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ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

člověk je jako svíčka. Má duši, stejně jako má svíce 
knot. Když svíci nezapálíte, neubývá z ní, je, existuje, 
ale neplní svou funkci. Nedává světlo.  

Když ji zapálíte, pomalu se sice zmenšuje, ubývá jí, až 
nakonec úplně vyhoří, ale splnila své „životní poslání“ – 
dávala světlo, zaháněla tmu.  

A tak je to i s námi. Můžeme jen tak být, do ničeho se 
nemontovat, ničím se nezabývat, jen tak si existovat. 
Nehořet. Jen ležet v šuplíku. Rozhodně budeme, naše 
existence se nebude dát popřít. Ale bude to jen 
přežívání, ne žití. 

Náš život zůstane nenaplněný. Pro nikoho nebudeme 
světlem, pro nikoho nebudeme nadějí, že je za černým 
mrakem slunce. 

Aby člověk splnil své poslání tady na zemi, musí hořet. 
Musí dávat světlo ostatním, rozdávat se pro ně, hřát je. I 
za cenu vlastního „vyhoření“. 

Pojďme letos zkusit hořet pro ostatní. Nebuďme 
plamenem, který vše spálí na troud, ale buďme světlem, 
které ostatním pomůže najít správnou cestu. Nebuďme 
tu pro sebe, ale pro ostatní. 

Pak porosteme a s námi i naše dílo. To, co tu vytvoříme, 
zůstane nezapomenuto, protože se nám podaří rozsvítit 
plamínky mnoha dalších svíček ležících doposud 
osamoceně v temných šuplících. 

A tak mějme na paměti slova básníka Jana Nohy: 
Kdo žije jenom pro sebe, 
ošidí jiné o sebe.  
Ošidí sebe o jiné  
a zakrní a zahyne. 

A kdo z nás chce zahynout? 
Zdenka Lněníčková 

šéfredaktorka 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Lednové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 
31. 1. 2014 od 19.00 v zasedací místnosti úřadu 
městyse Nepomyšl. V 19.00 bylo přítomno 
6 zastupitelů, v 19. 12 dorazil pan Martin Kaše. 

Zastupitelé krom jiného schválili další půjčky na 
pořízení ekologických kotlů. Zdravější ovzduší tak bude 
u Tvrdých v brodecké ulici a u Gančíků na návsi. 

Svazu tělesně postižených v Podbořanech poskytli 
zastupitelé sponzorský dar 5 000 Kč. Stejně vysokou 
částku podpořili jednohlasně zastupitelé i aktivity 
Sdružení Sv. Václava Blšany, které usiluje o záchranu 
kaple sv. Anny v Čárce. 

Na návrh pana zastupitele Viléma Dorna byl program 
jednání doplněn o bod Hlídání dětí v MC Jablíčko. Ten 
se nakonec ukázal být nejbouřlivějším bodem jednání. 

Pan Dorn, řešící momentálně svou obtížnou rodinnou 
situaci ohledně hlídání dětí před jejich odjezdem do 
MŠ, se na starostu městyse Nepomyšl obrátil s žádostí, 
aby se pan starosta přičinil o zřízení Hlídací služby 
v MC Jablíčko. 

Na žádost starosty jsem přítomné zastupitele jakožto 
zástupce MC Jablíčko z Nepomyšle seznámila s výstupy 
ankety, kterou MC ohledně hlídací služby mezi rodiči 
provedlo. V současné době má zájem o hlídání dětí 
v rodinách pouze rodina Dornova (2 děti), a to navíc 
ještě v dřívějších ranních hodinách, než o jakých se se 
službou počítalo (již od 5,30), ostatní rodiny o hlídání 
v MC buď vůbec neuvažují, nebo by jej uvítali až 
později (nejčastěji se hovořilo o začátku nového 
školního roku v září). Podrobnější informace o anketě 
najdete v článku níže. Vysvětlila jsem zastupitelům, že 
za stávající situace se nám zřízení hlídací služby jeví 
jako ekonomicky i personálně neefektivní, ať už by 
hlídací služba byla financována MC, rodiči nebo 
spolufinancována obcí. Rozhodli jsme se ji proto PRO- 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Pokračování za str. 1 

… ZATÍM nezprovoznit. Její zřízení však není vyloučeno v případě vyššího zájmu rodičů a o tuto službu. 

Starosta dále přítomné seznámil s tím, že jednal s paní Holubovou, zda by oproti návrhu MC byla ochotna v ranních 
hodinách provozovat hlídání již od 5,30 (MC navrhovalo od 6,00). S tím byla paní Holubová svolná. Předběžně je 
tedy tato možnost hlídání dojednána, stále však platí to, že dětí k hlídání musí být vyšší počet než 2. 

V diskusi starosta seznámil zastupitele s další fází jednání se zástupci pošty. Jak jistě všichni víte, rušení pošt na 
malých obcích je celorepublikovým tématem. V loňském roce se městysu Nepomyšl podařilo zrušení pobočky České 
pošty ve stávající podobě v Nepomyšli zabránit a pošta donedávna fungovala tak, jak jsme byli zvyklí. Po 
personálních změnách na pobočce byl však její provoz významně omezen, což opět vyvolalo diskusi ohledně zrušení 
nepomyšlské pobočky, resp. ohledně transformace klasické nepomyšlské pošty na výdejní místo či na tzv. Patrnera. 

Pošta ČR navrhovala zřídit v Nepomyšli výdejní místo, což by ovšem pro občany znamenalo absolutní okleštění 
poštovních služeb (de facto by šlo jen vyzvedávat dopisy, nešly by realizovat téměř žádné peněžní služby apod.). 
Městys Nepomyšl proto variantu výdejního místo radikálně odmítl a dožadoval se – v případě, že změny budou 
vzhledem k nové vládě vůbec nutné – aby Česká pošta zřídila v obci tzv. Partnera. V tomto nám ČP vyšla vstříc, a 
tak nezmění-li se něco na celostátní úrovni (vláda slibuje zastavení rušení pošt v malých obcích), bude od listopadu 
letošního roku v Nepomyšli fungovat místo klasické pošty tzv. Partner České pošty. Pro občany se nic v provozu 
pošty nezmění, naopak ze současných 2 hodin denně by byla pošta otevřena 3 hodiny denně a dále občané  budou 
moci realizovat transakce, na které byli zvyklí. Rozdíl bude v tom, kdo bude zaměstnance pošty financovat. 
Doposud to byla Česká pošta, nyní personální a i některé provozní náklady půjdou za obcí. Pošta bude obci 
Nepomyšl hradit paušálně měsíční  provizi ve výši 4.620,- Kč + 300,- Kč paušál za telefon + 1,50 Kč za transakci + 
provize 4,2% z ceny za prodej známek.  Jednání s Českou poštou dosud není uzavřeno, starosta v příštích dnech 
bude o poště jednat s poslanci a zástupci kraje na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Další podrobnosti z vývoje 
ohledně pošty Vám přineseme v příštím čísle Nepomyšlovin. 

