněhu. Domů jely s úsměvem na tváři. 

Výletu se účastnilo 51 osob; z toho 18 cestujících přistoupilo v Podbořanech. 

Vánoční besídka pro zastupitele 

22. 12. 2016 od 17:00 hodin proběhla v MC Jablíčko vánoční besídka pro rodiče a zastupitele 

městyse. Poslední předvánoční setkání v Jablíčku tak proběhlo slavnostně. Děti si pro 

zastupitelky a zastupitele městyse Nepomyšl a pro rodiče připravily malé vánoční vystoupení. 

Dospělí i děti připravili předštědrovečerní večeři a netrpělivě očekávali, jestli i letos do 

Jablíčka přijde Ježíšek. Během předštědrovečerní večeře děti věnovaly svým hostům již dříve 

vyrobené drobné dárečky. 

 

2017 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Žádost o dotaci 

Dne 23.2.2017 podal městys Nepomyšl žádost o dotaci na projekt „Nepomyšl –veřejné 

osvětlení“ – v rámci programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017. Celkové náklady 

projektu činí 2.304.445 Kč včetně DPH. Vysoutěžili jsme nakonec dotaci v hodnotě 

1.788.952,-Kč (včetně DPH). Dne 11.5.2017 bylo potom úřadu městyse Nepomyšl oznámeno, 

že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 20.4.2017 schválilo poskytnutí dotace 

na tento projekt ve výši 259.000,-Kč. 

Zájezd do divadla 

Městys Nepomyšl uspořádal v pátek 3. března 2017 zájezd do divadla Palace v Praze na 

představení „Hvězdné manýry“. 

Kontrola z Úřadu práce 

Ve dnech 20. dubna 2017 – 25. května 2017 proběhla kontrola Úřadu městyse Nepomyšl 

z Úřadu práce. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. VPP byly plněny v souladu s 

jejich zněním. Další kontrola proběhla v pondělí dne 29.5.2017. Proběhlo konečné 



přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016. Ani přezkoumání hospodaření 

městyse Nepomyšl neodhalilo žádné chyby a nedostatky. 

Prodej obecních vozidel 

28. dubna naši zastupitelé schválili prodej obecního vozidla Volkswagen Transportér s SPZ 

1U75680, rok výroby 1997, a to formou tzv. obálkové metody.  

26. května byl schválen prodej osobního automobilu KOMBI, VW Transportér, rok výroby 

1997, opět formou tzv. obálkové metody.  

Další zájezd do divadla 

Městys Nepomyšl uspořádal také v pátek 19. května zájezd do divadla; tentokrát do divadla 

Hybernia v Praze na muzikál „Mefisto“. 

Turnaj v diskgolfu 

Obec Podbořanský Rohozec uvítala v sobotu 20. května 2017 účastníky turnaje Svazku obcí 

Podbořanska v diskgolfu. Zastoupen byl i městys Nepomyšl. 

Sběr nebezpečného odpadu 

Úřad městyse Nepomyšl a společnost Marius Pedersen a.s. nabídly i letos občanům v sobotu 

20. 5. 2017 bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu do speciálních nádob k 

tomu určených. 

Spoluúčast obce na dopravě odpadu 

Dne 20. 6. 2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost jednatele Skládky Vrbička, 

s.r.o., p. Zuliko Vychytila, o finanční spoluúčast na dopravě odpadu; s trváním od 1. 9. 2017 

do 28. 2. 2018 a od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2018. Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo 

všemi hlasy uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu 

dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce (jako účelovou dotaci); v termínech 

požadovaných firmou Skládka Vrbička s.r.o. 

Vojenský výcvik ve vojenském újezdu 

MO ČR poskytlo v červenci Úřadu obce Nepomyšl informace o výcviku vojsk ve vojenském 

újezdu Hradiště v srpnu tohoto roku. Předpokládáme proto, že letos nebude docházet 

k narušování dopravy a k poškozování místních komunikací vojenskou technikou. 

Turnaj v plážovém volejbalu 

Městys Nepomyšl uspořádal v sobotu 29. července 2017 od 10.00 hodin na dětském hřišti v 

Nepomyšli 6. ročník turnaje „O pohár starosty městyse Nepomyšl“ v plážovém volejbale“ 

Prohlídka kulturního domu 

V sobotu 29. července 2017 také proběhla od 14.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli 

prohlídka současného stavu kulturního domu, která byla spojena s ukázkou dosavadních 

návrhů exteriérových úprav budovy i okolního pozemku a interiérových úprav budovy. 

Návrhy zpracovala firma Huml a Vaníček, ateliér pro architekturu a projektování staveb ze 

Žatce. 

300 let císařských práv 

V sobotu 26. srpna probíhaly od 10.00 hodin na fotbalovém hřišti a na návsi městyse 

Nepomyšl celodenní oslavy 300. výročí od udělení práva dvou jarmarků a potvrzení titulu 

městyse Nepomyšli císařem Karlem VI.; pod názvem „300 let císařských práv“. Oslavy 

organizoval Úřad městyse Nepomyšl.  

 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

 

Tříkrálová obchůzka 

V pátek na Tři krále vyrazily děti (Natálka Vávrová jako Kašpar, Eliška Gločáková jako 

Melichar a Martin Lněníček jako Baltazar) pod vedením Moniky Zlé na první část tříkrálové 

obchůzky. Prošli obec směrem na Rohozec, přes náměstí, kolem zámku a dále ulicí ke 



hřbitovu. V sobotu 7. 1. se mrazy trochu zmírnily. A se všichni vydali do druhé části obce, 

tedy na „dvéreckou“ a ,,podbořanskou“ stranu; tentokrát bez Martínka Lněníčka. Kašpara tak 

nahradila Monika Zlá. V neděli 8. 1. prošli koledníci poslední část obce ve směru na Brody. 

Opět vyrazila celá skupinka najednou, ale tentokrát pod vedením Zdenky Lněníčkové, a dále 

Martin Lněníček jako Kašpar, Matěj Lněníček jako Melichar) a Mikuláš Lněníček jako 

Baltazar; během nedělní sbírky pak vystřídala Matěje Lněníčka Eliška Glončáková. 

Krmení ptáčků 

Pandíci (ostatně stejně jako každý rok touhle dobou) ani v pátek 3. února nezapomněli na  

ptáčky zpěváčky. Kruté mrazy trvaly už pěkně dlouho. A tak bylo třeba ptáčkům pomoci s 

hledáním potravy. Tentokrát se dospělí s dětmi vypravili směrem k dětské aleji, kde po cestě 

rozvěsili asi 15 lojových koulí – a poté u školy zavěsili dvě krmítka (vyrobená z „PET“ lahví) 

s ptačím zobem. 

Sáňkování s hasiči 
4. 2. 2017 uspořádali místní hasiči (SDH Nepomyšl) od 13.00 hodin na kopci Beňák za 

Kulturním domem v Nepomyšli další ročník soutěže pro děti a dospělé s názvem Sáňkování s 

hasiči Jezdit bylo opravdu možné na čemkoliv; také občerstvení bylo zajištěno. (Zatím 

poslední ročník soutěže se konal v roce 2011.) V dalších letech bohužel byly špatné sněhové 

podmínky. Takže se akce zopakovala až letos. Na start ve sjezdu „na čemkoliv“ se dostavilo 9 

dospělých soutěžících a 29 dětí. Účastníci byli rozděleni do třech věkových kategorií: a to 

dospělí s malým dítkem, potom kategorie dětí do 10 let – a poslední kategorie zahrnovala děti 

nad 10 let. 

Valná hromada SDH 

Téhož dne jako Sáňkování s hasiči proběhla rovněž (od 18.00 hodin) v hasičské zbrojnici 

výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl.  

