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ÚVODEM
Milí čtenáři Nepomyšlovin,
žili, byli dva přátelé. První z nich žil už dlouhé roky ve
velkém a rušném městě, kde měl skvělou práci a celou
svou rodinu. Druhý z nich žil a pracoval na venkově – měl
tam malé hospodářství, na kterém hospodařil se svou
rodinou. Celý den pobýval venku na polích a lukách,
v neustálém kontaktu se zvířaty a přírodou okolo.
Jednoho dne navštívil hospodář svého přítele ve městě.
Procházeli se městem, neuvěřitelně rušným, doslova
hučícím tisíci zvuky – popojíždějící auta, troubení
nervózních řidičů, skřípění brzd na křižovatkách, houkání
sirén projíždějících sanitek a policejních vozů, cinkot
tramvají, houkání parníků na řece, spěchající,
telefonující a komunikující lidé, křik dětí v blízkém
parku, rozjaření turisté, zpívající pouliční umělci, rádio
z předzahrádky restaurace, pokřikující opilci, to vše
vytvářelo neustálou a všudypřítomnou kulisu hlučného
města.
Přítel z města ukazoval svému známému historické
památky města, seznamoval jej se zajímavostmi, které
míjeli, vyprávěl, co dělá jeho rodina a jak se mu daří …
Farmář příteli zaujatě naslouchal, když tu jej vztyčenou
dlaní zarazil v řeči a povídá: „Slyšíš?“ Přítel se
zaposlouchal a s nechápavým výrazem se otočil na
kamaráda: „Co mám slyšet?“ „Cvrčka,“ odpověděl
farmář, „slyším tu cvrkat cvrčka.“ Přítel úžasem téměř

oněměl: „Jak můžeš v tomhle hluku slyšet cvrčka? Já
slyším jen auta, tramvaje, lidi, děti ….“ „To víš,“
odpověděl mu kamarád, „celé dni trávím prací na lukách
a polích a při práci poslouchám cvrčky. Můj sluch je na
ně naladěný, rozpoznám je mezi tisícem zvuků. Zkus se
na chvilku zastavit a zaposlouchat se a uslyšíš věci,
kterým si dosud nevěnoval pozornost.“ A přítel se na
chvíli zastavil, zavřel oči a naslouchal. A najednou slyšel
cvrkat cvrčka, na nedalekém stromě zpívat kosa,
uvědomil si bzukot včel v rozkvetlých stromech v parku,
slyšel šumění větru ve větvích … A svět mu najednou
připadal mnohem pestřejší a krásnější než doposud.
Každý jsme ve svém životě naladěni na určitou vlnu,
každý vnímáme svět nějakým způsobem – obvykle je ale
tím určujícím náš pohled na věc. Zkusme se ale naladit i
na jinou vlnu. Zkusme vnímat svět skrze své blízké a
bližní. Zkusme světu více naslouchat. Možná pak
uprostřed vřavy našich všedních problémů uslyšíme
cvrkot cvrčka, zpěv slavíka, šumění potoka. Anebo také
možná volání někoho o pomoc. Možná si uvědomíme, že
naše potíže jsou malicherné oproti starostem jiných lidí.
Možné je vše. Jisté je, že mnohdy přes svůj vlastní řev
neslyšíme hlas světa okolo nás a tím se šidíme o poznání
mnohého.
Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Květnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 29. 5. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl, přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni byli pan Antonín Lněníček a pan Ing. Jaroslav Vávra.
Zastupitelstvo projednávalo 12 bodů programu.
Po letech tápání byla konečně na základě výběrového řízení jmenována kronikářka městyse Nepomyšl. Tou se stala
Dana Lněníčková ml., bytem Nepomyšl 225, 439 71 Nepomyšl. Za vedení kroniky bude na základě dohody o
provedení práce poskytnuta kronikářce odměna ve výši 850,- Kč hrubého za měsíc, tj. 10.200,- Kč hrubého ročně,
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která bude vyplácena 2x ročně. Kronika bude vedena v elektronické i písemné podobě. Koncept elektronické
podoby bude kronikářka předkládat kulturní komisi v termínu do 10. dne v měsíci následujícím po měsíci, jehož se
zápis týká, a koncept písemné formy bude předložen do 10. dne 2. měsíce následujícím po měsíci, jehož se zápis
týká. Podklady pro kroniku zasílejte kronikářce v elektronické podobě na e-mail dan.lne@seznam.cz, nebo
písemně na adresu Úřad městyse Nepomyšl, Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl. Telefonicky se s kronikářkou můžete
spojit na tel. 774 170 428. Podrobnější podmínky vedení kroniky budou zveřejněny v dalším čísle Nepomyšlovin.
Dalším důležitým bodem projednávaným květnovým zastupitelstvem bylo schválení další finanční podpory dopravy
odpadů na Skládku Vrbička. Tento krok pomůže navýšit množství skládkovaného odpadu a tím zvýšit odměny
z každé tuny uloženého odpadu, jež směřují do pokladny městyse Nepomyšl.
Zastupitelé také schválili prodloužení poskytování finančního příspěvku trvale bydlícím občanům Nepomyšle a
jejích spádových obcí na vybudování zdroje pitné vody či malé domovní čistírny do konce roku 2018.
Zdenka Lněníčková
zastupitelka