Zdenka Lněníčková 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE 

Poplatek za odpady (za odvoz popelnic) 
Pro letošní rok se konečně podařilo mezi zastupiteli prosadit variantu 3 poplatků za odpady. Poplatky by tak 
konečně měly být trošičku spravedlivější vůči těm, kteří se snaží odpad třídit a svou popelnici tak nezaplní tak 
rychle jako ti, kteří odpad netřídí. Díky třídění je totiž možné popelnice vyvážet méně často a tedy i výrazně 
levněji (za týdenní svoz obec platí něco kolem 700 Kč/popelnici/rok, za 14denní svoz něco málo přes 400 
Kč/popelnici/rok). Ti, kdo tedy poctivě třídí, a umožňují tak obci odvážet jejich popelnice levněji, se dočkají 
nejnižšího poplatku. Ti, kdo netřídí, budou platit nejvíce, protože týdenní svoz je ze všech typů svozu nejdražší. A 
abychom nediskriminovali ty, kteří se sice snaží třídit, ale v zimním období díky topení tuhými palivy vyprodukují 
tolik popela, že jím popelnici jedenkrát týdně zaplní i přesto, že velkou část odpadu vytřídí, byla zavedena i třetí 
výše poplatku, která umožňuje kombinovaný svoz – v zimě (období říjen až duben) 1x týdně, v létě (období květen 
až září), kdy se neprodukuje popel v takovém množství, 1x za 14 dní. Kombinovaný svoz není tak drahý jako svoz 
týdenní, ale zároveň není tak levný jako svoz 14denní.  

Jak vysoké tedy budou letos poplatky za svoz odpadů? 
Týdenní svoz 300,- Kč za osobu trvale hlášenou nebo za rekreační nemovitost 
14ti denní svoz 180,- Kč za osobu trvale hlášenou nebo za rekreační nemovitost  
 (1x za 14 dní v lichých týdnech)  
Kombinovaný svoz 240,- Kč za osobu trvale hlášenou nebo za rekreační nemovitost 
 (1x týdně v zimním období – říjen až duben, 1x za 14 dní v lichých týdnech v letním 

období – květen až září) 

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2014. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze do 
28. 2. 2014. 

 

Poplatek za psy 
Poplatek za psi zůstává oproti minulému roku nezměněn: 
starobní důchodci 30,- Kč za prvního psa 45,- Kč za dalšího psa 
ostatní občané 100,- Kč za prvního psa 150,- Kč za dalšího psa. 

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2014. 
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Zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze 
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze v pondělí 24. února 2014 na představení 
s názvem „Klec bláznů“.  

Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Už 20 let žije s Georgesem, 
jehož syn se chce zasnoubit s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na hlásání řádu a morálky. Maminka 
s tatínkem, které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí před rodiči snoubenky nastolit zdání „normálnosti“ a 
nezpochybnitelné morálky. Klec bláznů se v 70. letech stala nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle 
níž byl o dva roky později natočen film. Ten byl pak ve 3 kategoriích nominován na Oskara, vyhrál Zlatý glóbus a 
jeden z hlavních představitelů získal Césara a Donatellovu cenu.  

Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Vojtěch Hájek, Petr Oliva, Hana Gregorová/Dagmar Čárová, Kateřina 
Velebová/Irena Máchová, Antonín Hardt, Jiří Chvalovský, Petr Vágner/Přemysl Pálek, Michal Roneš,  Pavlína 
Mourková, Jan Duhajský.  

Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli je v 16.00 hodin. Představení trvá 2 hodiny 45 minut, včetně 
1 pauzy (15 minut). Začíná se v 19.00 hodin. Cena lístku (včetně dopravy) je 230,- Kč. Zájemci, hlaste se 
v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl. 

Renata Morávková 

Zájezd do divadla Goja Music Hall v Praze 
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla GOJA MUSIK HALL v Praze v pátek 14. března 2014 na představení 
s názvem „Děti ráje“. Parta maturantů, na konci 80. let, tráví svůj volný čas po diskotékách, kterým kralují velcí 
frajeři – „dýdžejové“ Tom a Stanley (Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík/Braňo Polák a Martin Zounar). Jen romantik Michal 
(František Pytloun/Tomáš Lőbl), který píše básničky a skládá písničky, se kolektivu vymyká a je terčem jejich 
posměchu. Michalovu lásku ke spolužačce Evě (Petra Doležalová/Michaela Sejnová) překazí intriky její kamarádky 
Kájiny (Martina Cerhová/Hana Kubinová). Po dvaceti letech se Eva (Míša Nosková/Šárka Marková) znovu setkává se 
svou první velkou láskou Michalem (Bořek Slezáček/Jan Kříž) a nekonečný milostný příběh se vrací v podobě sblížení 
její dcery Báry (Tereza Aster Vágnerová/Genny Ciatti) a Michalova syna Mickeyho (Michael Foret/Petr Poláček). 
Vstupné činí včetně dopravy 500,- Kč. Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli je v 16.00 hodin. 
Představení trvá 3,8 hodiny. Začíná se v 19.00 hodin. Zájemci, hlaste se v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl. 

Renata Morávková 

Zpráva velitele JSDH Nepomyšl o činnosti jednotky za rok 2013 

V roce 2013 se hasiči zúčastnili různých akcí. Jednalo se nejen o výjezdovou činnost ale i o propagaci požární 
ochrany. Hasiči se podíleli i na dobré reprezentaci Nepomyšle, a to formou požárních dohledů nebo výcvikem s 
hasiči z ostatních dobrovolných sborů okresu Louny a HZS Ústeckého Kraje, s nimiž jsou spolupráce i výcvik vždy na 
výborné úrovni. Jednotka se podílela i na jiných činnostech např. na čerpání studen před čištěním či čištění ucpané 
kanalizace. Jednotka během roku vyjížděla k šesti zásahům, kde ten největší byl v Lubenci při bleskové povodni. 
Dále proběhlo školení velitelů, strojníků, obsluh motorových pil, obsluhy spojení a nově máme dalšího nositele 
dýchací techniky. Členové jednotky se pravidelně podrobují zdravotním prohlídkám. 

Přehled akcí za rok 2013 
12. 1. 2013 práce pro obec - čerpání studny v 

obci Dvérce 
12. 1. 2013  Výroční schůze SDH 
30. 1. 2013 školení jednotky na obsluhu 

motorových pil 
2. 2. 2013  školení strojníků 
9. 2. 2013  školení strojníků 
25. 3. 2013  výjezd na požár kontejneru Dvérce  
6. 4. 2013 práce pro obec - čerpání studny 

Dvérce 
26. 4. 2013  školení jednotky na obsluhu spojení 
1. 6. 2013  Technická pomoc, odstranění 

nebezpečného stavu I.st. Chmelištná 
3. 6. 2013  Technická pomoc Nepomyšl 
9. - 10. 6. 2013  Technická pomoc, čerpání vody 

Lubenec 
10. 6. 2013  Technická pomoc Nepomyšl  

15. 6. 2013  Oslavy SDH Vroutek 
29. 6. 2013  Fotbal pro rozvoj v Nepomyšli  
27. 7. 2013  Oslavy 140 let založení SDH Nepomyšl  
3. 8. 2013  Technické zabezpečení turnaje ve 

volejbalu Nepomyšl 
16. 8. 2013  Požár pole Chmelištná 
28. 8. 2013  Kouzelná cesta pohádkou - propagace 

PO 
7. 9. 2013  Oslavy 140 let SDH Krásný Dvůr 
13. 10. 2013  práce pro obec - čištění ucpané 

kanalizace 
26. 10. 2013  požární dozor pro Přírodovědný 

zájmový kroužek „Pandíci“, o.s. 
(Strašákiáda) 

7. 12. 2013  požární dozor pro městys Nepomyšl 
(Mikulášský jarmark) 

Během roku bylo odpracováno členy jednotky 500 hodin při provádění prací na technice, požární budově, zásazích, 
požárních dohledech a jiných akcích. CAS 25 byla doplněna novou proudnicí, z dotací od Ústeckého kraje byla 
pořízena elektrocentrála, motorové kalové čerpadlo, hliníkový žebřík, polohovací opasky, zásahové kalhoty, svítilny 
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na přilby, rozbrušovačka a osvětlovací stativ. Vybavení jednotky je na dobré úrovni. Technické prostředky jsou 
pravidelně zkoušeny a zásahové vozidlo CAS 25 prochází pravidelně technickou kontrolou. 