Výroční členská schůze TJ Nepomyšl 

Dne 11. 2. 2017 uskutečnila TJ Nepomyšl od 14.00 hodin v hostinci M. Smutné v Nepomyšli 

svou výroční členskou schůzi. 

Porada rybářů 

Dne 17. 2. 2017 se od 17.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městy sešli na své pravidelné 

schůzi členové  MO Českého svazu rybářů v Nepomyšli. 

Maškarní ples s ČČK 

Členky ČČK pořádaly 18. 2. od 14.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli tradiční dětský 

maškarní ples, kterého se zúčastnilo cca 130 dětských návštěvníků v krásných maskách. Na 

začátku plesu vystoupily dvě skupiny místních dětí s tanečním vystoupením, která se velmi 

povedla. Malí tanečníci byli za svou snahu odměněni drobnými dárky. Také nás poctil svou 

návštěvou pan Hajný. Jeho zajímavé vypravování i zábavné soutěže děti velmi zaujaly. Po 

dětském plesu následoval od 20.00 hodin tradiční Maškarní ples po dospělé. K tanci hrála 

skupina Medúza; osoba s maskou přirozeně platila nižší vstupné. ČČK 

Zásah hasičů na komunikaci 

Dne 24. 2. 2017 vyjela naše jednotka SDH mezi obce Nepomyšl a Dvérce ke stromu, který 

ležel přes komunikaci – a zároveň byl zavěšen do telefonního kabelu. Strom tu vyvrátil vítr.. 

Po rozřezání stromu motorovou pilou se kabel vrátil na původní místo, aniž by došlo k jeho 

porušení. Jednotka místo události uklidila a vrátila se zpět na základnu. 

Oslava MDŽ s ČČK 

MS ČČK uspořádala 17. března od 20.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli Josefskou 

zábava spojenou s oslavou MDŽ. K tanci i k poslechu hrála kapela Sprint. 

Ukliďme si Česko 

V neděli 2. dubna 2017 se Pandíci v rámci akce „Ukliďme si Česko“ pustili do úklidu naší 

Nepomyšle. Vybaveni rukavicemi, pytli i dobrou náladou se pustili do jarního úklidu 

krásného okolí obce. Nejprve prošli okolí kolem paneláků a pokračovali směrem ke Kaolince; 



až do dětské aleje. Celkem posbírali 4 pytle všemožných odpadků. Děti čekala sladká 

odměna:-) 

Hledání velikonočního pokladu 

V sobotu 8. dubna 2017 pořádala MS ČČK Nepomyšl akci pro děti s názvem „Hledání 

velikonočního pokladu". Tato akce začala na Dětském hřišti v Nepomyšli. Přišlo 45 dětí 

s doprovodem, popř. i bez něj. Hledání pokladu začalo poté, kdy prošel kolem hřiště 

velikonoční zajíček, který nesl mapu k pokladu. V té chvíli zafoukal vítr a celou mapu 

rozfoukal; a to po celém hřišti. Tak děti musely nejdříve tuto mapu najít a složit. Naše děti 

mapu našly; ale dalo jim to pěkně zabrat; poklad se našel na nedalekém kopci „Beňák“. 

Potom si děti mohly zasoutěžit a také vytvořit nějaké ty velikonoční dekorace. Soutěžilo se 

například v přetahování lanem a v nošení kyblíku s pískem. Děti také zdobily krásná 

velikonoční vajíčka nebo různé figurky kohoutů a zajíčků. 

Pohádkové Velikonoce 

V sobotu 15. 4. 2017 proběhly na zámku v Krásném Dvoře Pohádkové Velikonoce. Během 

celého dne mohli návštěvníci navštívit výtvarné dílny a trhy na nádvoří. Naše Mateřské 

centrum Jablíčko zde mělo také svůj stánek. Prodávali tu svíčky, zápichy, batikované 

kojenecké oblečení, magnetky, sladké a slané pokrmy. Tradičně tu po zimě oprášili svíčkárnu. 

Děti si tak mohly vyrobit svíčku podle svých představ. 

Požár kontejneru 

V sobotu 15. dubna 2017 vyjela jednotka SDH Nepomyšl s CAS 25 k požáru 

velkoobjemového kontejneru do obce Dvérce. Hořel tu plast, papír a pneumatiky. Naše 

jednotka ve spolupráci s HZS požár zlikvidovala. 

Jarní burza oblečení 

V sobotu 22. 4. 2017 proběhla tradiční Jarní burza oblečení. Jako vždy probíhala od pátku do 

soboty. V pátek odpoledne a v sobotu ráno proběhl příjem věcí. Do komisního prodeje bylo 

přijato cca 2 500 ks věcí. Prodejci přinesli oblečení pro děti a dospělé. A nejen to! 

Návštěvníci mohli také nakoupit boty, nočník pro miminko, kolotoč nad postýlku, houpacího 

kohouta, sedačku na kolo... a spoustu dalších věcí. Samotný prodej oblečení proběhl v sobotu 

mezi 14.00 hod. a 17.00 hod. Během této doby přišlo několik desítek nakupujících. Prodalo se 

cca 175 ks nabízeného zboží. 

Stavění máje a slet čarodějnic 

30. 4. 2017 proběhlo v Nepomyšli od 16.30 hod. na návsi před budovou Úřadu městyse 

Nepomyšl stavění máje. Od 17.00 hod. potom organizovali dětský přírodovědný zájmový 

kroužek Pandíci společně s Mateřským centrem Jablíčko na dětském hřišti slet čarodějnic. 

Pivní máj v Kryrech 

1. května vyjeli členové našich spolků na další Svátek dobré nálady čili na Pivní máj 

v Kryrech. Od 12.00 hod. procházel i letos obcí recesistický prvomájový průvod. 

Staročeské máje 

Letošní kácení máje proběhlo v sobotu 27. května 2017 na návsi v Nepomyšli bez tradičního 

průvodu májovníků obcí a bez tancování staročeské besedy. Pro přítomné návštěvníky bylo 

v různých soutěžích připraveno celkem 30 cen. Hlavní cenou byla (klasicky) májka. 

Koloběžkový závod proběhl obcí Nepomyšl 

1. 6. 2017 projel obcí Nepomyšl Benefiční závod kol a koloběžek, který začínal u vrouteckého 

kostela. 

Dětský den 

V sobotu 3. 6. 2017 od 14.00 pořádalo MS ČČK Nepomyšl ve spolupráci sTJ Nepomyšl, 

místními rybáři, Koňským dvorcem Chmelištná, místními hasiči a městysem Nepomyšl na 

fotbalovém hřišti v Nepomyšli dětský den. Den byl zahájen představením malého poníka 

jménem Princ. Byl obzvlášť šikovný; za potlesk od lidí se uměl i poklonit. Připraveno bylo 10 

stanovišť. Každé stanoviště bylo upraveno v duchu nějaké pohádky. 



Zásah hasičů v červnu 

Ve středu 14. června 2017 ve 14.51 hodin vyjela Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Nepomyšl a HZS Podbořany k požáru kolového nakladače v Nepomyšli. V pátek 7. července 

2017 ve 21.16 hodin vyjela jednotka společně s HZS Podbořany v rámci technické pomoci 

směrem na Podbořanský Rohozec, aby odstranila z komunikace strom, který na silnici spadl. 

Po příjezdu k místu události jednotka SDH Nepomyšl spolu s jednotkou HZS Podbořany 

strom rozřezala motorovou pilou a komunikaci uklidila. 

Sraz rodáků v Krásném Dvoře 

5. 7. 2017 se občané opět Nepomyšle zúčastnili Srazu rodáků v Krásném Dvoře.  