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Dovolená účetní městyse Nepomyšl
Upozorňujeme všechny občany Nepomyšle, že ve dnech 7. – 10. července 2015 (úterý až pátek) bude čerpat
řádnou dovolenou účetní městyse Nepomyšl. Máte-li k vyřízení nějakou administrativní záležitost, prosím, řešte ji
neodkladně před tímto termínem.
Josef Lněníček

INFORMAČNÍ PELMEL
Neziskovky informují
Knihovna v Jablíčku
Opakovaně informujeme, že v prostorách Mateřského centra Jablíčko jsme pro Vás provizorně otevřeli „mini
knihovnu". V současné době u nás můžete najít přes 220 nejrůznějších titulů, většinou románů pro ženy či
detektivek. Mezi knihami jsou ale i učebnice pro předškoláky a další dětské knihy. Vzhledem k tomu, že v době
prázdnin nebudou vyjma nárazových akcí v MC probíhat dílničky a herničky, lze knihy zapůjčit po dohodě na
telefonním čísle 777 917 467 (Monika Zlá) nebo 605 242 949 (Zdenka Lněníčková).
Monika Zlá
MC Jablíčko z Nepomyšle

Proběhlo …
Oslava Mezinárodního dne dětí v Nepomyšli
V sobotu 6. 4. 2015 proběhly na fotbalovém hřišti oslavy Mezinárodního dne dětí. Místní skupina Českého
červeného kříže ve spolupráci s městysem Nepomyšl, TJ Nepomyšl, Místní skupinou Českého rybářského svazu,
Koňského dvorce Chmelištná a JSDH Nepomyšl připravila pro všechny děti z Nepomyšle i blízkého či vzdálenějšího
okolí tradiční oslavu jejich svátku spojenou s řadou soutěží. Hlavní organizátorky – pravěké lovkyně Alenka Skalů,
Martinka Mimovičů a Petruška Červených – tentokrát oslavy pojaly v duchu pravěkém, a tak jste na hřišti mohli
potkat řadu pobíhajících pračlověkyň, pračlovíčků a prazvířat.
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Jako každý rok byla pro přítomné děti připravena řada soutěžních disciplín - lovení prarybek, hod oštěpem na
mamuta, skákání v prapytli, zásah terče prastříkačkou, souboj s prameči a další pravěké disciplíny. Úspěšní
pračlovíčci si po absolvování všech disciplín mohli vybrat svou odměnu v prastánku s hračkami. Všichni, kdo přišli
v pravěkém kostýmu, dostali navíc speciální odměnu a společně se vyfotili před krásnou malbou pravěkého světa
spolu s malým dinosaurem Broňtou.

Kromě tradičních disciplín byla pro návštěvníky připravena řada doprovodných atrakcí – pro děti houpačky a
nafukovací skluzavka, malování na obličej, jízda na koních či hasičské dovádění v pěně.

Nejen dětem skvělé občerstvení zajišťoval tým „pramužů“ ve složení Červený – Mimovič. Steaky byli opravdu
výborné a milovníky zdravé stravy potěšili i přílohy – krom klasického chleba, hořčice a kečupu jste si mohli dopřát
výborné zeleninové saláty a pečené brambory. Super nápad. Občerstvení v podobě tekuté zajišťovala krásná
4
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pračlověkyně Danuška Lněníčková spolu s členy TJ Nepomyšl Janem Křížem a Víťou Vávrou.

I přes pár přeháněk, které se ten den nad Nepomyšlí přehnaly, se oslavy dětského dne moc povedly. A na závěr
poděkování Petry Červené za organizátory:“ Moc děkuje všem, kteří se na přípravě a průběhu dne podíleli – všem
ženám z ČČK, hasičům, sokolům, rybářům, lidem z Koňského dvorce Chmelištná i zástupcům městyse Nepomyšl.
Velké díky za ochotu a pomoc. Moc si toho vážíme.“
Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková, archiv JSDH Nepomyšl