Během roku probíhali menší opravy a údržba na budově požární zbrojnice, například na venkovním osvětlení a 
rozvodu elektrického proudu, na rok 2014 je plánována oprava fasády. 

Webové stránky slouží jako prezentace našeho sboru, kde se najdou jak informace o dění ve sboru a o jeho činnosti, 
tak informace o požární ochraně a ochraně obyvatelstva. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za práci pro sbor a obec, panu starostovi, zastupitelstvu 
městyse Nepomyšl a HZS Ústeckého kraje za spolupráci a podporu. 

Vladimír Vázler 
velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Proběhlo … 

Tříkrálová sbírka s MC Jablíčko z Nepomyšle 

Program Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle „Čekání na Vánoce“ měl mít své pokračování ještě po Novém 
roce. Na posledním sezení Na Tři krále o krok dále jsme si měli povídat právě o oněch třech mudrcích, kteří se mezi 
prvními přišli poklonit Ježíškovi do Betléma a kteří jej svým uvážlivým chováním nakonec zachránili před 
Herodovým vražděním neviňátek.  
Jenže nemoci nechodí po horách, ale po lidech, a tak jsme poslední sezení nakonec byly pro zdravotní stav jedné 
z nás nuceny zrušit. I když ne tak docela …  
Místo velké schůzky 6. 1. 2014 proběhla v MC Jablíčko v neděli 12. 1. 2014 schůzka menší, kde ale přeci jen na Tři 
krále došlo. Šlo o schůzku ohledně Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Arcidiecézní charita ČR na pomoc 
těm nejpotřebnějším a které se MC Jablíčko od roku 2008 každoročně účastní.  
Děti se s Monikou Zlých, Janou Glončáků a Hankou Lněníčků sešly v Jablíčku, kde si všichni společně připravili 
tříkrálové koruny a obleky a odkud pak ve dvou skupinkách vyrazili na pochůzku obcí.  
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Pod vedením Moniky Zlé vyrazili do „rohozecké“ a „dvérecké“ části Nepomyšle Liborek Zeman (jako Baltazar), 
Nikolka Zemanová ml. (jako Kašpar) a Pavlík Bartuška (jako Melichar). Za zpěvu tříkrálové koledy od dárců naši tři 
malí králové vybrali překrásných 2 216,- Kč. 

   

Do „podbořanské“ a „brodecké“ části vsi vyrazila skupinka pod vedením Jany Glončákové. Hanička Lněníčková (jako 
Kašpar), Matěj Lněníček (ajko Baltazar), Martínek Lněníček (jako Melichar) a Eliška Glončáková jako vrchní výdejce 
tříkrálových dárečků všem přispívajícím do sbírky společnými silami vybrali 2 271,- Kč.  

   

Pro potřeby Nepomyšlovin Vám přinášíme jen pár fotografií, více si jich můžete prohlédnout a stáhnout k vytištění 
na webových stránkách http://mcjablicko.rajce.idnes.cz/. 

Zdenka Lněníčková a Monika Zlá 
realizátorky programu 

Foto: Monika Zlá, Jana Glončáková, Hanka Lněníčková, archiv MC Jablíčko 

Chystá se … 

Maškarní ples s ČČK Nepomyšl 
ČČK Nepomyšl pořádá dne 15. 2. 2014 od 14.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli Dětský maškarní ples. Vstupné 
pro děti je 10,- Kč, pro dospělé 20,- Kč.  
Večer Vás ČČK zve od 20.00 hodin na Maškarní ples. Vstupné činí 100,- Kč, pro masky 80,- Kč. 
Hraje skupina Elegance  

Zdenka Lněníčková 
(opsáno z plakátu poskytnutého ČČK Nepomyšl) 

Neziskovky informují … 

Anketa na využití hlídací služby v MC Jablíčko 
V lednu MC Jablíčko vyhlásilo na Facebooku a prostřednictvím e-mailu anketu, ve které jsme zjišťovali, jaký je 
zájem o potenciální hlídací službu v MC Jablíčko. Mělo jít o hlídání dětí mezi 6.00 až 7.30 a eventuelně i v rozmezí 
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od 16.30 do 18.00. Touto službou jsme chtěli vyjít vstříc především rodičům, kteří musí v brzkých ranních hodinách 
brzy odjet do zaměstnání a nemají kam dítě umístit před odjezdem do ZŠ a MŠ v Krásném Dvoře autobusem v 7.30. 
Odpolední hlídání mělo být službou pro rodiče, kteří se vracejí ze zaměstnání až po příjezdu autobusu z Krásného 
Dvora v 15.30 a nemají pro dítě zajištěnu adekvátní péči.  
Ranní službu v MC měla mít dle předběžné dohody paní Jaroslava Holubová, která pak děti jako osoba pověřená MŠ 
odváží do MŠ v Krásném Dvoře. Odpolední službu měla vykonávat některá ze členek MC.  
V anketě jsme oslovili všechny rodiče, na které máme kontakt přes FB nebo přes e-mail. Jsme si vědomi, že jsme 
neoslovili úplně všechny rodiče v Nepomyšli, ale k většině z nich se informace dostala. 
V anketě rodiče vybírali mezi 5 možnostmi: 1) Ano, mám zájem o Hlídací službu, 2) Ne, nemám zájem o Hlídací 
službu, 3) Nevím, 4) Možná a 5) Zatím ne, ale v budoucnu ano. 
Možnost Ano zvolili pouze manželé Dornovi (2 předškolní děti). Možnost Ne zvolili Smolkovi, J. a M. Augustovi a 
Jitka Pinkrová. Možnost Možná zvolili Schrötterovi (2 děti, předškolní i školní) a Tvrdých (2 předškolní děti). 
Možnost, kdy o službu rodiče prozatím zájem nemají, ale do budoucna o ní uvažují, uvedli L. a T. Vávrovi, 
Glončákovi, Vlasákovi, P. a H. Lněníčkovi, D. a V. Várovi, Bartuškovi, V. a P. Štruncovi a J. Šťastná. 
Manželé Červených uvedli, že by využili spíše než ranní a odpolední službu hlídání dětí v době prázdnin, což však 
anketa neřešila. 
Protože stávající zájem o hlídání dětí je minimální, bylo PROZATÍM rozhodnuto hlídací službu nezprovozňovat. 
Protože ale téma hlídání dětí v MC vyvolalo v obci řadu otázek a kontroverzí, rozhodly jsme se v MC uspořádat 
schůzku všech nepomyšlských rodičů (včetně rodičů dětí ze spádových obcí) a možnosti hlídání dětí v MC s nimi 
znovu a řádně projednat. Předběžný termín schůzky je 2. 3. 2014. Podrobné informace včas zveřejníme. 

Monika Zlá a Zdenka Lněníčková  
 

BEZ OBALU ... 
 

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

Ač je toto číslo plné „lněníčkovských“ příspěvků, budou muset jejich „příznivci“ vydržet ještě jeden. A nechť 
vezmou na vědomí, že vzniká především právě kvůli nim a jejich neúnavné snaze pošpinit práci někoho jiného. Pár 
věcí už prostě musí být řečeno – budou se týkat Nepomyšlovin a Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle.  

Jak už je dobrým zvykem určité části nepomyšlské populace, šíří zase zvesela po vsi různé drby, pomluvy a 
dezinformace. A tak jsem se třeba doslechla z různých stran, že Nepomyšloviny vznikly stejně jen proto, abych tam 
já mohla prezentovat „své“ mateřské centrum.  

Holý nesmysl. Poslední čísla by sice k této myšlence mohla svádět, neboť o MC jsem tam skutečně psala často, ale 
to je především tím, že v MC se zaprvé pořád něco děje, a za druhé, že jako členka MC, která u těch událostí přímo 
je, o nich můžu fundovaně informovat. Což, bohužel, nemohu dělat u organizací, jejichž členkou nejsem, ani u 
akcí, jichž jsem se přímo nezúčastnila. 