Oslavy 70. výročí založení tradice kopané v obci 

8. 7. 2017 proběhly na fotbalovém hřišti v Nepomyšli oslavy 70. výročí založení tradice 

kopané v obci. Poblahopřát k tomuto významnému jubileu přišly stovky lidí nejen z 

domovského městyse, ale i ze širokého okolí. 

Pobožnost u obrazu svaté Ludmily 

16. září se na svátek sv. Ludmily sešly u kapličky na návsi v Chmelištné sešly téměř tři 

desítky lidí (z Chmelištné, z Nepomyšle i z dalšího okolí) ke mši svaté. Pan farář Josef 

Čermák požehnal obraz svaté Ludmily a rovněž svaté Ludmile věnoval své kázání. Mši 

provázela hudba umělců ze Sýkořice na Křivoklátsku, manželů Fichtnerových, kteří 

přítomným hráli na flétnu a violoncello, k čemuž také zazpívali. I když pršelo, zůstali všichni 

a využili i chutného pohoštění. 

Mladí hasiči uklízeli okolí obce 

Naši mladí hasiči (jejichž počet se již rozrostl na 39 členů) se již dvakrát zúčastnili brigády 

určené k úklidu obce. Jde o to, aby naše vesnice vypadala, jak vypadat má. Nejen kolem 

„Lípy“, ale i v jejím okolí. Poprvé to bylo 9. 12. 2017, kdy si za slunečného počasí prošli 

cestu. Hlavně v břízkách, kudy šli po vysekané cestě, našli mnoho „pokladů“. Podruhé pak 

16. prosince. Sbírat pomáhalo 12 dětí ve věku od 3 do 10 let. 

Mikulášský jarmark 

Také letos se dne 2. 12. 2017 konal Mikulášský jarmark. Součástí akcí připravených v rámci 

jarmarku byla letos také soutěžní výstava (a následné hodnocení) prací obrázků malých hasičů 

v přízemí budovy Úřadu městyse Nepomyšl. Mladí hasiči již slavili první úspěchy díky 

soutěži Požární ochrana očima dětí (POOD), kde dosáhli pěkného umístění svých prací. 

Výlet na Boží Dar 

V sobotu 16. 12. 2017 zorganizovalo opět MC Jablíčko výlet na Boží Dar. Podařilo se naplnit 

celý autobus. Účastníci prošli celou Ježíškovu cestu. Počasí všem vyšlo; bylo opravdu 

vánoční. 

DALŠÍ UDÁLOSTI V OBCI 

V tomto roce přesídlila prodejna Smíšené zboží do objektu prodejny Smíšené zboží 

Schieferdeckerová, kterou provozuje JEDNOTA (spotřební družstvo v Podbořanech). 

 

2018  

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZE ŽIVOTA MĚSTYSE 

 

Zájezd do Divadla kouzel 

V sobotu 12. května 2018 pořádal městys Nepomyšl zájezd do Divadla kouzel Pavla Kožíška 

v Líbeznicích na show pro celou rodinu s názvem Magická esa, která byla spojena s 

návštěvou zrcadlového labyrintu. 

Výběrové řízení stavitelů bytového domu 

V pátek 25. května 2018 v 10.15 hodin proběhlo v kanceláři Úřadu městyse Nepomyšl tzv. 

„otevírání obálek“. Jednalo se o výběr zhotovitele bytového domu v Nepomyšli, který bude 



postaven naproti faře, tedy v  čp. 103. Výběrové řízení administrovala firma ALNIO Group 

s.r.o., z Brna. Nabídku na výše uvedenu zakázku podaly celkem 2 firmy, a to AZISTAV, 

s.r.o., Liběšice–Dobříčany, a firma BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl. 

Kácení máje bez staročeských májů 

v pátek 1. června 2018 od 17.00 hodin kácení máje na návsi v Nepomyšli.  

Kácení máje 

Letošní kácení máje proběhlo z důvodu nepříznivého počasí až v pátek 15. června 2018 od 

17.00 hodin na návsi v Nepomyšli. Městys Nepomyšl uspořádal akci v porovnání s plánem o 

14 dní později (tehdy už této akci počasí přálo); bohužel ale i tento rok bez tradičního 

průvodu májovníků obcí a bez tancování staročeské besedy. Pro přítomné návštěvníky bylo 

připraveno celkem 30 cen s hlavní cenou, kterou byla klasicky májka. 

Zájezd do divadla 

V pátek 8. června pořádal Městys Nepomyšl zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze 

2018 na představení „Klec bláznů“. 

Golfový turnaj 

V sobotu 9. 6. 2018 proběhl turnaj v rámci sportovních dní Svazku obcí Podbořanska v golfu 

GOLF CUP 2018, a to u rozhledny v parku v Krásném Dvoře. Turnaje se účastnili také 

zástupci Nepomyšle. Počasí i přátelská atmosféra přispěly k uspokojivým výkonům družstev. 

První místo obsadili domácí – Krásný Dvůr, druhé bylo družstvo Podbořan, třetí příčku 

vybojoval Kos Mix, tedy přebyteční hráči z různých obcí. Krásné čtvrté místo obsadilo 

družstvo našeho městyse. 

Nový územní plán obce 

V pátek 29. června 2018 se od 18.00 hodin uskutečnila v zasedací místnosti Úřadu městyse 

Nepomyšl úvodní schůzka se zhotovitelem Územního plánu obce Nepomyšl – ohledně 

zpracování nového územního plánu. Zhotovitel, Ing. Václav Jetel podrobně přítomné s 

obsahem územního plánu seznámil; následně odpovídal na dotazy. 

Schváleno dokončení opravy hráze rybníka v Chmelištné 

Na svém 31. mimořádném veřejném zasedání zastupitelstvo městyse Nepomyšl dne 14. 8. 

2017 schválilo (na základě poptávkového řízení) dokončení opravy hráze rybníka v obci 

Chmelištná. (S opravou bylo započato v srpnu 2017. Postupně je prováděna oprava celé hráze 

rybníka. Bylo rozebráno staré kamenné zdivo a započala výstavba nového kamenného zdiva; 

včetně spárování. V současné době práce pokračují a měly by být dokončeny na podzim 

tohoto roku.) 

Turnaj v plážovém volejbale 

Městys Nepomyšl uspořádal v sobotu 18. srpna 2018 od 10.00 hodin u fotbalového hřiště v 

Nepomyšli již 7. ročník turnaje v plážovém volejbale – „O pohár starosty městyse Nepomyšl. 

Hrálo se dle platných pravidel šestkového volejbalu, družstva byla tříčlenná, v týmu musela 

být minimálně 1 žena, maximálně mohlo být v týmu 5 střídajících členů. Přihlásilo se a hrálo 

(rekordně) 12 družstev. 

Taneční zábava 

V sobotu 18. srpna 2018 (po skončení turnaje v plážovém volejbale; cca od 18.00 hodin a 

opět u fotbalového hřiště v Nepomyšli) začala taneční zábava pod širým nebem. K tanci a 

poslechu hrála hudební skupina Doupováci. 

Vysvěcení rybníka v Chmelištné 
V úterý 14. srpna 2018 proběhlo předání stavebních prací při opravě hráze rybníka v obci 

Chmelištná. Římskokatolická farář, otec Josef Čermák z Kadaně, tento rybník posvětil. 

Slavnosti se zúčastnil zhotovitel, Stanislav Zmrhal, stavební dozor, Ing. Ivo Švarc, místní 

občané, někteří naši zastupitelé, účetní a starosta městyse Nepomyšl. Práce byly provedeny 

kvalitně a rybník dostal úplně jiný vzhled. Nyní zbývá pouze osadit břehy zelení a umístit 

lavičky. 



