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ÚVODEM 
Milí čtenáři Nepomyšlovin, 

dovolte mi vyprávět Vám příběh o dvou bratrech - 
farmářích, kteří po dlouhý čas 40 let žili vedle sebe, 
vedle sebe hospodařili, dělili se o stroje, pracovní sílu a 
materiál a používali vše podle toho, jak kdo potřeboval. 
Jednou se ale zle pohádali. Začalo to malým 
nedorozuměním, pak se z toho vyvinula hádka, nakonec 
si vyměnili pár hořkých slov a poté následovalo několik 
týdnů ticha. Byl to první vážný konflikt za tu dlouhou 
dobu, kvůli kterému se jejich spolupráce rozpadla. 

Jednou ráno někdo zaklepal na dveře staršího bratra. Za 
dveřmi stál muž s tesařským nářadím. „Hledám práci na 
několik dnů. Nemáš něco, s čím bych mohl 
pomoct?“ řekl. „Ano, mám pro tebe práci“, odpověděl 
bratr. 

„Podívej se na ten potok tam u té farmy. Je to farma 
mého souseda, vlastně je to můj bratr. Ještě před 
týdnem na tom místě byla louka, ale on pak uvolnil 
hráz a teď…, teď je tu tento potok. Možná to udělal, 
aby mne naštval, ale já mu ukážu. Vidíš tu hromadu 
dříví u stodoly? Chci, abys mi postavil plot 2,5 metru 
vysoký, abych se už nikdy nemusel dívat na jeho 
pozemek a do jeho tváře.“ 

Tesař řekl: „Myslím, že tomu rozumím. Ukaž mi, kde 
máš hřebíky a já to pro tebe udělám.“ 

Starší bratr musel na celý den odjet do města. Pomohl 
tesaři připravit materiál a pak vyrazil. Tesař celý den 
tvrdě pracoval, vyměřoval, řezal a zatloukal. Když se 
farmář při západu slunce vrátil, tesař právě skončil.  

K farmářově velkému údivu tam nestál žádný plot, ale 
most. Most, který spojoval oba břehy potoka. Byl 
opravdu dobře postaven. Soused, farmářův mladší bratr, 
přecházel most s nataženou rukou. 

„Jsi opravdu přítel, když jsi nechal postavit tento most 
po tom všem, co jsem ti řekl a udělal.“ 

Oba bratři se sešli uprostřed mostu a podali si ruce. 
Když se obrátili, tesař sbíral své nářadí do brašny. 

„Počkej, zůstaň ještě několik dní. Pokud chceš, mám 
pro Tebe ještě jinou práci,“ řekl starší bratr.  

„Rád bych zůstal,“odpověděl tesař, „ale musím postavit 
ještě hodně takových mostů.“ 

Každý někdy můžeme udělat velkou chybu, bez ohledu 
na to, kdo jsme a v jakém jsme postavení. Každý někdy 
prolomíme hráz svých emocí a rozlijeme mezi své bližní 
potok hořkosti. Zkusme ale zase co nejdříve postavit 
most, který nás opět spojí, na kterém se budeme moci 
sejít a říci si: „Omlouvám se Ti.“ „Odpouštím Ti.“ 

Zdenka Lněníčková (šéfredaktorka) 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Poslední jednání zastupitelstva městyse v roce 2014 se uskutečnilo výjimečně v pondělí 22. 12. 2014 od 19.00 
v zasedací místnosti úřadu městyse. Zúčastnilo se ho všech 9 zastupitelů a zastupitelek. 

Program jednání byl poměrně obsáhlý. Klíčovým bodem bylo schválení rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015. 
Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že schodek ve výši 6 600 000 Kč bude kryt z prostředků dosud 
ušetřených na účtu z minulých let ve výši 25.676.645,20 Kč. Příjmová strana rozpočtu počítá s příjmy 20 400 000 
Kč, výdajová strana rozpočtu počítá s výdaji 27 000 000 Kč. 