Informovat o akcích ČČK musí členky ČČK anebo přímí účastníci jejich akcí. Stejně tak o aktivitách Pandíků, ať 
informují členové Pandíků nebo přímí účastníci jejich počinů. A stejně je to s TJ Nepomyšl, rybáři, myslivci, 
Koňským dvorcem Chmelištná. Malou výjimkou by snad ještě mohla být SDH Nepomyšl, kde členkou jsem, ale SDH 
zrovna v poslední době žádnou akci nemělo, a tak nebylo o čem psát. (Pozor, nepleťte si SDH s JSDH, tam se 
naopak pořád něco děje, ale členem JSDH nejsem, a tak info přináší vždy její velitel Vladimír Vázler).  

Chci tím zkrátka říct, že chcete-li, aby v Nepomyšlovinách nebyly jen články o MC a jen články od Lněníčkové, 
musíte sami vyvinout aktivitu. Když bude jakákoliv jiná organizace každý týden něco pořádat a pošle mi o tom vždy 
zprávu napsanou kompetentní osobou, ba když mi doručí i fotky, budou Nepomyšloviny klidně plné ČČK, TJ 
Nepomyšl, Pandíků, hasičů a já nevím koho všeho ještě. Vždy jsem se snažila, aby se v Nepomyšlovinách objevilo 
vše, co se daný měsíc událo, nejenom informace o činnosti MC.  

Někdy jsem šla i nad rámec svých povinností a zahrála si na reportérku. Sehnala jsem si info o akcích, kterých jsem 
se přímo nezúčastnila, posháněla jsem si fotky, které mi nikdo jiný nedal, vyptala se lidí, jak to bylo. Příkladem 
budiž třeba Drakiáda s ČČK či info o kampani Kopeme za lepší svět. Zkrátka vždy jsem se snažila rovnoměrně 
prezentovat všechny, kteří v obci něco dělají. 

Stejně tak nelíbi-li se Vám, že v Nepomyšlovinách se až příliš často prezentuje městys Nepomyšl a Vám se přitom 
nezdá to či ono na jeho činnosti, je to jen a jen na Vás, aby jste si sedli doma ke stolu a napsali pár řádků o tom, 
co Vám leží na srdci. Pokud příspěvek nebude vyloženě vulgární a bude kritizovat věci veřejné a nikoliv napadat 
soukromé osoby, vždy jej zveřejníme.  

Příkladem nechť jsou svého času časté dopisy pana Podroužka ze Dvérců. Pro městys to nebyly zrovna příjemné 
příspěvky, ale jak pan Podroužek, tak městys, tak i občané měli díky tomu možnost zjistit, jak se některé věci mají. 
Z příspěvků od občanů jsme zatím neuveřejnili pouze jediný, a to dopis pana Samoláka z Dvérců, který byl plný 
dehonestujících výrazů a napadal řadu soukromých osob (a nejen z řad „lněníčkovců“, jak by hned některé mohlo 



Nepomyšloviny č. 01/2014 5. 2. 2014 

 7 

napadnout). Na radu právníka obce bylo tehdy Nepomyšlovinám doporučeno dopis nezveřejňovat a obrátit se v dané 
věci na Policii ČR. 

NEPOMYŠLOVINY JSOU TU ZKRÁTKA PRO VÁS, PRO OBČANY, A CHCETE-LI, ABY JEJICH OBSAH BYL PESTRÝ, 
PŘESTAŇTE VYKECÁVAT PO HOSPODÁCH A KRÁMECH A AKTIVNĚ DO NEPOMYŠLOVIN PŘISPĚJTE. Pak nebudou plné 
Mateřského centra Jablíčko a nebudou plné Zdenky Lněníčkové. 

K tomu všemu bych ještě ráda řekla jednu věc. V Nepomyšlovinách není mou povinností dělat reportéra či nějakého 
investigativního novináře, ač si to mnozí myslí. V Nepomyšlovinách zastávám nadneseně nazvanou funkci 
šéfredaktorky. Mou úlohou je z příspěvků od obce, od občanů a od členů redakční rady poskládat dané číslo 
Nepomyšlovin, graficky, typograficky a gramaticky jej zkontrolovat a upravit a poslat jej na obec do tisku. Není 
mou úlohou dělat novináře v pravém slova smyslu. Nejsem za přípravu Nepomyšlovin placena, byť jsem v loňském 
roce mimo jiné i za jejich přípravu dostala velmi pěknou odměnu od zastupitelstva. Dělám je ve svém volném čase 
a dobrovolně. Mějte to, prosím, na paměti. 

A teď pár slov k mateřskému centru. Je ve vsi dost lidí, kterým mateřské centrum leží v žaludku. Kteří pořád řeší, 
jak by MC mělo fungovat, kterým se stávající činnost MC nelíbí, kteří neustále řeší, že tohle by mělo dělat a tohle 
by mělo být naopak tak a onak. Mnozí si jej vykreslují jako můj ohromný byznys, či jako ohromný byznys některých 
dalších členů. 

Takže přátelé rýpalové, vezměte laskavě na vědomí tyto 4 klíčové skutečnosti.  

Prvně – Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle JE nestátní neziskovou organizací, občanským sdružením (podle 
nového občanského zákoníku zapsaným spolkem), které má svou právní subjektivitu, své členy a své stanovy, podle 
kterých vykonává svou činnost. Členové MC vykonávají tuto činnost dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku 
na odměnu. Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle NENÍ právnickou osobou zřizovanou a řízenou obcí. To 
znamená, že o své činnosti mateřské centrum rozhoduje samostatně a obec ani zastupitelé nemají žádnou 
kompetenci k tomu MC nějak řídit či něco mu nařizovat. 

Za druhé – Mateřské centrum Jablíčko není Zdenkou Lněníčkovou, byť někteří v obci tento dojem mají. Stála jsem 
sice u zrodu MC Jablíčko, několik let jsem byla předsedkyní výkonné rady, neustále se v činnosti MC aktivně 
angažuji, ale MC opravdu netvořím jen já a nikdy jsem netvořila. MC má své členy, kteří o jeho činnosti rozhodují 
na valné hromadě. Co MC dělá a v jakém rozsahu nezáleží tedy v žádném případě jen na Zdence Lněníčkové, ale na 
všech členech MC. Mateřské centrum NENÍ moje, já NEJSEM OPRÁVNĚNA něco za MC slibovat, konat anebo 
realizovat, aniž bych k tomu byla pověřena předsedkyní výkonné rady nebo valnou hromadou. Z Mateřského centra 
nemám žádný příjem, naopak, roky jsme jej s manželem dost významně dotovali ze svého. Žádný z členů z MC 
nemá žádný příjem, činnost v MC je čistě záležitostí dobrovolnictví bez nároku na jakoukoliv odměnu. Leží-li 
někomu hospodaření MC v žaludku, může si na webových stránkách MC www.mcjablicko.webnode.cz za každý rok 
stáhnout výroční zprávu, ve které je veřejně a detailně popsána nejen činnost MC, ale i jeho hospodaření. MC vede 
řádné účetnictví. 

Za třetí – Mateřské centrum Jablíčko se snaží s obcí aktivně kooperovat na vytváření lepších podmínek v obci pro 
rodiny s dětmi. Sháníme dotace, díky kterým se v obci realizuje zázemí pro děti, mládež i rodiny s dětmi. 
Spolufinancovali jsme dětské hřiště, nyní spolufinancujeme vybavení prostor MC, které jsou majetkem obce. Pro 
obec jsme připravili projekt revitalizace Beňáku, pracujeme na projektu procházkových tras. Neházíme obci klacky 
pod nohy, snažíme se ji ve snaze zlepšit tu životní podmínky obyvatel v rámci našich sil maximálně podpořit. 