Boží muka u Dvércí restaurována 

Ve čtvrtek 31. 8. 2018 proběhlo převzetí restaurátorských prací na Božích mukách u obce 

Dvérce za účasti restaurátorky MgA. Heleny Jahodové, PhDr. Víta Honyse z Národního 

památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, Petra Šikla z 

Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče, a Josefa Lněníčka, starosty 

městyse Nepomyšl. Narušený materiál díla byl konsolidován a doplněn náležitě probarveným 

umělým kamenem, dílo bylo vyrovnáno a byly doplněny detaily zaniklého povrchového 

reliéfu; a to s využitím historické fotodokumentace. Vrcholový kříž, který byl patrně původní 

(podle řemeslného provedení), byl v detailech doplněn a pozlacen (podle dobových zázanmů). 

Byly osazeny rekonstrukce obrazů . 

Městys podporuje stavbu altánu 

Městys Nepomyšl přispěl (a to nejen finančně) k pokrytí materiálních i pracovních nákladů na 

pořízení altánu v prostoru Pod lipou. Grantovou podporu na pořízení altánu obdržela MS 

ČČK, ale část zodpovědnosti za jeho výstavbu na sebe vzal i Úřad městyse v Nepomyšli. 

Zaměstnanci ÚM během letošního léta a podzimu upravili prostor u lípy tak, aby zde bylo 

možné altán umístit: navezli kačírek, altán natřeli a posléze přesunuli na připravené místo. 

Nakonec pokryli střechu šindelem. Nyní zbývá už jenom upravit cestu přírodními schůdky, 

aby byl snazší přístup k této vyhlídce. Bude také potřeba osadit přístupovou cestu informační 

tabulí. 

Hledání proměn obce 

Komentovanou procházku a následnou diskusi s odborníky o místech, která čeká proměna 

v souvislosti s novým územním plánem, pořádal městys Nepomyšl ve čtvrtek 6. září 2018; od 

9.00 hodin do 13.00 hodin v rámci projektu Místa zblízka (za podpory stejnojmenného 

spolku). Účastníci začínali prohlídku obce a jejího okolí v 9. 00 hodin u kostela sv. Mikuláše 

v Nepomyšli. Následovala diskuse s odborníky o místech v Nepomyšli, která měla čekat 

proměna. 

Zájezd do divadla Brodway 

Městys Nepomyšl pořádal v pátek 14. září 2018 zájezd do divadla Brodway v Praze na 

muzikál „Muž se železnou maskou“. 

Zájezd na Zahradu Čech 

Úřad městyse Nepomyšl uspořádal zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech, a to v úterý 

18. září 2018.  

Stavební práce na bytovém domě a archeologický výzkum 

Ve středu 19. září 2018 byly započaty stavební práce na stavbě bytového domu u fary čp. 103 

v Nepomyšli. Na základě povinného oznámení stavební činnosti archeologům o zahájení 

stavby probíhá v této lokalitě (v současné době) archeologický výzkum pracovníků 

Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Byl zde objeven jakýsi vzácný archeologický 

nález (podrobnosti zatím neznáme). Na základě tohoto zjištění musely být stavební práce 

pozastaveny na dobu do ukončení archeologického výzkumu. 

Setkání s veřejností 

20. 9. 2018 pořádali zastupitelé našeho městyse od 14.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu 

městyse Nepomyšl (již druhé) setkání s veřejností. Jeho tématem byla  revitalizace veřejného 

prostranství v zasedací místnosti Úřadu městyse. Byl tu představen komplexní návrh řešení 

proměn obce a krajiny. 

Vítání občánků 

V sobotu 22. září 2018 se v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl uskutečnilo tradiční 

přivítání nových občánků do života a do obce. V letošním roce jsme přivítali dva občánky: 

holčičku a chlapečka. Slavnost zahájily děti ze Základní školy Husova Podbořany pod 

vedením Dany Lněníčkové, které měly připravené pásmo básniček o dětech a rodičích. K 

tomu děti zahrály na flétnu. Po jejich vystoupení starosta městyse Josef Lněníček promluvil k 



přítomným rodičům a příbuzným. Následovalo samotné vítání nových občánků Nepomyšle. 

Rodiče podepsali zápis v pamětní knize, od starosty městyse Josefa Lněníčka dostali dárky 

pro miminko (v podobě certifikátu v hodnotě 1000 Kč, památníčku a plyšáčka). Maminky 

dostaly od dětí krásné kytice. Po slavnostním ceremoniálu se všichni společně odebrali do 

dětské lipové aleje. Opět si každá rodina vysadila na památku narození svého dítěte jednu 

lipku. Místo pro výsadbu stromků bylo připravené, jámy vykopané, stromky byly označeny 

provizorními cedulkami se jménem. K dispozici byla také hlína na dosypání kořenů a voda na 

zalití. 

Volby do zastupitelstva obce 

Tyto volby letos proběhly ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Místem pro konání voleb byla pro voliče, 

kteří mají trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební 

místnost v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl, která se nachází v 1. patře úřadu. 

Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo ve středu 31. října2018 

od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 členů 

nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné. Všichni zastupitelé 

složili slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ve znění: „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

městyse a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Poté zastupitelé rozhodli 

všemi hlasy o veřejné volbě starosty a místostarosty. Starostou městyse Nepomyšl byl na 

návrh zastupitele Martina Kašeho jednohlasně zvolen Josef Lněníček. Starosta byl zvolen 

jako uvolněný pracovník. 

Výcvik ve vojenském újezdu 

MO ČR sdělilo Úřadu městyse Nepomyšl, že v listopadu 2018 bude probíhat výcvik ve 

vojenském újezdu Hradiště. A tak jsme se po celý měsíc listopad setkávali v okolí obce 

s vojáky i s jejich technikou. 

Zájezd do divadla v Plzni 

12. 11. 2018 zorganizoval Úřad městyse Nepomyšl zájezd do divadla Pluto vPlzni... 

Sběr nebezpečného odpadu 

Městys Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a.s., nabídl i letos občanům 

bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 24. 11. 2018 v době od 

8.30 hodin do 8.45 hodin na návsi u kostela v Nepomyšli. 

Cesta za Ježíškem 

Tentokrát to byl městys Nepomyšl, kdo ve spolupráci s SDH Nepomyšl uspořádal celodenní 

výlet „Za Ježíškem na Boží Dar“; a to v sobotu 15. prosince 2018. 

 

ČINNOST SPOLKŮ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, AKTIVITY OBČANŮ 

NEPOMYŠLE 

 

Zásah hasičské jednotky 

Ve dnech 13. 1. 2018 a 20. 1. 2018 provedla naše jednotka SDH Nepomyšl čerpání vody ze 

studny ve Dvércích před čištěním, které provede specializovaná firma. 

Pasování mladých hasičů 

V pátek 19. 1. 2018 se v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Nepomyšli uskutečnilo pasování 

mladých hasičů SDH Nepomyšl. Mladí hasiči se sešli, aby složili slib a byli oficiálně 

„pasováni“ na mladé hasiče. Do hasičské zbrojnice v Nepomyšli nakonec dorazilo 20 dětí 

s rodiči. I letos se v hasičárně pod vedením Petra Strunze každý týden potkává 20-25 dětí; 

zejména při nácviku disciplín hry Plamen. 

Mladí hasiči opět uklízejí obec 

10. 2. 2018 si mladí hasiči (nejdříve) „udělali  kolečko“ po náměstí a kolem hasičárny. 