A na co všechno letos půjdou prostředky z rozpočtu? Např. 3 000 000 Kč jsou uvolněny na výstavbu přístupových 
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komunikací k nemovitostem za Dornovými v Nepomyšli, k Pačům či k bytovce ve Dvércích. Celkem 200 000 Kč je 
plánováno použít na rekonstrukci autobusových zastávek a jejich bezprostředního okolí v Nepomyšli. Na výstavbu 
vodovodu k parcelám v lokalitě u kaolínky a na vybudování vodovodu ve Dvércích bude použito 1 800 000 Kč. 
Odkanalizování parcel u Kaolínky vyjde na dalších 1 200 000 Kč. Na dokončení rekonstrukce kostela sv. Mikuláše 
uvolní městys Nepomyšl 6 000 000 Kč. Bude se dělat fasáda, restaurování fresek v kostele, odvodnění kostela, 
venkovní osvětlení. Dalších 1 800 000 Kč půjde na opravu fasád na č. p. 51, 79 a 104, na nová vrata u č. p. 51 a 
104 a na výstavbu nových bytů v č. p. 82 v Nepomyšli. Na půjčky občanům na výměnu kotlů a opravu fasád je 
uvolněno 200 000Kč, na příspěvky na výstavbu domovních ČOV ve spádových obcích je připraveno 80 000 Kč. Na 
opravu kulturního domu (oprava střechy a rekonstrukce exteriéru interiéru) je uvolněn 1 000 000 Kč, na zakoupení 
dalšího vybavení pak 100 000 Kč. Na úhradu svozu komunálního odpadu obec letos vynaloží 400 000 Kč, na svoz 
tříděného odpadu dalších 70 000 Kč. Tolik namátkový výběr, úkolů, které se budou během letošního roku řešit, je 
však ještě mnohem více. Zájemci se mohou s detailním rozpočtem seznámit na úřadu městyse anebo na webových 
stránkách úřadu http://nepomysl.snadno.eu/Rozpocet.html. 

Dalším bodem jednání bylo odpuštění penále za opožděné splacení půjčky MAS Vladař městysu Nepomyšl. MAS 
Vladař se 20. 12. 2013 obrátil na městys Nepomyšl s žádostí o půjčku na předfinancování projektu „Kontejnery na 
biologicky rozložitelné odpady na území MAS Vladař. Na půjčce k předfinancování se podíleli i další obce. MAS 
Vladař měl půjčku splatit do 30. 6. 2014. MAS Vladař požádal Státní fond životního prostředí o proplacení 
finančních nákladů na zpracování projektu v dostatečném předstihu před splacením půjčky. Zdržení proplacení 
dotace vyplynulo z administrativního procesu zpracování Žádosti o proplacení SFŽP, nebylo tedy způsobeno 
nečinností MAS Vladař. Vzhledem k tomu, že Strategie rozvoje MAS Vladař je klíčovým dokumentem pro čerpání 
dotací obcemi a dalšími organizacemi na území MAS Vladař, městys Nepomyšl tuto aktivitu plně podporuje a 
rozhodlo se proto MAS Vladař odpustit penále plynoucí ze smlouvy o poskytnutí půjčky. 

Rozsáhlejší diskuse se také rozpoutala nad žádostí TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- 
Kč na sportovní činnost oddílu kopané 4240271 v roce 2015. TJ Nepomyšl požadoval příspěvek na tyto akce: 

 Turnaj v minikopané za účasti 12ti mužstev (6.500,- Kč) 

 Vklady do turnajů (2.000,- Kč) 

 Turnaj starých gard Nepomyšl (2.000,- Kč) 

 Výdaje na okresní soutěž IV. B třídy Jaro 2015/Podzim 2015, ostatní náklady (19.500,- Kč) 

Zastupitelé byli informováni o tom, že řada akcí, na něž TJ Nepomyšl žádala příspěvek na rok 2014, se 
neuskutečnila a že tedy některé finanční prostředky z minulého roku musely TJ Nepomyšl zůstat. Zastupitelům 
také nebylo jasné, co vše se skrývá pod položkou „ostatní náklady“. Zastupitelé proto rozhodli, že výši příspěvku 
pro TJ Nepomyšl na rok 2015 stanoví až poté, co vedení TJ Nepomyšl předloží vyúčtování akcí za rok 2014 a kdy 
tedy bude jasné, kolik prostředků z poskytnuté dotace na rok 2014 TJ Nepomyšl utratila a za co a kolik prostředků 
zbylo. 