A za čtvrté – Mateřské centrum Jablíčko je jednou z mnoha neziskových organizací působících v obci, které městys 
Nepomyšl v jejich činnosti podporuje. NENÍ oproti jiným organizacím nijak zvýhodňováno. Stejně jako MC, i všechny 
ostatní organizace si mohou žádat o finanční podporu z obecního rozpočtu a této podpory se jim hojně dostává (v 
roce 2013 dostal TJ Nepomyšl 40 tis. Kč, ČČK 25 tis. Kč, Koňský dvorec Chmelištná 9 tis. Kč, rybáři 10 tis. Kč, MC 
Jablíčko 13 tis. Kč, Pandíci 9 tis. Kč).  

Stejně jako MC užívá bezplatně prostory v budově bývalé škody, tak jiné organizace bezplatně užívají jiné obecní 
nemovitosti (např. Pandíci mají v budově školy bezplatnou klubovnu, SDH užívá bezplatně ke svým aktivitám 
hasičárnu, ČČK užívá bezplatně klubovnu v Kulturním domě, TJ Nepomyšl užívá bezplatně fotbalové hřiště a 
techniku k jeho údržbě atd.).  

A stejně jako obec pomáhá s realizací projektů a akcí mateřskému centru, tak pomáhá s realizací projektů a akcí 
ostatním organizacím. Pracovníci obce pomáhají udržovat fotbalové hřiště, zajišťují na všech akcích veškeré zázemí 
včetně úklidových prací, městys propaguje činnost všech organizací rovnou měrou. MC tedy není nějakým 
protekčním projektem městyse. 

Proč tyto věci zdůrazňuji? Protože je až příliš mnoho lidí, kteří prokazují vytrvalou snahu míchat jablka s hruškami 
dohromady a vytvářet tak řadu dezinformací, které mohou poškodit činnost MC i MC jako takové. 

MC např. nekandidovalo ve volbách. Ve volbách kandidovala Lněníčková, ale ne MC. Lze mu tedy dost těžko vyčítat, 
že neplní volební program Nezávislých kandidátek, tedy že nezřídilo mateřskou školku či že prozatím neprovozuje 
hlídací službu, že? Nezřízení MŠ mohou lidé vyčítat maximálně mně osobně, ale nikoliv MC. 
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Z pozice městyse či zastupitelstva nelze MC cokoliv nařizovat, byť někteří ve vsi tento pocit mají. MC je 
samostatným právním subjektem, rozhodnutí zřídit či nezřídit nějakou službu či zrealizovat nějakou akci je plně 
v kompetenci jeho členů. Pokud se např. členové rozhodli prozatím neprovozovat hlídací službu, nezbývá nic 
jiného, než takový fakt akceptovat. Nelze na MC vyvíjet tlak přes zastupitelstvo.  

Řeknu-li to jinak a drsněji, stejně jako nikomu nic není do toho, jak často se schází členky ČČK či členové TJ 
Nepomyšl či Pandíci či kdokoliv další, jak často dělají nějakou akci a jak tu akci dělají, tak nikomu není nic do toho, 
co a v jakém rozsahu MC dělá, to je čistě jen a jen věcí členů MC. Pokud by někdo chtěl něco MC nařizovat, mělo by 
to asi stejnou logiku, jako kdyby např. hlídání dětí požadoval po hasičích, Červeném kříži nebo třeba rybářích. 

Momentální nezřízení Hlídací služby někteří interpretují jako neochotu MC spolupracovat s obcí. To je ale naprosto 
zcestné uvažování. MC k rozhodnutí o prozatímním neprovozování Hlídací služby nevedlo nic jiného, než nezájem ze 
strany rodičů (viž článek níže). Je nutné si uvědomit, že hlídání by zajišťovali buď členové MC ve svém volném čase 
a bez nároku na mzdu anebo osoba placená obcí. V prvém případě je nutné vycházet z časových možností členů MC. 
Všichni členové MC mají své rodiny, většina členek je navíc v očekávání příchodu nových přírůstků do rodiny, a tak 
někdo těžko může některému z členů MC vyčítat, že není ochoten denně vstávat v 5.00 hodin a v MC hlídat 2 děti, 
k tomu navíc jen čas od času. V druhém případě by z hlediska finančního i personálního bylo krajně neefektivní 
investovat prostředky městyse Nepomyšl do zaměstnávání 1 člověka kvůli občasnému hlídání 2 dětí. Z obou pohledů 
je provozování Hlídací služby za současného zájmu rodičů neefektivní. 

Obdobně námitka o nízkém využití prostor MC, kterou také často slýchám z úst „příznivců“ mateřského centra, je 
zcestná. Zastupitelé jednou rozhodli o pronájmu prostor mateřskému centru a je tedy nyní na mateřském centru, 
jak prostory využívá. Dodržujeme-li podmínky nájemní smlouvy, pak je jedno, jestli se v prostorách MC sejdeme 
jednou ročně nebo desetkrát za týden. Pokud by chtěl někdo nějakým způsobem kontrolovat využívání prostor 
pronajatých MC, pak by bylo asi nutné se také ptát, jak hojně je využívána hasičárna, jak hojně je využíváno hřiště, 
jak hojně je využívána klubovna v KD apod. Sami zajisté cítíte, že tento přístup je mylný a neopodstatněný. 
Nehledě na fakt, že od října loňského roku se v MC každý týden koná nějaká veřejná akce, a tak je otázkou, co 
vlastně nízkým využíváním prostor MC někteří myslíte. Mateřské centrum nikdy žádné organizaci neházelo klacky 
pod nohy, vždy jsme se snažily spolupracovat. Někdy se to dařilo více, někdy méně, někde má podpora podobu 
neutrální tolerance, protože dotyčná organizace o spolupráci nestojí. Ale nikdy MC nikoho nekritizovalo, že dělá to 
a ono, že za to vybírá tolik a tolik a že by to dotyčný měl dělat tak a tak. Staráme se o své, ne o cizí. A o stejný 
přístup prosím i Vás, věčné rejpaly, kritiky a škůdce. Nejprve si zameťte před vlastním prahem a pak kritizujte 
pořádek před domem někoho jiného. Až bude Vaše činnost tak činorodá jako činnost MC, až bude Vaše hospodaření 
tak průhledné jako hospodaření MC, až budete pro obec dělat tolik jako MC, pak MC kritizujte. Ale do té doby Vás 
prosím, abyste už konečně po vsi přestali šířit nesmysly a pomluvy. 