Sesbírané odpadky, kterých nebylo málo, uložili u kontejnerů. Poté vyrazili na „úklidovou“ 



procházku. Skupina 14 dětí ve věku od 3 do 12 let a 3 doprovázejících dospělých se opravdu 

činila. Směrem na „Lípu" nasbírali nejvíce odpadků při cestě do Dvércí (po pravé straně 

cesty). Na „Lípě“ přišla vhod svačinka; a pak se všichni vrhli znovu do práce. Cestou zpět 

vyčistili od odpadků v prostoru pod hrází (na opačné straně, než jsou nově vysázené lipky). 

Maškarní ples s ČČK 

MS ČČK pořádala v sobotu dne 17. února ve 14.00 hodin začal dětský maškarní ples v 

Kulturním domě v Nepomyšli. Sešlo se mnoho krásných masek, ze kterých se vyhodnotilo 15 

nejkrásnějších, které dostaly nějakou tu odměnu. Ale protože všechny masky byly moc pěkné, 

tak byli nakonec odměněny i ostatní děti. Poté nás svou návštěvou poctil pan Hajný, který měl 

pro děti připravené poznávací soutěže. Za správné odpovědi rozdával zajímavé dárečky. O 

přestávkách probíhaly různé soutěže, ale u dětí byla opět (jako vždy) nejvíce oblíbená 

„židličkovaná“. Na večer od 20.00 hodin potom členky ČČK připravily Maškarní ples pro 

dospělé. Přišla spousta lidí, hlavně místních, a přišly velmi pěkné masky. Svým vystoupením 

i letos upoutali pozornost přítomných nepomyšlské Šoubaby 

Ukliďme si Česko 

Rok se s rokem sešel; a s příchozím jarem opět Pandíci v rámci celorepublikového projektu 

„Ukliďme si Česko“ zorganizovali dne 16. března úklid Nepomyšle. Vybaveni rukavicemi a 

pytli začali sbírat veškerý nepořádek nejprve u paneláků, pokračovali směrem do dětské aleje, 

zpět potom prošli kolem dětského hřiště, podél potoka k mostku, k autobusové zastávce a 

uličkou k panelákům. Naplnili čtyři a půl velkého pytle odpadu a sebrali jednu velkou tašku. 

Josefovská zábava a oslavy MDŽ 

V sobotu 16. března 2018 se také konala Josefovská zábava spojená s oslavou MDŽ. K 

poslechu a tanci hrála kapela Sprint. Na tuto akci přišlo celkem 80 lidí. Každá žena byla při 

příchodu přivítána karafiátem a krásným domácím pečeným muffinem ozdobeným růžičkou. 

Poznávací procházka Pandíků 

V sobotu 14. dubna se Pandíci vydali na několikakilometrovou (komentovanou) procházku po 

okolí. Nejprve se byli podívat v kostele v Buškovicích, poté zamířili směrem na Kozí vrch a 

ke starému kaolinovému dolu. 

Rodinný branný běh 

V neděli 15. 4. 2018 se od 9.00 hodin konal v Nepomyšli „Rodinný branný běh", který 

pořádal místním kroužek mladých hasičů. Na start se dostavilo 18 dvojic (vždy ve složení 

rodič + jeho ratolest); poté začal závod. Ten zahrnoval přelézání po laně, zdravovědu, 

poznávání topografických značek, střelbu ze vzduchovky, uzlování a určování požárních 

značek. Závodilo se ve dvou kategoriích. Účastníci běželi po trase dlouhé  cca 1,5 km.V 

mladší kategorii závodilo 7 dvojic (děti ve věku od 2-6 let) a ve starší 11 dvojic (ve věku 7-12 

let). 

Branný běh ve Slavětíně 

V sobotu 21. dubna vyrazili mladí hasiči na branný běh do Slavětína, který pořádal OSH 

Louny společně se SDH Slavětín. Za SDH Nepomyšl vyrazil celý kroužek ¨mladých hasičů; 

také rodiče dětí. Celkem 22 dětí a 10 dospělých se vydalo reprezentovat Městys Nepomyšl. 

Soutěž sice nevyhráli, ale reprezentovali naši obec velmi dobře. 

Stavění máje a slet čarodějnic 

30. dubna od 16.30 proběhlo i letos na návsi v Nepomyšli stavění máje. Od 17.00 hodin se 

pak na dětském hřišti v Nepomyšli slétly všechny malé i větší čarodějnice. Čarodějnice a 

čarodějové z dětského zájmového přírodovědného kroužku „Pandíci“ si pro ně připravili 

několik soutěží, kde děti dostaly něco dobrého na zub. Poté byla vyhlášena Miss čarodějnice. 

Letos bylo rozhodování opravdu těžké, jelikož všichni byli náramně vyparádění. Na závěr si 

všichni společně (po upálení čarodějnice, která byla také z dílny Pandíků) opekli buřtíky, po 

kterých se jen zaprášilo. I tentokrát tedy Slet čarodějnic připravili Pandíci ve spolupráci 

s Úřadem městyse Nepomyšl. 



Pivní máj v Kryrech 

1. května se členky MS ČČK Nepomyšl tradičně zúčastnily 19. svátku dobré nálady v čili 

Pivního máje v Kryrech; zejména od 12.00 hod. zábavného prvomájového průvodu. 

Pochod pro zdraví 

Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl uspořádala v sobotu 5. května 2018 

„Jarní pochod zdraví“. Sraz byl ve 13.00 hodin na dětském hřišti v Nepomyšli. Pochodu se 

zúčastnilo 48 osob; a to jak dospělých, tak i dětí. Putovalo se na zříceninu hradu Křečov. Děti 

cestou postupně plnily různé úkoly – během dvou zastávek, kdy si losovaly otázky, které se 

týkaly první pomoci (tedy toho, jak by v dané situaci soutěžící dokázal poskytnout první 

pomoc). Kde děti nevěděly, tam jim mohli pomoci rodiče. Následovala i praktická ukázka 

toho, jak by měly být první pomoc poskytnuta. Zejména v případě zraněné osoby 

s odřeninami si děti uměly poradit velmi dobře; osobu správně ošetřily. Na konci cesty se 

poutníci setkali se zástupci „Společenstva pro památky Podbořanska“, Ti už byli na hradě od 

rána. Všem povyprávěli o historii hradu Křečov a předvedli, jak vypadal středověký rytíř. Na 

závěr pochodu si všichni ještě jednou zasoutěžíli; zejména v malování erbu s tématikou hradu 

Křečov. Děti byly odměněny cestou i v cíli. A pěkný den zakončilo opékání špekáčků.  

Mladí hasiči v Lhenicích 

V sobotu 5. 5. 2018 naše hasičská omladina velmi pěkně reprezentovala městys Nepomyšl v 

Soutěži mladých hasičů ve Lhenicích. Proběhlo 1.kolo STIMAX Cupu. Náš region 

reprezentovala SDH Nepomyšl a SDH Lubenec s 16 závodníky. Celkem letos dorazilo 

rekordních 315 závodníků.SDH Nepomyšl závodilo v kategoriích mladších dívek a chlapců, 

které se dělí na věkové kategorie 6-8let a 9-11let. 13 závodníků z SDH Nepomyšl poměřovalo 

síly s celkem dalšími 120 závodníky. Pro děti z kroužku mladých hasičů v Nepomyšli to byl 

první „ostrý“ závod. A vedly si skutečně dobře. 

Noc kostelů 

Spolek Místa zblízka připravil (pod vedením paní Edity Langpaulové, komunitní 

koordinátorky-pro Podbořansko) na Noc kostelů v pátek 25. května 2018 v kostele svatého 

Mikuláše v Nepomyšli dvě komentované prohlídky nedávno objevených fresek (od 17.00 

hodin a od 18.00 hodin). Celou akcí provázeli pánové Vojtěch Peksa a Michal Šelemba. 

