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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
slyšela jsem jednou jeden příběh o rodině s mladým chlapcem a jejich oslu. Rozhodli se cestovat, pracovat a
poznávat svět. A tak otec a matka posadili syna na osla a rozjeli se do světa.
Když přijeli do první vesnice, lidé jejich příchod komentovali slovy: "Podívejte na toho nevychovaného chlapce …
On na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají!" A tak manželka řekla manželovi: "Nedovolme, aby
mluvili špatně o našem synovi." Manžel tedy sundal dítě a sám nasedl na osla.
Přijeli do druhé vesnice a zdejší lidé bručeli: "Podívejte se na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit
se pěšky, zatímco sám se veze na oslu." Muž tedy sestoupil a nechal nasednout ženu. A společně se synem vedli osla
za uzdu.
Ve třetí vesnici však uslyšeli, jak lidé reptají: "Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci musí pěšky, zatímco jeho
žena se veze. A chudák chlapec. Jak nešlechetnou matku má!" A tak si nasedli na osla všichni tři a vyrazili na další
cestu.
Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, jak si lidé šeptají: "Jsou to bestie. Chudáka osla by k smrti umořili, místo
aby sestoupili a kráčeli vedle něho …". A tak sestoupili a osla vedli na uzdě.
A v další vesnici už nemohli ani uvěřit svým uším, když slyšeli: "Hele, to jsou ti tři idioti, jdou pěšky, i když mají
osla, který je může nést!".
Ať členové té rodiny udělali cokoliv, vždy to bylo špatně, vždy se našel někdo, kdo je zkritizoval. Kdo je zkritizoval
na základě povrchní znalosti jejich životní situace, na základě zběžného úsudku. Nikdo z kritizujících se nezabýval
důvody, proč rodina jedná zrovna tak, jak jedná. Nikdo nezjišťoval, je-li žena nemocná, a tak potřebuje jet na
oslu. Nikdo nepátral po tom, že třeba osel zjančil, a tak jej musel osedlat muž, aby jej zkrotil. Nikdo se nezabýval
tím, co rodinu vedlo k tomu jednat tak, jak jednala. Všichni se jen něco DOMNÍVALI a na základě toho tvrdě
ODSUZOVALI. Ani jeden z kritizujících nesebral odvahu a nešel se členů té rodiny zeptat, proč jednají tak, jak
jednají. Fakta nikoho nezajímala, žili jen z domněnek.
A tak než budete zase někdy někoho kritizovat za to, co udělal, neudělal, řekl, neřekl, myslel, nemyslel, zjistěte si
nejprve fakta. Zabývejte se důvody jednání toho člověka, zjišťujte okolnosti, které ho k jeho činu vedli. Namáhejte
se vnímat bližního svého, skutečně mu naslouchat, nejen ho slyšet. A nejlépe, zjišťujte toto všechno přímo od něj,
ne přes prostředníky. Pak možná nebude mít tolik potřebu kritizovat a hanobit, ale možná i občas přiložíte ruku
k dílu s nabídkou pomoci, aby se společné dílo podařilo.
Zdenka Lněníčková
(šéfredaktorka)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Červnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo poslední pátek v měsíci 24. 6. 2016 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl Martin Kaše. Z hostů byli přítomni
pan Josef a Jan Křížovi a pan Viktor Vávra.
Zastupitelé schválili závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse nepomyšl za rok 2015, účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2015 a převod výsledku hospodaření
městyse Nepomyšl za rok 2015 (ZISK) ve výši 12.818.226,06 z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).
Zastupitelé dále přijali čtyři záměry na propachtování obecních pozemků ve Dvércích a v Dětani a jeden záměr na
prodej obecního pozemku v Dětani, a dále odhlasovali příspěvek 1000 Kč pro Okresní sdružení hasičů Louny na
činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží a 5000 Kč pro SDH Nepomyšl na tradiční hasičský pětiboj a večerní
hasičskou zábavu.
Josef Lněníček

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Pirátský Den dětí s ČČK Nepomyšl
V sobotu 4. 6. 2016 na fotbalovém hřišti v Nepomyšli pořádala místní skupina ČČK Nepomyšl oslavu Dne dětí,
tentokrát v pirátském duchu. Přišlo neuvěřitelných 124 dětí, místních i přespolních. Na kapitánském můstku
krásné pirátské lodi, u které se mohli všichni vyfotit, stanuly pirátky Petra Červená, Alena Müllingová a Martina
Mimovičová, díky kterým celý den proběhl ve skvělé atmosféře.