Chystá se …
Wellness sobota v Jablíčku
Jablíčko Vás zve na další wellness akci nejenom pro ženy. Přijměte naše
pozvání na wellness, který se uskuteční v pátek 26. 06. 2015 od 8.00 hod. v
prostorách mateřského centra Jablíčko. Čeká na vás aromamasáž, baňkování,
pedikúra, manikúra, prodlužování nehtů, kosmetika a analýza stavby těla a
rozbor životosprávy. Prosím, hlaste se předem, abychom kúry mohli
zharmonizovat. Hlásit se závazně můžete na Facebookovém profilu Jablíčka,
emailu mcjablicko@seznam.cz nebo formou SMS na tel. 777 917 467 do 25. 06.
2015. Přesný čas Vámi objednané procedury Vám bude zaslán formou SMS.
Srdečně se na Vás těšíme.
Monika Zlá
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

Malování křídou s Keňany
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „PANDÍCI“ a Koňský dvorec Chmelištná
pořádají v rámci akce Fotbal pro rozvoj v pátek 26. 6. 2015 od 15.00 hodin
MALOVÁNÍ KŘÍDOU na téma AFRIKA.
Na co se můžete těšit? Africké bubnování, africké tance a zpěv v podání
návštěvy z Keni, soutěž o nejhezčí díla, odměna pro všechny malíře.
V případě deštivého počasí se akce ruší!
Nina Smolková
vedoucí Pandíků

Taneční zábava Pod širým nebem
Městys Nepomyšl pořádá v rámci akce Fotbal pro rozvoj v sobotu 27. 6. 2015 od 18.00 hodin taneční zábavu Pod
širým nebem na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. K tanci a poslechu hraje TRIGET Žlutice. Vstup zdarma,
občerstvení zajištěno.

OBRAZEM
Nepomyšlské Staročeské máje 2015
Tak, jako každý rok, i letos patřila poslední květnová sobota 30. 5. 2015 nepomyšlské omladině a jejich oslavě
máje. Letos se k náctiletým přidal i „přednáctiletý“ dětský dorost. Tradice je zkrátka třeba předávat včas a
začerstva.
5
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Jen, co starosta městyse Nepomyšl Josef Lněníček udělil májovníkům právo pořádat máje a zatančil si s nimi první
májový tanec, chopil se starosta J. Lněníček a jeho kolegové V. Hajný a J. Tříska harmonik a bubnů, Vašek Staněk
z Koňského dv. Chmelištná opratí a celý průvod větších i menších krojovaných tanečníků a tanečnic vyrazil do vsi.
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Jak si tradice žádá, velcí i malí zastavovali u jednotlivých stavení, aby vyzvali jejich obyvatele k tanci. Tančilo se
po celé vsi, kde na májovníky vždy čekalo něco dobrého na zub či na zapití.
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Kam se průvod májovníků dostavil, tam o sobě dával hlasitě vědět. Vždy totiž bylo nutné všechny kolemjdoucí
ujistit o tom, čí jsou máje. „Našééééééé,“ ozvalo se vždycky sborově z úst malých i větších tanečníků a tanečnic…
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A navečer v 18.00 přišla na řadu jako vždy Staročeská beseda. K mladým se tentokrát přidala i skupinka malých
majovníčků, která po vytrvalých trénincích s Danuškou Lněníčků, Terkou Zápotockou a Luckou Schrötterů a dalších
pomocnic a pomocníků nacvičila téměř celou besedu. A co děti nestihly, to skvěle zaimprovizovaly. Snad mi
prominete, když jim v tomto čísle věnuji více fotografií než ostříleným májovníkům.
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Po májové besedě, jako vždy, probíhala ještě tombola o ceny, jejíž hlavním trhákem byla májka. Tu letos – stejně
jako téměř vše v tombole – vyhráli Miloš, Jana a děti Augustovic :-D. Večer se pak ještě všichni rozjuchaní
májovníci sešli na Májové zábavě. Poslední květnová sobota se tak zařadila mezi další fajn dny v Nepomyšli.
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Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková

KULTURA A SPORT
Sport
Fotbal pro rozvoj aneb Kopeme za lepší svět
Fotbal pro rozvoj je unikátní koncept založený na principu fair play, rovnosti a týmové spolupráci. Jeho největší
ambicí je umožnit setkání lidí či skupin, které by se za normálních okolností nepotkali nebo by si nerozuměli.
Prostřednictvím hry se mohou učit vzájemnému respektu a toleranci nejen na hřišti, ale především v životě.
Tradičně je projekt spojený s červnovou návštěvou keňských dobrovolníků - fotbalistů a s jejich měsíční osvětovou
turnajovou tour po celé ČR společně s českými dobrovolníky.
Navštivte proto v sobotu 27. 6. 2015 unikátní fotbalový zápas, který spojuje sport a hru s workshopy, kulturou, fair
play, hudbou, rozvojem i s porozuměním a spoluprací mezi lidmi.
Slavnostní výkop proběhne ve 13:00 na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Kromě fair play fotbalu bude: živá hudba a
keňské tance, výstava fotografií nejen z Nairobi, workshopy, aktivity pro rodiny s dětmi.
Jaký je průběh zápasu? Samotný zápas je rozdělen do "tří polovin". V první části si týmy určí pravidla, podle
kterých se bude zápas odehrávat. Fantazii se v tomto ohledu meze nekladou, ovšem pravidla musí být schválena
oběma týmy. Druhá část je samotný fotbalový zápas. Třetí částí je zhodnocení zápasu z hlediska fair play a
dodržování stanovených pravidel.
Kdo je vítěz? Ve Fotbalu pro rozvoj nejde primárně o to, kdo nastřílí nejvíce gólu a dosáhne nejvyššího počtu
branek. Vítězem se stává tým, který je po celou dobu turnaje nejférovější.
Srdečně Vás zve Koňský dvorec Chmelištná