Zdenka Lněníčková 
„šéfredaktorka“ Nepomyšlovin a 

2. místopředsedkyně výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle 
 

ČESKÁ POŠTA INFORMUJE 

Dočasná změna otevírací doby na poště v Nepomyšli 
Pošta Nepomyšl bude otevřena v období od 3.2.2014 do 7.2.2014: 
Pondělí: dopoledne ZAVŘENO  odpoledne 14.00 – 16.00  
Úterý:  dopoledne ZAVŘENO  odpoledne 14.00 – 16.00 
Středa:  dopoledne ZAVŘENO  odpoledne 14.00 – 16.00   
Čtvrtek: dopoledne 8.00 – 10.00   odpoledne ZAVŘENO   
Pátek:  dopoledne ZAVŘENO  odpoledne 14.00 – 16.00   

 
Pošta Nepomyšl bude otevřena v období od 17.2.2014 do 21.2.2014: 
Pondělí: dopoledne ZAVŘENO  odpoledne 14.00 – 16.00  
Úterý:  dopoledne 8.00 – 10.00  odpoledne ZAVŘENO 
Středa:  dopoledne 8.00 – 10.00  odpoledne ZAVŘENO   
Čtvrtek: dopoledne 8.00 – 10.00   odpoledne ZAVŘENO   
Pátek:  dopoledne ZAVŘENO  odpoledne 14.00 – 16.00   

Dlouhodobá změna otevírací doby na poště v Nepomyšli 
Pošta Nepomyšl bude otevřena v období od 3.3.2014 do odvolání: 
Pondělí – pátek dopoledne  ZAVŘENO    odpoledne 14.00 – 16.00  
 

Děkujeme za pochopení. Česká pošta, s.p.  
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OBRAZEM 

Hráček v MC Jablíčko – Mami, tati, už si máme kde hrát! 
Od poloviny ledna funguje v Mateřském centru Jablíčko pro všechny maminky, tatínky a jejich ratolesti herna 
Hráček. Otevřeno je každou středu a pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Přijít mohou menší i větší děti, nejlépe ve 
věku od 2 do 10 let (starší by se mohly už trošku nudit), s rodiči i bez rodičů. Děti zabavíme hračkami, výtvarnou 
činností, drobným sportováním. Maminky si mohou popovídat o svých rodičovských starostech, radostech a 
zkušenostech, navázat nové kontakty, utužit stávající. Pro děti i pro rodiče je vždy připraveno občerstvení. A 
protože jídlo, pití, kopírování i výtvarné potřeby musíme z něčeho v obchodě zaplatit, vybíráme symbolický 
poplatek 20 Kč/dítě nebo 30 Kč za celou rodinu (2 děti a více). Zakoupit lze i permanentky. Více info o Hráčku i 
další činnosti MC najdete na našem facebookovém profilu. Přijďte si s dětmi pohrát. 

Zdenka Lněníčková 

   

  

Foto: Monika Zlá 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

Nepomyšlský poklad odhalil své tajemství 
Na konci roku 2011 nalezli restaurátoři při snímání sochy sv. Mikuláše z podstavce pod sochou schránku. Když byla 
schránka počátkem roku 2012 na úřadu městyse rozpečetěna, byly v ní ukryty dobové mince, listiny, noviny a 
etikety z roku 1907. A protože takový nález se v Nepomyšli nepodařil už hodně dlouho a jednalo se opravdu o nález 
jedinečný, dovolili jsme si tehdy v Nepomyšlovinách nazvat schránku a její obsah Nepomyšlským pokladem.  

Jeho nejdůležitější, nejzajímavější, ale bohužel také nejpoškozenější částí byla listina, ve které – jak jsme tušili – 
se skrývala informace nejen o tom, proč schránka byla umístěna pod sochou, ale i o tom, co se tehdy v Nepomyšli a 
okolí dělo. Listina byla velmi silně zasažena vlhkostí a plísní, a tak některé části textu nebyly vůbec čitelné. 
Abychom se dozvěděli, co nám generace před sto léty chtěli odkázat, musely být nejprve provedeny restaurátorské 
práce. Najít vhodného restaurátory nebylo snadné, nakonec se práce dne 3.5.2012 ujala paní Jitka Dřevíkovská 
z Prahy, restaurátorka historického textilu a vedoucí restaurátorské  dílny Národní knihovny.   
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Vyčištěné a v rámci možností opravené listiny byly v roce 2012 předány Okresnímu archivu v Lounech s žádostí o 
přepsání a přeložení obsahu psaného v němčině. Listiny přeložil pan PhDr. Jan Mareš, Ph.D. ze Státního okresního  
archivu v Lounech. I přes svou velkou časovou vytíženost poskytl tuto službu obci zdarma jako dar. Tímto mu velmi 
srdečně děkujeme. 

V následujících řádcích Vám přinášíme doslovný překlad listiny. Německý originál v přepisu je k dispozici na úřadu 
městyse Nepomyšl. Mezery v textu symbolizují úseky, které zůstaly nečitelnými. 

Pamětní spis uložený při postavení sochy svatého Mikuláše dne 17. srpna 1907 

Strana 1 

Historie zřízení sochy 
Franz Setzer, majitel domu čp. 92 v Nepomyšli, ustanovil na podzim roku 1850 ústním testamentem svou manželku 
Johannu rozenou Mühlstein univerzální dědičkou svého majetku a přitom nařídil, aby z něj věnovala obnos ve výši 
400 zlatých konvenční měny čili 420 zlatých rakouského čísla na zřízení sochy Panny Marie nebo svatého Mikuláše, a 
aby věnovala další obnos ve výši 100 zlatých konvenční měny čili 105 zlatých rakouského čísla na zádušní mše. Tyto 
odkazy měly být splatné po smrti dědičky a byly knihovně pojištěny na statku čp. 92. Franz Setzer zemřel dne 
23. března 1860 a jeho vdova se po roce provdala za Franze Schwambergera. Když v roce 1890 zemřela, byly 
příslušné obnosy od pozůstalého Franze Schwambergera uloženy s dobrým úrokem. K nadaci pro zřízení sochy bylo 
v úschově u purkmisterského úřadu uloženo 420 zlatých na pětiprocentní úrok …. … od 9. ledna do 10. června 1896 
celkem 430 zl. 50 krejcarů. Ty vzrostly úročením až do 1. ledna 1907 na …84 korun. Tím se naskytla příležitost 
naplnit vůli zřizovatele. Podle rozhodnutí pražského místodržitelství v záležitosti nadace z 17. dubna 18……… pro 
purkmistrovský úřad a farní úřad ……… případně založit ……… z jehož výnosů v budoucnosti ………. V roce 1907 bylo 
rozhodnuto zřídit sochu sv. Mikuláše a jejím zhotovením byl pověřen sochař Franz Grimm z Kryr. Náklad činil 1171 
korun, pro její opravy byl ponechán kapitál ve výši 150 korun. 
Socha byla postavena na bývalém hřbitově u kostela, hřbitov sám je v současnosti již asi 150 let zrušen. Při výkopu 
pro základy podstavce sochy se přišlo na ……… kuličky z růžence ……… ruka ………. Stáří velké lípy na západní … nikdo 
……  

Strana 2 
určit. Ta ………která stojí vpravo od sochy, byla zasazena v den sňatku bohužel předčasně zemřelého korunního 
prince Rudolfa s princeznou Stefanií, dcerou krále ……… dne 10. května 1881. Statný jasan východně ……… byl 
zasazen v den sňatku Jeho Veličenstva v současnosti vládnoucího císaře Františka Josefa I. s Alžbětou princeznou 
bavorskou dne 24. dubna 1854. Založení nového hřbitova a uzavření … starého proti ulici se odehrálo v roce 1890 
díky podnětu a za spolupůsobení okrašlovacího spolku. 
Dobrovolná smlouva ……… současnému vlastníku ……… ihned …… socha svatého Jana Nepomuckého postavená v roce 
17… byla renovována a přemístěna. Tyto události jsou zapsány ve zvláštním pamětním spise, který je uložen v soše 
samé. 

Místní poměry v současnosti 
Městská obec Nepomyšl čítá v současnosti téměř 1400 obyvatel a díky továrně na zpracování kaolinu vzniklé 
v posledních letech se nachází v období vzestupu. Je zde poštovní a telegrafní úřad (každodenní jízdní pošta …) a 
přitom vykazovaný peněžní obrat vzrůstá rok od roku. Vedoucí poštovního a telegrafního úřadu je slečna Karoline 
Gerstendörfer. 
Obyvatelstvo je … katolické a při posledním sčítání lidu se přiznalo … k německé obcovací řeči. 
Duchovní správu vede personální děkan P. Josef Pettera, podporovaný kaplanem P. Josefem Banknagelem. 
Školu navštěvuje 260 dětí ve čtyřech třídách pod vedením řídícího učitele Wenzela Rotta. Jako učitelé působí …… 
Josef Proksch ……… essler, náboženství vyučuje kaplan Josef Banknagel, ženské ruční práce vyučuje slečna 
Klingerová …. 
V čele samosprávy stojí ……… Franz Romisch z čp. 52 …, prvním radním je Josef ……, druhým Josef Weichert, třetím 
…… Alois Miller. Městská správa ……… členové výboru ……… a příslušní ……… z Herbersteinu ……… místních ……… a 
vlastník velkostatku. 