Pirátská loď bez posádky by ale daleko nedoplula, a tak kapitánské trio mělo celou řadu pomocníků. Se zajištěním
stanovišť a doprovodného programu pomohla nepomyšlská omladina a zástupci téměř všech organizací
z Nepomyšle a spádových obcí – tematické soutěže si pro děti připravili nepomyšlští hasiči, kde se malí piráti
museli předvést při zásahu cíle proudem vody, Vašek Staněk z Koňského dvora Chmelištná, který pirátíky a pirátky
přezkoušel ze střelby lukem a z boje se zbraněmi, místní nepomyšlští rybáři, kteří dětské piráty zasvětili do tajů
mořského rybolovu, a TJ Nepomyšl, která prověřila základní dovednosti soutěžících pirátů v různých sportovních
disciplínách.

Co vše museli malí piráti dokázat? Na fotkách malý Ondra Bauer spolu s mámou a tátou a holkami Konrádů se
pokoušejí u Vaška Šrédla složit pirátskou mapu – puzzle. Deniska Strunzů na stanovišti u Denisy/Natály Kadlčíků
usiluje o umístění záchranného kruhu na pirátský kužel. Vilma Humpoláků šplhá do lanoví a Zuzka Nováků přenáší
„vajíčka“ (míčky) do podpalubí k uskladnění.
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Martínek Lopatů se pokouší uniknout nepřátelům kličkováním a holky Konrádů loví potravu pro pirátskou posádku
pod dohledem Sáry Tučimů. Eva Chobotů zápasí s pirátkou mapou (další puzzle stanoviště) a Ondra Bauerů trénuje
únik podzemním tunelem. Na vše dohlíží Alenka.

Karlička Urbanů s taťkou a další parta dětí se pokoušejí sestřelit pyramidu plechovek, celý zástup malých pirátů
musel předvést své dovednosti v rybolovu u vrchního rybáře Vladana Strunze a Lucinka Žáků musela stejně jako
spousta dalších dětí předvést svou schopnost odskákat z pirátské lodi maskovaná v pytli.

Kromě soutěžení v pirátských disciplínách se také vyhlašovala nejhezčí pirátská maska a pro malé piráty bylo
připraveno i spoustu další zábavy. Pro „suchozemské krysy“ jízda koňmo s pohonem jedné koňské síly anebo jízda
koňmo s pohonem několika desítek koňských sil pod taktovkou Péti Lněníčka a Davida Prätoriuse. Své stanoviště
měla připravené i Policie ČR – to aby piráti věděli, co s nimi bude, když budou své řemeslo nadále provozovat :-D.
3
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Kromě bohatého programu bylo připraveno i bohaté občerstvení a odpoledne pak i dovádění v mořské pěně. A jako
správní bukanýři, náročný pirátský den museli všichni malí i velcí piráti ukončit pořádnou pirátskou zábavou pod
širým nebem.

Tímto bych všem chtěla poděkovat za spolupráci. Největší poděkování patří městysu Nepomyšl za velkou ochotu a
pomoc při přípravách a dále všem těm, co zajišťovali občerstvení a výrobu kulis. Byl to moc hezký den.
Petra Červená
MS ČČK Nepomyšl
Foto: Karin Humpoláková, Facebook

Malování křídou s Keňany
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 plné malování křídou, tance,
zpěvu, bubnování a jak jinak než fotbalu.