Dalším důležitým bodem bylo schválení dodavatele na zasíťování stavebních pozemků u kaolínky, konkrétně na 
výstavbu kanalizace a vodovodu. Na ustavujícím zasedání dne 7. 11. 2014 byl schválen seznam dodavatelů 
k obeslání a obeslány byly tyto firmy:  
1. I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s.r.o. Rudé Armády 57, 431 44 Droužkovice  
2. TOMAN inženýrské sítě, a.s., Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany  
3. Mlejnek Jaroslav, Stavební a zemní práce, Nádražní 158, 439 82 Vroutek  
4. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3  

Dále byla výzva k podání nabídky vyvěšena na úřední i elektronické desce městyse Nepomyšl 
www.nepomysl.snadno.eu v době od 9. 12. 2014 do 22. 12. 2014  

Nabídku podalo celkem 6 firem:  
1. TOMAN inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň za cenu 1.205.969,49 Kč s DPH  
2. KAMO Komunikace, Jabloňová 2672, 438 01 Žatec za cenu 1.488.940,16 Kč s DPH 
3. ČVK Praha s.r.o., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 za cenu 1.503.723,28 Kč s DPH 
4. I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s.r.o. Rudé Armády 57, 431 44 Droužkovice za cenu 1.424.170,- Kč 
s DPH  
5. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3 za cenu 1.838.919,28 Kč s DPH. 
6. Josef Chejnovský, Příčná 201, 439 81 Kryry za cenu 1.690.711,- Kč s DPH. Celkem bylo přijato 5 nabídek. 

Nabídka firmy ČVK Praha s.r.o., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek 
soutěže (jiný název předmětu díla ve smlouvě o dílo, chyběla doba plnění). 
Jako dodavatel byla nakonec schválena firma TOMAN inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň. 
Další informace z dění na zastupitelstvu najdete na http://nepomysl.snadno.eu/zm-zapis_c._2__2014.pdf. 
 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 

http://nepomysl.snadno.eu/zm-zapis_c._2__2014.pdf
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Poplatky za odpady v roce 2015 
Na svém zasedání 28. 11. 2014 schválilo zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky 
za odpady budou v příštím roce následující: 

Týdenní svoz   300 Kč/osobu/rok 
14tidenní svoz (v lichých týdnech)  180 Kč/osobu/rok 
Kombinovaný svoz (1x týdně v zimním období –  
(5.1.-19.4.2015 a 12.10.-3.1.2016), 1x za 14 dní  
v lichých týdnech v letním období (20.4. – 11.10.2015)  240 Kč/osobu/rok 

Poplatek je splatný nejpozději do 27. 2. 2015. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze do 
27. 2. 2015. 

Zdenka Lněníčková 
Komise pro ŽP 

Poplatky za psy v roce 2015 
Poplatek za psy zůstává oproti loňskému 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 30. června 2015. 

Renata Morávková 

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu 

 

V obci Nepomyšl je nově umístěn jeden kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu. 
Kontejner má bílou barvu a je umístěn u panelových domů u barevných kontejnerů 
na tříděný odpad.  

Můžeme takto předejít případnému pálení ošacení v kotlích, kdy zplodiny znečišťují 
životní prostředí v naší obci.  

Taktéž díky spolupráci s firmou Revenge, a.s. Boskovice, provozovatelem tohoto 
sběru, podpoříme neziskové organizace, díky partnerské Nadaci SOVA, jejíž 
donátorem je tato společnost. Podporované projekty můžete shlédnout na webu 
www.nadacesova.cz. 

Zdenka Lněníčková 
Komise pro ŽP 

 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 
 

Neziskovky informují … 

Pandíci adoptovali želvu 

 

 

Jelikož se nám na Mikulášském jarmarku tady v Nepomyšli podařilo vydělat 
nějaké peníze a i Pandíci chtějí dělat dobré skutky, rozhodli jsme se 
společně s dětmi, že se staneme adoptivními rodiči jednoho ze zvířat 
zooparku v Chomutově. Po tajném hlasování bylo rozhodnuto, že 
adoptujeme želvu bahenní. Adopční certifikát jsme 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. 
Tímto bych za pomoc na Mikulášském jarmarku chtěla poděkovat Gabče 
Schrötterové a Evě Miliňovské – Gabče za upečení bábovky a Evě za upečení 
sladkých i slaných dobrot a za vystřídání ve stánku. Oběma patří velký dík! 