Restaurátor Michal Šelemba ukázal návštěvníkům středověké nástěnné malby odkryté při 

rekonstrukci a Vojtěch Peksa vyprávěl o současných trendech ve využívání opuštěných 

sakrálních staveb. Současně byla před kostelem zahájena putovní výstava „Vize veřejných 

prostranství: genius loci, tradice a tvorba veřejných prostor v malých obcích“ zamýšlející se 

nad estetikou a strukturou veřejných prostranství a architektury obcí Podbořanska. 

Naši mladí hasiči na soutěži Plamen 2017/2018 

O víkendu 25. - 27. 5. 2018 mladí hasiči ze SDH Nepomyšl znovu reprezentovali v Lubenci 

na soutěži Plamen 2017/2018. Za SDH Nepomyšl na soutěž odjely 2 týmy, které soutěžily v 

kategorii mladších. Na soutěž dorazilo celkem 8 týmů v mladší kategorii mladých hasičů a 14 

týmů ve starší kategorii; a to z celého okresu Louny. 

Kynologové a výcvik psů 

Základní kynologická organizace Nepomyšl, vedená paní Renatou Tvrdou z Vidhostic, začala 

od přelomu května a června upravovat prostory nazývané „Pod lipou“ u Nepomyšlského 

rybníka (Kaolinky). Tuto plochu mají kynologové propachtovanou od městyse Nepomyšl pro 

výcvik psů, který může pomoci řadě našich občanů prožít bezproblémový život se svým 

čtyřnohým parťákem. 

Dětský den 

Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl připravila ve spolupráci s městysem 

Nepomyšl, s TJ Nepomyšl, s místními rybáři, s Koňským dvorcem Chmelištná, s hasiči a s 

dalšími organizacemi na sobotu 2. června 2018 od 14.30 hodin na fotbalovém hřišti v 

Nepomyšli akci Dětský den. Tento den přišlo 106 dětí. Mimo jiné na děti čekaly rozmanité 



soutěže (prolézání tunelem, skákání v pytli, šplh na laně, hod oštěpem, hod koulí na plyšáky, 

hod kroužky na kužely, podlézání provazu, slalom na koloběžkách) i malování na obličej. Své 

soutěže i místní hasiči: stříkání vodou na cíl, překonávání překážek. Také zajistili tradiční 

pěnu, ze které děti mají pokaždé velikou radost. Pan Václav Staněk z Koňského dvorce v 

Chmelištné pro děti připravil další soutěže, např. střelbu na terč; vozil též děti na koni. Děti se 

mohly svézt i na jedné ze dvou motorek. Asi tak v polovině soutěžního klání byla přestávka, v 

níž proběhla ukázka požárního útoku našich mladých hasičů (pod vedením Petra a Vladana 

Strunze). Od 17.30 hodin hrála pak tanci i poslechu živá hudba J. Jiráska, kapela Sprint.  

Rybářské závody 

V sobotu 9. 6. 2018 uspořádala Místní rybářská skupina v Nepomyšli (ve spolupráci s místní 

organizací Českého rybářského svazu v Podbořanech) na Nepomyšlském rybníku (Kaolince) 

Dětské rybářské závody. Další sobotu, 16. 6. 2018, potom následovaly na stejném rybníku 

rybářské závody pro dospělé. Příznivci rybářského sportu všech kategorií se tak v brzkých 

ranních hodinách setkali na Kaolínce v Nepomyšli. 

Mladí hasiči v Lubenci 

V neděli 17. června 2018 se sjelo do Lubence přes 300 soutěžících na 2. kolo STIMAX Cupu. 

Seriál 4 závodů tentokrát probíhal ve sportovním areálu TJ Spartak Lubenec. Za organizaci 

akce zodpovídalo místní SDH Lubenec, které si letos již vyzkoušelo pořádání tak velké akce, 

protože na stejném místě před 3 týdny hostilo víkendovou okresní soutěž Plamen 2017/2018. 

Na místě soutěžili též  naši mladí hasiči. (STIMAX Cup vznikl před 5 lety jako reakce na 

neúspěchy Ústeckého kraje v dorosteneckých kategoriích.) 

Hasiči opět vyjížděli 

V úterý 12. června 2018 byl ve 22.49 hodin nahlášen požár osobního automobilu před domem 

čp. 214 v Nepomyšli. Ve 22.50 hodin vyjela s cisternou jednotka SDH Nepomyšl, která požár 

uhasila. 

Velká brigáda u lípy 

Dne 12. června 2018 Místní skupina ČČK Nepomyšl uskutečnila v pořadí již druhou (ale 

tentokrát velkou) brigádu u lípy v Nepomyšli. Společně se účastnily členky se svými dětmi a s 

ostatními dobrovolníky. Byla posekána vysoká tráva v přístupové cestě a u lípy, dále se 

spálilo suché křoví a vysázely se okrasné kvetoucí keře (u dřevěného odpočívadla; ty i nadále 

členky ČČK pravidelně chodí zalévat). Členky ČČK s dětmi postupně vyčistily také 

přístupovou cestu. Nakonec si všichni opekli špekáčky. 

Zájezd na muzikál s ČČK 

MS ČČK Nepomyšl uspořádala zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“v pátek 22. června 

2018. Představení se konalo v Mostě, na hradě Hněvín. 

Poslední výstřik 

V sobotu 23. června 2018 se u rybníka v Nepomyšli konala akce mladých hasičů (MH) s 

názvem „Poslední výstřik". Toto spojení v hasičském profesním slangu označuje ukončení 

hasičské sezóny. Byla to první sezóna MH SDH Nepomyšl; a byla opravdu úspěšná. Přijeli 

asistovat i dobrovolní hasiči ze sboru v Nepomyšli; Vladimír a Dominik Vázlerovi. V rámci 

ukázek starší hasiči představili obě auta, jak "Trambus" CAS 25, tak i Mitsubishi L200. To 

poslední je nově potaženo i natřeno; v hasičských barvách. Po rozhoření slavnostního ohně 

dostali mladí hasiči dárek od paní Martiny Mimovičové: krásný a chuťově výborný dort 

s označením SDH Nepomyšl a se jmenným seznamem všech mladých hasičů. Těch se sešlo se 

celkem 25; přivítali i další 4 nové členy. Po opečení buřtíku následovalo slíbené stříkání. 

Hasiči si vyzkoušeli nové hadice; všechny děti se vystřídaliy u proudnic. Aby pokřtili mladé 

hasiče (a aby se zároveň rozloučili s „trambusem“, který bude brzy nahrazen novějším 

požárním autem), zastříkali si hasiči také z děla. Po nějaké té dobrotě a ohřátí u ohně 

nepříznivé počasí všechny zahnalo domu. 

Staré krajiny mezi Nepomyšlí a Rohozcem 



Společnost Místa zblízka uspořádala (rovněž v sobotu 23. června 2018) exkurzi s názvem 

„Staré krajiny mezi Nepomyšlí a Rohozcem“. Počasí nebylo příliš příznivé; poměrně dost 

pofukovalo a zamračená obloha neustále hrozila deštěm. Přesto se nakonec sešlo asi 50 

zájemců; převážně ale přespolních. Ve 13.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli 

přivítala účastníky paní Edita Langpaulová, hlavní organizátorka akce. Následovalo slovo 

průvodce, archeologa Vojtěcha Peksy. Ten představil kostel ve světle nedávných objevů, 

zejména nástěnných maleb, které význam této gotické stavby značně povyšují, a to nejen v 

rámci našeho regionu. Dále prezentoval zajímavé poznatky získané při průzkumu, který se v 

kostele prováděl během oprav. Druhý průvodce sobotní exkurze, geobotanik Jan Albert 

Šturma, během cesty přiblížil vznik a proces fungování zdejší krajiny a přírody. Vyzdvihoval 

mimořádnost a ojedinělost různých lokalit. Zvídavým zájemcům během celé procházky 

určoval nalezené rostliny. (Mgr. Šturma se zabývá krajinnou ekologií a ekologií rostlinných 

společenstev, a to v geografickém a historickém kontextu. Proto je jeho pohled na zdejší 

krajinu naprosto odlišný od našeho každodenního vnímání.) Exkurze vedla z Nepomyšle přes 

Rohozecký mlýn na zříceninu hradu Křečov; dále kolem rohozeckého židovského hřbitova. 