4

Nepomyšloviny č. 06-07/2016

2. 8. 2016

Byli jsme přivítáni keňskými písněmi a tanci za doprovodu bubnů. Poté se skupinka dětí z kroužku Pandíci pokusila
ambasadorům představit část z naší okolní flóry, zejména lípu srdčitou, překladatelem byl Vašek Staněk.

Mezitím se děti pustily do malování křídou a náves se tak během chvilky změnila ve veliké plátno plné krásných
obrázků. Z těch byly vybrány tři nejhezčí obrázky, jejichž autory jsme sladce odměnili. A jelikož bylo veliké
horko, přišla na řadu hra podobná vybíjené, jen místo míče měl každý kelímek s vodou. Hra tedy skončila tak, že
byli všichni mokří, osvěžení a spokojení.
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Na závěr celého odpoledne si děti společně se skupinou ambasadorů zahrály fotbal a připravily se tak na sobotní
turnaj.

Nina Smolková
vedoucí Pandíků
Foto: Nina Smolková, webové stránky kampaně Fotbal pro rozvoj

Pandíci v kině v Blšanech
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, jako odměna za jejich činnost a aktivitu na
kroužku. Tímto bychom chtěli poděkovat panu starostovi, že byl tak ochotný a do kina nás všechny odvezl. Dětem
se pohádka moc líbila a určitě se zase rádi do blšanského kina podíváme.

Nina Smolková
vedoucí Pandíků
Foto: Nina Smolková
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Chystá se …

Mateřské centrum

Jablíčko z Nepomyšle

zve všechny příznivce ekozahrady

VÍKEND V EKOZAHRADĚ
pátek 18. 8. 2016 (16.00 – 19.00)
sobota 19. 8. 2016 (od 10.00 až ... dokud vydržíme)
neděle 20. 8. 2016 (od 14.00, nedáme-li to vše v So)

KDE: na zahradě za mateřským centrem
CO S SEBOU: pracovní oděv, palice, kleště, motyky, lopaty,
krumpáče a další nářadí potřebné k práci
CO NÁS ČEKÁ: stavba stopoviště, ohrádky kolem stromků
V sobotu oběd u táboráku, v případě nepříznivého počasí v MC.
Dotazy na tel. 605 242 949 nebo e-mailem zdenka.lnenickova@seznam.cz

Projekt je podpořen z Fondu Logit
7
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OBRAZEM
Staročeské máje v Nepomyšli trochu jinak
Byť už doba májová dávno minula, připomeňme si ve fotografiích letošní Staročeské máje v Nepomyšli. V sobotu
28. 5. 2016 vyrazili do nepomyšlských ulic opět krojovaní mládežníci s povozem a kapelou. No koukněte sami, není
to krása?
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Když průvod s májovníky prošel vsí, sešla se opět celá obec na návsi, aby se podívala na závěrečnou Staročeskou
besedu. Letos to ale byla beseda pojatá úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí. Pánská část tanečních párů selhala,
nesešlo se dost mužských, aby se beseda dala secvičit. A tak mládež zatancovala jen kolečko a pak k tanci vyzvala
všechny přítomné přihlížející. A aby bylo veselo, dorazil pan Tříska s kapelou, která hrála k tanci i poslechu.
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A aby bylo ještě veseleji, přijeli spřátelení brodečtí sousedi se svým recesistickým vystoupením na motivy
vystoupení ruského pěveckého vojenského sboru Alexandrovci. A že to byla sranda veliká, to můžete vidět na
fotografiích. Večer pak už podruhé byla Májová zábava. Z ní ale žádné fotečky nejsou k mání :-D.