Nina Smolková 
vedoucí sdružení Pandíci o. s. 
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Hlídací služba v MC Jablíčko z Nepomyšle 
Opakovaně prosíme rodiče, kteří by v tomto roce měli zájem o ranní hlídací službu v MC Jablíčko z Nepomyšle 
(5.30-7.30), aby prostřednictvím e-mailu nebo SMS kontaktovali předsedkyni MC Jablíčko Moniku Zlou (e-mail: 
mcjablicko@seznam.cz, tel. 777 917 467). V případě zájmu rodičů alespoň 4 dětí bude služba zprovozněna. 
Dále se obracíme na zájemce o případný příměstský letní tábor v MC Jablíčko, aby paní Zlou kontaktovali 
s uvedením přibližného termínu, kdy by službu uvítali, a počtem dětí, které v příměstském táboře chtěli umístit. 

Zdenka Lněníčková 
1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

Proběhlo … 

 

Mikulášská show s MC Jablíčko z Nepomyšle 
V pátek 5. 12. 2014 od 17.00 hod. proběhla na školní zahradě u Jablíčka Mikulášská show s nadílkou. Ohniví 
pekelníci nám předvedli krásnou práci s ohněm a taky s pekelným kotlem, ve kterém vařili hříšné duše, nebo 
rozhodně alespoň jednu, ze které ven čouhala jen ohlodaná noha s botou. Ráda bych tímto poděkovala za 
nevšední zážitek čerchmantům Václavu Staňkovi, Standovi Krušinovi, Karlu Komendovi a Tomáši Bubnovi 
z Koňského dvorce Chmelištná. 
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Ohnivé řádění pekelníků nakonec zarazil svým příchodem sv. Mikuláš s andělem (Láďa Gál ml. a Lucka 
Schrötterová). Peklo a nebe pak spolu zápasily o každou dětskou dušičku, která byla přítomná. I když pekelníci 
měli ve své pekelné knize o každém z přítomných zapsáno něco nepěkného, nebeská kniha byla naštěstí plnější a 
sv. Mikuláš svůj boj o dětské dušičky nad peklem s přehledem vyhrál. A tak si pekelníci i nadále museli ve svém 
pekelném kotli vystačit jen s onou ohlodanou nohou, žádné nepomyšlské dítko se jim pro své pekelné hrátky získat 
nepodařilo. 
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Celé akce se zúčastnilo cca 45 dětí s rodiči, balíček od Mikuláše mělo objednáno 35 dětí, nakonec se ale dostalo 
na všechny. 
Děkujeme pracovníkům městyse Nepomyšl za přípravu dřeva na pekelný oheň a JSDH Nepomyšl za požární dozor. 
Děkuji také všem dětem, které překonaly svůj strach a přišly a sv. Mikulášem navzdory přítomnosti pekelníků. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 
V pátek 12. 12. 2014 se díky Pandíkům, o. s. Nepomyšl zapojila do celostátní akce, kterou vyhlásil sám Český 
Ježíšek: Pouštění balónků s přáním Ježíškovi – pokus o rekord 2014. Děti a rodiče v Nepomyšli vypustili krásných 
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 stihnul do Vánoc pročíst 
všechna přáníčka. Nakonec se dobrá věc podařila. České nebe zaplavilo ten den 103 738 balónků s přáníčky 
Ježíškovi, čímž byl překonán rekord z roku 2008. Všem zúčastněným moc děkuji a doufám, že se jim pouštění 
líbilo. 

Nina Smolková 
vedoucí sdružení Pandíci o. s. 
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Vánoce v Jablíčku 
V pondělí 22. 12. 2014 si děti z MC Jablíčko připravily pro zastupitele milý dárek – divadélko Vánoční hra a 
štědrovečerní večeři. Aby se vše stihlo připravit, začali jsme tentokráte hodně brzy – už ve 14.00 hodin jsme se 
sešli k přípravě kulis pro divadlo a k přípravě bramborového salátu k večeři. Jeden loupal, druhý krájel, třetí 
strouhal … až jsme vyrobili výborný bramborový salát. Řízky jsem naklepala a obalila už doma, protože jsem měla 
správné tušení, že vše bychom v centru nestihli. 
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Po přípravě večeře jsme celé mateřské centrum společně uklidili a nastrojili jsme vánoční stromeček, který nám 
zapůjčili manželé Lněníčkovi a tatínek Martin Lněníček nám ho usadil do stojanu. Pak jsme se převlékli do 
kostýmů a udělali si generální zkoušku naší hry.  