Strana 3 
……… vrchním úředníkem …… Franz Zach a …ster Adolf … tři podúředníci …… zdravotní poměry …… coby okrskový 
lékař působí od roku 1904 MUDr. Tschochner. Jeho předchůdci ……… MUDr. Pohl… …… Karl Hakenschmied 1854-1899. 
Posledně jmenovaný si během dlouholetého a oddaného výkonu svého povolání získal obzvláště velké zásluhy 
o obyvatele města a okolí. 
……… zajišťuje četnictvo c. k. četnictvo, jednotlivé posty …… Tschochner. 
Potřebě …… roku 1886 založený Spořitelní a záloženský spolek …… Franz Römisch čp. 3, zástupce předsedy 
MUDr. Tschochner, předsednictvo …… jako pokladník působí Josef Miller …… nischka. 
Zemědělství coby nejdůležitější prostředek obživy obyvatelstva má své místo ……… shromaždiště ……… požadavek 
……… hospodářský spolek. Počet členů je 86, předsedou je ……… Sauerstein ……… Franz Römisch čp. 52 ……… 
zapisovatel …… Wenzel Rott ……… Johann Schup (?) 
Řemeslnické společenstvo pro Nepomyšl čítá 74 členů a usiluje o ……… řemeslnické ……… zařízení. Předsedou ………. 
V Nepomyšli v současnosti existují ……… 
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Hasičský sbor ……… 
……… výhradně vlastníci ……… 
……… počet členů 12 ……… 38 ……… členů 
……… Römisch čp. 52 ……… městský úředník Anton Schlick čp. 12 
……… Zeischka.            Strana 4 
V roce 1875 byl založen spolek divadelních ochotníků pro společenskou zábavu a podporuje ……… krásu co nejvíce 
obecně prospěšným způsobem. Počet členů je 28. Ředitel ……… Schindler, umělecký vedoucí Anton …stein. 
Roku 1874 založený pěvecký a hudební spolek vykazoval v dřívějších letech rušnou činnost, v současnosti je 
odpovídající péče věnována hudbě, zato zpěv ……… musel být kvůli chybějícím hlasům pozastaven. 
V německém ……… založeném roku 1905 byla činná přibývající mužská mládež ……… německé zvyklosti a německé 
umění. Počet jeho členů je 11 …… a 21 podporovatelů ……… řídící učitel Wenzel Rott ……… zástupce …… Proksch 
……… Franz Römisch čp. 52 
Turmwart Theodor ……… Hilbert. 
V roce 1905 založený (losovací) spolek má přispět k ……… podpora spoření a k podílu ……… na losování ……… počet 
členů 26, předseda ……… W. Rott ……… vedoucí a pokladník nadlesní Adolf Eckelman (?) 
Lidová knihovna založená v roce 189… je ve vlastnictví obce, v současnosti má na 101… knih a umožňuje každému 
obyvateli další vzdělávání. Zakladatelem a správcem knihovny je řídící učitel Wenzel Rott. 
Hřbitov a  ……… obec ……… jako o pietu ……… mládeži …… 

Nepomyšl 

Franz Römisch čp. 3, 52, zemědělec a toho času purkmistr 
W. Rott, řídící učitel a tvůrce pamětního spisu 
Josef Petter, děkan 
Josef Banknagel, kaplan 
Josef Müller, městský radní a pokladník čp. 78 
Ottokar Hilbert, čp. 24, 158 a 161, zemědělec a člen dozorčí rady ……… záložního spolku 
Franz Grimm, sochař a kameník 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí:  (60 let a více) 
5. 1. Josef Homolka z Nepomyšle 
8. 1. Pavla Zernerová z Nepomyšle  
11. 1. Ludvík Pač z Nepomyšle  
15. 1. Marie Trochtová z Nepomyšle 
17. 1. Artur Jandík z Dvérců  
24. 1. Bedřich Engl z Nepomyšle 
27. 1. Vítězslav Holub z Nepomyšle  
31. 1. Bohuslav Tempel z Nepomyšle  

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

Narodili se … 

Mamince Martině Konrádové se 31. 1. 2014 v Mostě narodila dcera Laura. Mamince blahopřejeme a Laurince 
přejeme hodně zdravíčka a dobrého prospívání. Ať mamince i prarodičům dělá samou radost. 

KULTURA A SPORT 
 

Sport 

Jak se před 67 lety v Nepomyšli zakládal TJ Nepomyšl 
vzpomíná dlouholetý bývalý občan Nepomyšle a aktivní hráč fotbalu v letech 1951 -1952 pan Vladimír Hromádka 

Moje vyprávění se týká jedné události v roce 1947, která rozhýbala skoro celou obec Nepomyšl. 

V lednu napadlo hodně sněhu. Silnice na Buškovice a Podbořanský Rohozec byla několik dní neprůjezdná. Zdejší 
občané šli prohazovat komunikace. Z jara přišlo rychlé tání a obec postihla povodeň. Zaplaveni byli Kosovi, 
Čechovi, Skleničkovi, Mračkovi i Benediktovi. A další pohromou v témže roce bylo velké sucho. Od jara až do 
podzimu vůbec nezapršelo. Spoluobčané tuto nepřízeň snášeli obětavě a žili si svým poválečným stylem života, 
jak situace dovolovala. 
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Začátkem dubna roku 1947 se do obce přistěhoval jistý pan Hrstka. Přišel i s rodinou z Teplic, kde působil jako 
fotbalový funkcionář. Hrstkovi měli dva syny, kteří byli velmi dobří fotbalisté. Tento nenápadný, avšak obětavý 
pán, se začal zajímat o dění v obci a navrhoval založit fotbalový klub. Téma bylo vyzývající pro téměř celou 
poklidnou zemědělskou obec. Ta se rázem rozdělila na tři tábory. Jedni říkali, že jim to je jedno, druzí – těch 
bylo méně – byli zásadně proti. A třetí část – těch bylo hned od počátku více – byli pro založení fotbalu v obci. 
A tak bylo o čem povídat, ale i jednat. Nejvíce se rokovalo v hospodě u Kolbabů, ale i na tehdejším MNV. Tam se 
do diskuze vložili funkcionáři obce spolu s předsedou panem Žampachem a tajemníkem MNV panem Rosou. 
Hlavními aktéry byli pan Ludvík Štefan, Vilda Slach, Jan Holec, Josef Holota, František Sklenička a Luďa 
Matýsek. Za Sokolskou jednotu jednala v té době již velmi aktivní paní Marie Ježdíková, která po celá léta 
spolupracovala s nepomyšlským Sokolem. Vzniklý fotbalový klub z rozhodnutí všech jednatelů navrhnul název 
TJ SOKOL NEPOMYŠL, oddíl kopané. Fotbalové veřejnosti byli při této příležitosti navrženi funkcionáři klubu. 
Předsedou se stal pan František Sklenička, jednatelem pan Slach, trenérem pan Hrstka, členem pan Matýsek.  