Více fotografií z letošních májů najdete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/2016-MAJE/.
Zdenka Lněníčková

BEZ OBALU
Chválím
Touto cestou bych chtěla dát velké dík panu Josefu Lněníčkovi, starostovi městyse Nepomyšl a jeho
zaměstnancům, hlavně dámám Aleně Vávrové a Libuši Kalhotkové, kteří se starají o zvelebování naší obce.
Drahomíra Gančíková
Nepomyšl 186

KULTURA A SPORT
Kalendárium
6. 8. 2016

Obec Krásný Dvůr pořádá dne 6. 8. 2016 Sraz rodáků. Zahájení ve 14.00 hodin na návsi v
Krásném Dvoře. Program: Martin Maxa, Vokálně instrumentální skupina Zlej sen, taneční zábava
a další překvapení….
12
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Hasičský pětiboj v Nepomyšli od 17.00 hodin, od 20.00 hodin Taneční zábava
Víkend v ekozahradě. MC Jablíčko zve všechny zájemce o pomoc s budováním ekozahrady za
budovou školy na společný víkend v ekozahradě – budeme dělat ohrádky kolem vysázených
rostlin a stavět stopoviště. Sraz v pátek v 16.00 u mateřského centra, v sobotu v 10.00 u
mateřského centra. Pokud práci nestihneme v sobotu, sejdeme se ještě v neděli po obědě (cca
14.00). V případě pěkného počasí bude táborák, v případě nepěkného počasí bašta v centru.
Bude-li vyloženě ošklivo, akce se přeloží na jiný termín.

Sport
Rybářské závody
V sobotu 25. 6. 2016 se v brzkých ranních hodinách setkali na kaolínce v nepomyšli příznivci rybářského sportu
všech věkových kategorií. Pro vítěze rybářského klání byly v jednotlivých kategoriích připraveny pěkné ceny. Kdo
se ale stal vítězem a jak celé klání dopadlo, to se budete muset zeptat někoho z rybářů, protože do řádné ani do
odložené uzávěrky Nepomyšlovin se mi nepodařilo vymámit z nikoho ani řádeček o průběhu závodů. Jak je ale
vidno z krásných fotek Karin +Humpolákové, počasí závodům rozhodně přálo a u vody vládla poklidná, byť
bezesporu soutěžním adrenalinem nabitá atmosféra.
Zdenka Lněníčková
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Fotbal pro rozvoj – Kopeme za lepší svět v Nepomyšli
Sportovní duch soboty 25. 6. 2016 naplnil nejen její ráno při rybářských závodech, ale i její odpolední a večerní
hodiny. V Nepomyšli se totiž opět Kopalo za lepší svět – hrál se zde Fotbal pro rozvoj. Organizace akce se opět
ujal Koňský dvorec Chmelištná ve spolupráci s městysem Nepomyšl a TJ Nepomyšl.
Skupinka mládeže z keňského Nairobi se svými přáteli z Prahy opět na pár dní dorazili do našeho regionu, aby tu
prostřednictvím fotbalu prezentovali svou domovinu, její radosti, ale i starosti. Ubytovaní byli všichni opět na
Chmelištné, kde strávili několik dní v rušné komunitní zábavě. Ambasadoři a Keňani společně navštívili DD Maštov
a v pátek si přišli oťuknout své soupeře i do Nepomyšle. V sobotu pak na nepomyšlském fotbalovém hřišti propukly
turnaje několika smíšených fotbalových týmů s africkou skupinou. Vše započalo slavnostním výkopem pana
starosty Josefa Lněníčka a pak už to byl zápas za zápasem. Počasí sportovnímu klání vcelku přálo – ač bylo velmi
teplo, čas od času sportovce svlažil déšť z přeháněk a bouřek, a když zrovna nepršelo, byli k dispozici nepomyšlští
hasiči, připravení hasit případný požár i rozpálená těla fotbalistů, a tak nikdo nepřišel k úhoně. Hasiči pak
nakonec pro naše africké přátele a jejich sobotní soupeře připravili oblíbenou pěnu. Kdo s kým hrál a kdo vyhrál,
netuším, stejně jako od rybářů, ani z Chmelištné nemám o akci žádné zprávy. Tak se alespoň podívejte na pohodu
toho dne prostřednictvím výběru z fotek z http://www.fotbalprorozvoj.org/galerie.asp.
Zdenka Lněníčková
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Fotbal
V sobotu 4. 6. 2016 již v dopoledním čase sledovalo fotbalový zápas v Nepomyšli asi 40 diváků. Hráli jsme na
našem hřišti s TJ Lišany, celkový výsledek utkání 3:1 (poločas 2:0).
Poslední zápas jarní sezóny jsme hráli v Lipenci dne 18. 6. 2016 s výsledkem Lipenec - Nepomyšl 1:1.
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V pátek 8. 7. 2016 proběhlo rozlosování soutěžního ročníku 2016 – 2017. Vybrán byl tříkolový systém 9 x 3 zápasy celkem 27 zápasů. Podzimní část soutěže bude zahájena na našem hřišti v sobotu 20. 8. 2016 od 13.30 hodin.
Soupeřem nám budou Měcholupy.
Kromě zpráv ze zápasů pro Vás máme i pár „administrativních“ sdělení:
1) Dle rozhodnutí soudu v Ústí nad Labem bude od nynějška užíván název pro všechna fotbalová družstva
Tělovýchovná Jednota zapsaný spolek (ve zkratce TJ z. s.). Nepomyšlská jednota se tak bude jmenovat
TJ Nepomyšl z. s.
2) V průběhu konference obdržela TJ Nepomyšl z. s. cenu za nejslušnější družstvo uplynulé sezóny. Cenu převzal
spolu s finanční odměnou 3 000,- Kč předseda TJ Josef Kříž.
3) TJ Nepomyšl z. s. byla pozvána na dva přátelské turnaje – první se uskuteční 6. 8. 2016 v Kněžicích a druhý
13. 8. 2016 v Měcholupech.
Přejeme svým příznivcům pěkné prázdniny a zveme Vás na zahájení sezóny.
Zprávu zasílá Václav Svoboda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
10. 7.
12. 7.
17. 7.
21. 7.
21. 7.
22. 7.