 
Během zkoušení nám maminka Veronika Vlasáková napekla výborné řízečky a maminka Lada Vávrová zabalila 
dětem dárečky. Díky moc, Veroniko, Lado, Martine, bez Vaší pomoci, bychom vše sami nezvládli. 

 
Kolem 17.00 hod. se pomalu začali scházet námi pozvaní hosté – páni a paní zastupitelé a zastupitelky s panem 
starostou, maminky, tatínkové a babičky. Po usazení hostů mohla naše Vánoční hra začít. Ráda bych tímto 
poděkovala všem dětem, které hru nazkoušely a odehrály. Jsem hrdá na to, jak jste vše zvládly, přestože jsme vše 
nacvičovali vlastně jen jednou (díky častému marodění) a pak až na generálce. Udělali jste mně – a myslím, že 
nejenom mně – obrovskou radost.  

 

https://www.facebook.com/verdik8
https://www.facebook.com/lada.vavrova
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Ve Vánoční hře vystoupili: Gábi Schrötterová v roli Panny Marie, Pavlík Bartuška v roli sv. Josefa, Matěj Lněníček v 
roli Archanděla Gabriela, Anetka Kašová, Eliška Glončáková a Zuzanka Novotná v roli hospodyň a selek ze stavení a 
Tadík Vlasák, Mareček Vlasák a Martin Lněníček v roli pastýřů. 
Po skončení hry děti všem hostům rozdaly vlastnoručně vyrobené dárečky a pozvaly je ke štědrovečernímu stolu. 
Všem tak moc chutnalo, že nic nezbylo. Po večeři zazvonil zvoneček a … Jablíčko navštívil Ježíšek – dětem do 
mateřského centra přinesl novou stavebnici v podobě velkých kartónových cihliček, se kterými se děti hned ten 
večer vyřádily stavěním hradu a různých prolézaček. 

 
Za pomoc a krásnou předvánoční atmosféru děkuji všem, kteří přišli a pomáhali i těm, kteří přišli, aby naši 
společnou práci ocenili. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

 

Silvestr pro děti 
Ve středu 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 mohly vyrobit 
silvestrovskou škrabošku, zaskákat na skákacím hradu, nebo zasoutěžit. Připraveny byly i 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. Děti se s maminkami 
odebrali do postýlek a sál už pak patřil jen dospělákům. 
Ráda bych tímto poděkovala všem dětem i rodičům za účast, Janě a Milošovi Augustovým a Jiřině Šťastné pak také 
za pomoc s úklidem kulturního domu. 
 

  

https://www.facebook.com/gabi.schrotterova
https://www.facebook.com/stastnajirina
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Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

Chystá se … 

Pololetní prázdniny s Jablíčkem 
Milí přátelé, děti, 
srdečně Vás zveme na celodenní prázdniny s Jablíčkem. V pátek 30. 1. 2015  od  8:00 hod. do 15:30 hod. si 
společně budeme hrát a cestovat. Poprvé vyjedeme do Solné jeskyně v Podbořanech. Budeme relaxovat, hrát si se 
solí, dřevěnými soškami a hlavně dýchat zdravé mořské prostředí 

Program: 
08:00 Příchod do Jablíčka 
09:15 Přesun na autobusovou zastávku směr Podbořany 
09:45 Odjez do Solné jeskyně Podbořany 
10:30 - 11:30 Relaxace v Solné jeskyni 
12:00 Oběd v Národním domě v Podbořanech 
13:05 nebo 13:45 Odjezd do Nepomyšle 
po 14:00 Volná zábava v Jablíčku 

Děti do 3 let jen v doprovodu rodiče. Cena: záloha 200 Kč/ dítě (v ceně je zahrnut vstup do solné jeskyně 40 Kč, 
cestovné 40 Kč, oběd 100 Kč, svačina a pitný režim 20 Kč). Přeplatek bude vrácen při předání dítěte zákonnému 
zástupci v MC Jablíčko. Rodič s dítětem zálohu neplatí. Vše si budou hradit na místě sami (vstupné dospělý 140 Kč 
+ 1 dítě zdarma, za další dítě 40 Kč). 
Rezervace nutná do úterý 27. 1. 2015. Více informací na tel. 777 917 467, MonikaZla@seznam.cz nebo na profilu 
Jablíčka https://www.facebook.com/groups/251149751674156/. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 

Maškarní ples s ČČK Nepomyšl 
V sobotu 21. 2. 2015 proběhne v Kulturním domě v Nepomyšli již tradiční Maškarní ples s MS ČČK Nepomyšl. Od 
14.00 se na sále kulturního domu uskuteční Maškarní rej pro děti. Večer od 20.00 pak proběhne dospělácký 
Maškarní ples. Vstupné 100 Kč/osobu, osoby v maskách pouze 80 Kč/osobu. 