Dalším hodně důležitým bodem jednání bylo získat pozemek, na kterém bude zřízeno hřiště. Tomuto hodně 
napomohla právě probíhající THUP. Byl vytipován pozemek, kde je hřiště do dnešních dnů. Ovšem pole bylo 
oseto ječmenem, bylo nutné počkat do sklizně. To se stalo první týden v srpnu. Hřiště bylo po zaměření 
podmítnuto, zvláčeno, sesmykováno a poléváno vydatně vodou, aby mohlo být uválcováno. Všechny práce se 
ponejvíce vykonávaly koňmi a po večerech! Až na závěr se stavěly branky, pak mohlo být hřiště nalajnováno. 
Tímto bylo hřiště připraveno k prvnímu zápasu. I když hřiště působilo chudě, byli všichni fotbaloví příznivci na 
tento začátek hrdí. Souběžně s těmito úkoly bylo nutné dát do kupy mužstvo. Jako první byl jmenován Ludvík 
Štefan, oba synové pana Hrstky, Josef Nikodém, Antonín Müller, Bedřich Rosa ml., Jaroslav Kouba, Adolf Vestfál 
a Sláva Bárta. Trénovalo se poctivě po večerech. Pan Hrstka sehnal v Teplicích starší dresy, kopačky a míč. Pan 
Hrstka dokonce vyjednal zápas s teplickým mužstvem, které bylo na úrovni okresního přeboru.Zápas byl stanoven 
na druhou neděli v září. Celá Nepomyšl byla v očekávání, jak toto utkání dopadne. Přišla vytoužená neděle, sešlo 
se mnoho fanoušků, skoro celá vesnice. Povzbuzování nebralo konce. Na chlapcích byla znát nesehranost, ale 
obětavě zápasili a dokonce vstřelili první gól. Aktérem byl Jarda Kouba. Pak se projevila daleko větší zkušenost 
soupeře.. … Nepomyšl sice prohrála 3:1, přesto se na první historický zápas dlouho vzpomínalo. 

Další dobrou věcí byla přízeň pro klub od samotného pana Kumpy, závodného nepomyšlské kaolinky. Díky jemu 
měl klub zajištěny odvozy hráčů na zápasy mimo obec. V kaolínových závodech pracoval jako řidič Tatry 111 pan 
Palkovič, byl naším občanem. Také se za nový klub hodně přimlouvali pan Holub a Slach, kteří rovněž pracovali 
v kaolínce. Klubu velmi přispěl pan Gryndl, který zapůjčoval traktor na kratší vzdálenosti, jako jsou Buškovice, 
Mašťov, Krásný Dvůr, Vroutek ap. Hrávalo se každou neděli. Poslední zápas v roce 1947 byl sehrán v městečku 
Doupov.V průběhu roku se stále hřiště vylepšovalo osevem traviny, zaléváním a sečením. 

Od podzimu v roce 1948 byl klub zařazen do IV. třídy v okresu Podbořany. Našimi soupeři se staly Buškovice, 
Mašťov, Krásný Dvůr, Vroutek, Malá Černoc, Chyše, Blšany, Kryry, Jesenice a Lubenec. Klub si vedl v hodnocení 
na průměrnou, byli jsme stále v polovině tabulky. 

Buškovice bývaly největším rivalem, takže když hráli u nás, přišli se na zápas podívat i odpůrci fotbalu jako byli 
pan Rickart a pan Říha. Tak moc se fandilo, že i facky létaly vzduchem. A když se jelo do Buškovic, sešlo se tolik 
zájemců, že se pan Palkovič se "svou" tatrovkou musel otočit pro zbytek fanoušků. Večer po každém zápase se 
v obou hospodách, jak u Kolbabů, tak u Bartoňů, vše řádně zhodnotilo a posléze zapilo. Ti, kteří předpovídali 
zánik TJ Sokola Nepomyšl, se již v prvním roce přepočítali. Pan Hrstka se sice v roce 1948 odstěhoval, ale fotbal 
u nás zapustil své kořeny. Toto si všichni připomínáme při příležitosti 67. výročí od založení TJ Nepomyšl. 

Josef Kříž a Václav Svoboda 
přepsáno s laskavým dovolením dle dopisu pana Hromádky 

Kalendárium 
15. 2. 2014 Maškarní ples s ČČK Nepomyšl v Kulturním domě v Nepomyšli. Dětský od 14.00, vstupné – děti 

10,- Kč, dospělí 20,- Kč. Dospělácký od 20.00, vstupné – bez masek 100,- Kč, masky 80,-Kč. 
24. 2. 2014 Zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze na představení Klec bláznů. 
15. 3. 2014 Zájezd do divadla Goya Music Hall v Praze na muzikál Děti ráje. 
 

POTĚŠILO NÁS … 
… jak rychle postupují práce v kostele sv. Mikuláše. Pracovníci společnosti RE s. r. o., se sídlem Rašínovo nábřeží 
46, Praha 2, se činí a kostel pomalounku polehounku uvnitř mění svou tvář k podobě nové. Koukněte se na pár 
fotografií z demontáže varhan a snímání štukových ozdob ze stropu hlavní lodě kostela. 
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Zdenka Lněníčková 

Hádanka z titulní strany 
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Na hlavičce v minulém čísle byl vyfocen bytový dům č. p. 104 v lednu 2010. V lednu až říjnu 2010 prošel objekt 
kompletní rekonstrukcí. Vznikly v něm dalčí 3 dnes plně obsazené bytové jednotky.  
Na dnešní fotografii je další z obecních budov, stodola za domem pana Jelínka. Fotku pořídil pan Štefan Báťa. 

Poznáte, v kterém roce budovu vyfotil? Schválně, napiště nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš 

Facebook, v jakém roce fotograf tento objekt zachytil. 
Zdenka Lněníčková 

 

Sport – poděkování  
Děkujeme za přízeň a podporu všem zastupitelům městyse Nepomyšl, kteří na nás mysleli při rozdělování financí 
na naši činnost v uplynulém roce 2013.    
             
Svou činností budeme i nadále podporovat propagaci městyse Nepomyšl a našich spoluobčanů.  
Děkujeme všem fanouškům sportu a fotbalu zvlášť.  

                            Josef Kříž a Václav Svoboda 
za TJ Nepomyšl  

 

INZERCE 

Provoz kadeřnictví v Nepomyšli 
Kadeřnictví v Nepomyšli je otevřeno každou sudou středu od 13.00 hodin do 18.00 hodin. Objednávat se můžete 
na tel. č. 724 290 055. 

Jana Vaňourková 

České kuře přímo od farmáře 
Každé liché úterý v době od 10.50 hodin do 11.10 hodin přijíždí před budovu úřadu městyse Nepomyšl společnost 
Vaigl a syn z Údlic, která nabízí občanům drůbeží maso: 
Kuře celé    56,- Kč/kg Polévkové díly 22,- Kč/kg 
Řízek prsní  115,- Kč/kg Krky 21,- Kč/kg 
Mini řízek prsní 112,- Kč/kg Játra 47,- Kč/kg 
Stehenní řízek 100,- Kč/kg Žaludky  36,- Kč/kg 
Ořez 90,- Kč/kg Srdce  66,- Kč/kg 
Stehna 67,- Kč/kg Prsa s kostí 96,- Kč/kg 
Mini stehna  56,- Kč/kg Kosti  2,- Kč/kg 
Čtvrtě  61,- Kč/kg Kůže 10,- Kč/kg 
Křídla 49,- Kč/kg  Platy na roládu 99,- Kč/kg 
Chlazené maso lze objednat den předem dle ceníku na www.drubez-vaigl.cz na mob.č. 725 099 878 
(p. Holečková). 
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Uzávěrka zpravodaje: 
Uzávěrka č. 02/2014 bude 20. 2. 2014. 
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě 
na flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané 
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více o 
pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 8 stran A4 - buďte 
struční. 
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