Vladimír Bartuška z Nepomyšle
Rosemarie Krylová z Dvérců
Zdeněk Bireš z Nepomyšle
Hana Archmanová z Nepomyšle
Jaroslav Trochta z Nepomyšle
Alena Svobodová z Nepomyšle

24. 7.
25. 7.
25. 7.
27. 7.
31. 7.

Anna Tempelová z Nepomyšle
Anna Česká z Nepomyšle
Zdeňka Schieferdeckerová z Nepomyšle
Jitka Kašová z Nepomyšle
Jaroslava Toušová z Nepomyšle

22. 8.
22. 8.
23. 8.
23. 8.
25. 8.

Marie Kučerová z Nepomyšle
Eva Zítková z Nepomyšle
Josef Jordánek z Nepomyšle
Mikuláš Hlaváč z Nepomyšle
Helena Kurčíková z Nepomyšle

Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
3. 8.
4. 8.
7. 8.
12. 8.
16. 8.
17. 8.

Jana Gassauerová z Nepomyšle
Jiří Čížek z Nepomyšle
Jan Gančík z Nepomyšle
Jiří Zíka z Nepomyšle
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Jiří Český z Nepomyšle

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

Opustili nás …
3. 7. 2016
15. 7. 2016

v Žatci Dana Schovancová z Dvérců
v Žatci Anna Kirchnerová z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Přistěhovali se …
25. 7.2016
25. 7. 2016

Lenka Oswaldová do Nepomyšle 121
Jiří Jobb do Nepomyšle 121

POTĚŠILO NÁS …
… že je dokončena zámková dlažba kolem hasičské zbrojnice. Srpnové hasičské oslavy se tak uskuteční už v novém
prostředí.
Josef Lněníček
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MĚSTYS NEPOMYŠL INFORMUJE …
Ordinace praktického lékaře v Nepomyšli MUDr. Petr Vít ve středu 3. srpna 2016 neordinuje.
Josef Lněníček

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v celé obci Dětaň + skládka Vrbička v pátek 12.8.2016 v době od 8.00 do 15.00 hodin. Bližší informace o lokalitách
dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na
naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Děkujeme za pochopení
ČEZ Distribuce, a.s.

Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl,
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284.
Redakční rada:
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav Svoboda,
Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor)
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 08/2016 bude 25. 8. 2016.
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 16 stran A4 - buďte
struční.
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