Zajímavé bylo sledovat pestrou kulturní krajinu okraje Doupovských hor; včetně drobných 

čedičových stepí, starých úvozů a třešňovek, bývalých pastevních lesů apod. Během 

komentované vycházky (cca 8 km dlouhé) se mohli zájemci dozvědět, jaká vegetace zarůstá 

zaniklá sídla a jak se liší hradní vrchy od zbytku krajiny. Mgr. Vojtěch Peksa představil jako 

technickou památku Rohozecký mlýn. Osvětlil jeho historii, nastínil i záměry péče o stavbu 

do budoucna. Poté nás seznámil s poměrně zajímavou historií hrádku Křečov. Nevšedním 

zastavením byla i návštěva židovského hřbitova u Nové Vsi, kde účastníkům exkurze Mgr. 

Vojtěch Peksa a Mgr. Edita Langpaulová přiblížili život židovské komunity na Podbořansku a 

osobnost významného rodáka z Podbořanského Rohozce, Eduarda Glasera; cestovatele, 

arabistu a archeologa. Přilehlý les jsme pak viděli úplně jinak díky vyprávění Mgr. Jana 

Alberta Šturmy. Stejně tak Novoveský rybník, připomínku dávného rybářského rozvoje. Na 

posledním stanovišti, v Kamenném Chlumu, odkud se rozprostírá úžasný pohled do širokého 

okolí, si pak účastníci exkurze vyslechli poslední přednášku tohoto ekologa. 

Hasiči v červenci 

Ve čtvrtek 19. července 2018 byl nahlášen požár hospodářské budovy se senem v obci 

Dvérce. V 19.00 hodin vyjela jednotka SDH s cisternou CAS25 a s osobním automobilem 

Mitsubishi L200. Jednotka z Nepomyšle zasahovala společně s HZS Podbořany, Krásný Dvůr 

a Vroutek; ze zásahu se vrátila až druhý den v 06.22 hodin. Situace se opakovala v důsledku 

opětovného vznícení sena i v pátek 20. července 2018 v 17.00 hodin. Také v úterý 24. 

července 2018 byl v18.15 hodin vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár skládky odpadu 

ve Vrbičce. Jednotka SDH Nepomyšl vyjela ještě se starou cisternou CAS25, protože nová 

cisterna nebyla dosud zařazena do integrovaného záchranného systému. Na místě naši hasiči 

prováděli doplňování vody do jiné CAS. Během zásahu se porouchala CAS (porucha byla na 

palivové soustavě) a musela být odtažena na základnu. 

Další požární poplach byl vyhlášen ve čtvrtek 26. července 2018. Hasiči z Nepomyšle 

prověřovali, zda skutečně hoří les. Asi 300 m od obce Dvérce (cca 1 km směrem na sever) byl 

údajně vidět kouř. Průzkumem však bylo zjištěno, že na uvedeném místě a ani v okolí nic 

nehoří. Hlášení tak nebylo potvrzeno. 

Kopeme pro Vojtíška 

Místní skupina Českého červeného kříže a TJ Nepomyšl ve spolupráci s hasiči a městysem 

Nepomyšl uspořádaly v sobotu 4. srpna 2018 od 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli 

benefiční turnaj v minikopané s názvem „Kopeme pro Vojtíška“ (na podporu rodiny Vojtíška 

Solčanského z Podbořan). Od 15.00 hodin potom k tanci a poslechu hrála  hudební skupina J. 

Pinkase „Jájina“. Na trávník vyběhlo 6 týmů, z toho tři domácí celky: Nepomyšl A a B a Stará 

garda Nepomyšl; dále se turnaje účastnily týmy Buškovice, Vroutek a Hlubany. I přesto, že 



horké počasí lákalo spíš k vodě, účast na dobročinné akci byla pořádná. Hrálo se pro dobrou 

věc a se srdcem. Pořadatelé se postarali o doprovodné akce pro děti a zajistili též občerstvení. 

Na pískovém hřišti si zájemci mohli zahrát volejbal. 

Závody mladých hasičů 
Poslední prázdninovou sobotu (25. srpna) se MH SDH Nepomyšl vydali na 3. kolo STIMAX 

CUPu do Lovosic. Celkem vyrazilo 15 závodníků, kteří poměřili síly v 5 kategoriích. Po 

prvních kolech této soutěže drží naši mladí hasiči v průběžných výsledcích pozice do 15. 

místa; mezi soutěžícími z celého ústeckého kraje. V Lovosicích účastníkům moc nepřálo 

počasí. Koncem srpna a v  září proběhly závody mladých hasičů, kterých se účastnilo i naše 

družstvo mladých hasičů. V tomto závodě nastoupila poprvé i čtyřletá Simonka Vávrová. 

Perfektně zvládla překážky a nesení hadic. Pokusy sice nedokončila, ale v dalších závodech to 

určitě zvládne. V Lovosicích byla nejmladší účastnicí z 294 soutěžících. Dne 9. 9. 2018 

potom proběhla hasičská soutěž „O pohár starosty obce Koštice“ a v sobotu 15. 9. 2018 se 

uskutečnilo 4. (závěrečné) kolo závodů Stimax Cupu 2018 na městském stadionu v Krupce. 

Ani tam samozřejmě nemohli chybět závodníci z SDH Nepomyšl. Na start se postavilo 17 

závodníků v 5 kategoriích. 

Žehnání kaple sv. Ludmily 

Dne 16. 9. 2018 proběhlo za účasti generálního vikáře od 11.00 hodin letošní požehnání kaple 

svaté Ludmily v obci Chmelištná.  

Grant pro MS ČČK Nepomyšl 

MS ČČK Nepomyšl letos obdržela (na základě své dřívější žádosti) grant z fondu Logit 

Podbořany ve výši 15.000,- Kč na zhotovení altánu „Salaš Tatry“ nedaleko prostoru Pod 

lipou, na straně orientované směrem na Dvérce. Slavnostního předání šeků zástupcům 

podpořených projektů (z výše zmíněného fondu) se dne 22. 9. 2017 v sídle firmy Logit v 

Podbořanech zúčastnila Petra Červená, Helena Wűstová a Josef Lněníček. Přihlášených bylo 

celkem 15 projektů, podpořeno jich bylo sedm.  

Jablečný den v Krásném Dvoře 

Také letos uvítal všechny zájemce o plody podzimu Jablečný den na zámku v Krásném 

Dvoře. Stalo se tak 6. 10. 2019. A také letos na něm mělo MC Jablíčko svůj stánek. 

Výjezd hasičů a slavnost v září 

V neděli 23. září 2018 vyjela naše jednotka SDH k monitorování silného větru. Cestou 

odstranili spadlé větve mezi obcemi Kružín a Nepomyšl (zde bylo notné užít motorové pily) a 

spadlé dopravní značenímezi obcí Nepomyšl a Podbořanským Rohozcem (kde se provádí 

oprava propustku pod vozovkou). Jednotka se vrátila ve 21.10 hodin zpět na základnu. 