Turnaj Svazku obcí Podbořansko v plážovém volejbale
Svazek obcí Podbořansko přádá dne 18. 7. 2015 na fotbalovém hřišti v Nepomyšli 1. ročník turnaje v plážovém
volejbale. Prezentace družstev začne v 8.30, samotná hra zbude zahájna v 9.00. Turnaje se mohou zúčastnit
pouze max. 6ti členná družstva (minimální počet je 5 členů), přičemž v každém družstvu musí být minimálně
2 ženy. Hraje se na pískovém hřišti 18 x 9 m dle platných pravidel šestkového volejbalu na dva hrané sety do 15
bodů, při shodě rozhoduje skóre.
Ředitelkou turnaje je paní Libuše Moravčíková, organizátorem akce je Městys Nepomyšl, 1. rozhodčí bude paní
Lenka Mohlová, 2. rozhodčí paní Lenka Vaníčková.
Stravování bude zajištěno formou stánkového prodeje – pro každého člena družstva bude připraveno zdarma
základní občerstvení: pivo, limo, káva, steak, guláš. Po skončení turnaje bude k tanci a poslechu hrát skupina
Bonus.
Pořadatel nezodpovídá za případné úrazy, doporučuje vlastní úrazové pojištění. Změny vyhrazeny (dle počtu
přihlášených družstev). V případě nepříznivého počasí se turnaj odkládá.
Sportu zdar!
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
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Kalendárium
26. 6. 2015
26. 6. 2015
27. 6. 2015
4. 7. 2015
18. 7. 2015
25. 7. 2015
8. 8. 2015

Malování křídou s Pandíky na téma Afrika. Začátek v 15.00 hodin na návsi v Nepomyšli.
Wellness s Jablíčkem v prostorách Jablíčka. Začátek v 8.00 hod.
Fotbal pro rozvoj aneb Kopeme za lepší svět od 13.00 na fotbalovém hřišti v Nepomyšli
TJ Nepomyšl pořádá 21. ročník turnaje v minikopané. Více informací poskytne vedení TJ
Nepomyšl (pan Josef kříž)
Turnaj Svazku obcí Podbořanska v plážovém volejbale. Prezentace od 8.30 na fotbalovém hřišti
v Nepomyšli, začátek hry v 9.00.
Soutěžení a zábava s hasiči (podrobnosti v dalším čísle Nepomyšlovin)
Jakubské léto ve Vroutku
Turnaj v plážovém volejbale O pohár starosty městyse Nepomyšl (podrobnosti v dalším čísle
Nepomyšlovin)

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

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

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

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

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

Opustili nás …
Ve středu 24. 6. 2015 zemřel pan Reinhold Janda z Nepomyšle. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

POTĚŠILO NÁS …
… že se společnou meziobecní spoluprací podařilo vyčistit boží
muka u hájovny směrem na Dvérce. Děkujeme panu Davidu
Šebestovi a jeho kolegyni Marcele Knippenberg z Vroutku, kteří si
udělali čas a začali s čištěním křovisek v okolí božích muk.
Děkujeme jim tímto za pomoc a ceníme si jejich dobrovolnické
aktivity. Jejich víkendovou akci zdárně převzali a dokončili
pracovníci veřejně prospěšných prací městyse Nepomyšl, kteří
odklidili křoviny vyřezané o víkendové brigádě a odstranili další
velký kus zbývajících křovin v okolí božích muk tak, že jsou muka
již krásně viditelná v obou směrech z dvérecké cesty. V příštím
roce budou boží muka spolu s dalšími drobnými sakrálními
památkami ve spádových obcích Nepomyšle restaurována.
Zdenka Lněníčková

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY
Na titulní straně se tentokrát měli objevit zástupci dvou zbývajících činorodých organizací v obci – rybářů a
Koňského dvorce Chmelištná. Snad mi protentokrát prominou, když na titulku dám fotku našich májovníků. Je
hezké, když mladí rozhýbávají život v obci a Máje jsou přesně tímto typem akce.
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. 7/2015 bude 15. 7. 2015.
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 12 stran A4 - buďte
struční.
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