V pátek 28. září 2018 se jednotka zúčastnila se 4 dětmi z kroužku mladých hasičů Nepomyšl 

(na základě pozvání SDH Kryry) oslav 145. výročí založení SDH Kryry a 100. výročí vzniku 

Československa v  Kryrech. Slavnosti se zúčastnilo 20 hasičských sborů. Na kryrském 

náměstí si návštěvníci prohlédli historickou i současnou hasičskou techniku, ukázky práce 

hasičů, nechybělo ani předávání čestných medailí. Nejprve byly však položeny věnce u 

pomníku obětem války; poté byl zasazen český národní strom, lípa. 

Drakiáda 

Poslední zářijová sobota (29. září) patřila v Nepomyšli „Drakiádě“, kterou pořádala MS ČČK 

Nepomyšl. Na fotbalovém hřišti se sešlo více než čtyřicet dětí se svými rodiči. Děti pouštěly 

své draky a soutěžily v hodu létajícím talířem. Všechny děti si ze soutěže odnesly odměny. Na 

závěr odpoledne si rodiče se svými dětmi upekli buřtíky. 

Výroční schůzka mladých hasičů 

Veřejná výroční schůzka kroužku mladých hasičů v Nepomyšli proběhla v pátek 12. října 

2018 od 17.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. Mladí hasiči zhodnotili 1. rok své činnosti 

a podělili se se svými vedoucími, rodiči i dalšími návštěvníky o své zážitky. V hasičárně se 

sešlo celkem 29 dětí v doprovodu rodičů. Proběhlo také přijetí slibu a pasování nových členů 



kroužku (celkem 14 dětí). Příchozí si prohlédli výstavu trofejí a úspěchů, mnoho fotografií a 

ukázky z kroniky mladých hasičů. Promítala se také různá videa z akcí kroužku. 

Mladí hasiči v Libočanech 

V neděli 21. října 2018 se v Libočanech konalo podzimní kolo hry Plamen 2018/2019. K 

reprezentaci městyse Nepomyšl vyrazili mladí hasiči SDH Nepomyšl. A byla to opravdu 

premiéra. Celkem bylo za SDH Nepomyšl postaveno 6 družstev; ve dvou kategoriích. 

Pyžamové párty 

V sobotu 26. října 2018 v hostinci „U zámku“ v Nepomyšli uspořádaly mladé maminky z 

Nepomyšle „Pyžamové párty“. 

Vedoucí mladých hasičů si zvýšil klasifikaci 

Vedoucí kroužku Mladých hasičů Petr Strunz ve dnech 26. - 27. 10. 2018 úspěšně absolvoval 

trenérský kurs třídy C v Přibyslavi, které se konalo. Lektoři České unie sportu zde přednášeli 

52 účastníkům. Dvoudenní školení bylo ukončeno závěrečným testem. 

Lampionový průvod a halloweenská oslava 

V sobotu 3. listopadu 2018 uspořádala MS ČČK Nepomyšl Lampiónový průvod. Děti se v 

16.45 hodin sešly s rodiči na dětském hřišti vNepomyšli – vyzbrojenysvými lampióny. 

Průvod se vydal směrem na Podbořanský Rohozec, kolem kostela, kolem budovy úřadu 

městyse, pak směrem na fotbalové hřiště... a celý pochod byl zakončen vKulturním domě v 

Nepomyšli, kde potom začal program pro děti. Děti tvořily halloweenské lampičky ze 

zavařovacích sklenic, vyráběly si z papírových tácků klobouky s pavoukem, hrály různé 

soutěže a tancovaly. 

Zájezd Jablíčka k výročí svému i k výročí vzniku ČSR 

V listopadu letošního roku uplynulo již 10 let od doby, kdy Mateřské centrum Jablíčko 

zahájilo vNepomyšli svou činnost. Zároveň v letošním roce slavíme 100 let od vzniku 

samostatného československého státu. V souvislosti s těmito dvěma výročími uspořádalo MC 

Jablíčko v úterý 6. 11. 2018 poznávací exkurzi do Prahy. S mladšími dětmi (ve věku 

odpovídajícím 1. stupni ZŠ) navštívily pracovnice centra Český rozhlas (Rádio Junior), kde se 

sdětmi seznámily s tím, jak vše vrozhlase funguje, poznaly osobně moderátory rádia i 

maskota této stanice: Ušouna Rušouna. Děti se seznámily s prací ve studiu a i s natáčením 

pořadu. Se staršími dětmi (2. stupeň ZŠ) účastníci navštívili interaktivní vzdělávací program 

Národního muzea vytvořený speciálně k 100. výročí vzniku republiky: „Hej, republiko“. 

Následovala společná návštěva Jump Parku Zličín. 

Podzimní brigáda mladých hasičů 

Vsobotu 10. 11. 2018 se uskutečnila brigáda kroužku MH na „Beňáku"v Nepomyšli. Sešlo se 

celkem 24 dětí s rodiči. Cílem brigády bylo vyčistit kopec pro zimní radovánky. 

Valná hromada MS ČČK a taneční zábava 

V pátek 16. 11. 2018 probíhala od 18.00 hodin v Kulturním domě vNepomyšli valná hromada 

MS ČČK Nepomyšl. Po skončení Valné hromady pořádala MS ČČK tamtéž od 19.30 hodin 

taneční zábavu pro veřejnost. K tanci a poslechu hrála skupina Sprint. 

Mikulášský jarmark 

Tento rok probíhal Mikulášský jarmark na návsi před kostelem sv. Mikuláše v Nepomyšli dne 

8. 12. 2018; od 13.00 hodin. Občerstvení zajišťovali hasiči zKrásného Dvora. Kromě 

výborného bramboráku (a ostatních dobrot) připravili zabijačkové výrobky. Dále k nám 

přijela perníkářka, objevili se prodejci s trdelníkem, s pečenými kaštany, se sýrovými 

produkty, s perníkovými výrobky, s ovocem v čokoládě, nechyběly klobásy, steaky, langoše, 

hamburgery, párky v rohlíku. Vařil se čaj s ovocem, dětský punč, nabízela se medovina i 

svařák. Zájemci si mohli zakoupit různé šperky, dřevěné a kovové dekorace, adventní věnce, 

košíčky, mýdla, kávu ze soukromé pražírny apod. Přijel i pan Václav Staněk z Koňského 

dvorce – s kovárnou. Restaurátor, pan Bc. Michal Šelemba, provedl přítomné komentovanou 

prohlídkou kostela, k nově restaurovaným malbám. V přízemí úřadu městyse Nepomyšl 



probíhalo malování na obličej; byla zde umístěna (už druhým rokem) soutěžní výstava 

obrázků (nejen) členů kroužku mladých hasičů na téma Požární ochrana očima dětí. Děti si 

samy vybíraly techniku malování; kategorie byly určeny podle věku. Celkem bylo vystaveno 

46 obrázků – v 5 kategoriích. 

Zvířátka na Koňském dvorci 

Přestože konec roku moc krásným počasím nehýřil, na „Štěpána“, tedy 26. 12. 2018, bylo 

nakonec moc krásné počasí. To už od rána dávalo naději, že naše práce na přípravách 

tradičního dne se zvířátky nepřijde vniveč. A bylo tomu tak. Na Koňském dvorci se sešlo tolik 

lidí, že mohli vytvořit příjemnou a pohodovou atmosféru. Byli tu rodiče s dětmi z Nepomyšle, 

Vroutku, Podbořanského Rohozce, z Mašťova a z Podbořan. Několik lidí dorazilo i bez dětí. 

Popovídat si mohli také u ohně. Zvířata byla připravená. Děti se mohly povozit na koních 

nebo na vozíku, taženém poníkem, nebo se pomazlit s vybranými zvířátky. 