Dana Lněníčková st. 
  MS ČČK Nepomyšl 

Za dobrým vínem na Moravu 
Kulturní komise městyse Nepomyšl a městys Nepomyšl připravují zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové na 
Moravě (http://www.adamkovovinarstvi.cz/adamkovo-vinarstvi.html). Zájezd se bude konat 18. – 19. 4. 2015. 

https://www.facebook.com/groups/251149751674156/
http://www.adamkovovinarstvi.cz/adamkovo-vinarstvi.html
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Cena zájezdu by se pohybovala kolem 1100 Kč/osobu, což obsahuje: 

Ubytování přímo v penzionu Adámkova vinařství  ........................................................ 350 Kč/osobu/noc 

Snídaně  .......................................................................................................... 50 Kč/osobu  

Degustace a konzumace sudového vína, večeře  
(guláš s knedlíkem nebo řízky – jeden kuřecí, jeden 
vepřový a bramborový salát), večer občerstvení obložené mísy  ...................................... 500,- Kč/osobu 

Cimbálová muzika  ............................................................................................. 200,- Kč/osobu 

Městys Nepomyšl by hradil dopravu autobusem. Cestou do vinařství bychom navštívili ještě některou z kulturních 
památek nacházejících se na trase autobusu. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o zcela levnou záležitost a že je nutné rezervaci ve vinařství provést co nejdříve, 
prosíme, případné zájemce z Nepomyšle a spádových obcí, aby se hlásili paní Daně Lněníčkové st.                        
na tel. 774 170 426 nebo na e-mailu krovy@atlas.cz. V případě zájmu o tento zájezd hlaste se do 20. 3. 2015. 
Pokud bude malý zájem občanů z Nepomyšle a spádových obcí, bude autobus doplněn dalšími zájemci z ostatních 
obcí. 

Dana Lněníčková 
Členka Kulturní komise městyse Nepomyšl 

 

OBRAZEM 

Mikulášský jarmark 
Již tradičně patřila první adventní sobota v mikroregionu Podbořansko nepomyšlskému jarmarku v Nepomyšli, 
který se 6. 12. 2014 konal již posedmé. Počasí prodávajícím, účinkujícím i návštěvníkům tentokrát opravdu přálo – 
nefoukalo, nepršelo, nesněžilo a bylo nad nulou. Bohatý program přilákal tak jako každý rok na 500 návštěvníků. 
Jako vždy bylo k mání něco pro všechny věkové kategorie – pro starší zahráli Plzeňští heligonkáři, děti si na své 
přišly při soutěžích a tanečkách s čerticí a andělkou, při Mikulášské nadílce i při vánoční pohádce. 
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Mladší generace si zařádila při vystoupení kapely Sortiment s písněmi Michala Davida. 
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Nechyběla tradiční ohňová show, tentokrát v podání účastníků Česko Slovensko má talent – uměleckého uskupení 
Illusias. Netradičním bodem programu byla UV show v podání téže skupiny. 

 
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 mohli v překrásné atmosféře 
stovek rozsvícených svící poslechnout adventní zpěvy v podání pěveckého sboru Rubín doprovázené odborným 
výkladem pana Michal Šelemby, Bc., restaurátora našeho kostela sv. Mikuláše, který milým slovem přítomným 
pověděl mnohé z historie našeho kostela, obce i regionu a všem návštěvníkům ukázal nově objevené vzácnosti 
v podobě gotických fresek v presbytáři kostela. 

Zdenka Lněníčková 
předsedkyně Kulturní komise 

Foto: Karin Humpoláková 

BEZ OBALU 

Poděkování zastupitelstvu 
Rád bych touto cestou poděkoval zastupitelům městyse Nepomyšl, že na jednání zastupitelstva dne 7.11. 2014 
schválili odkoupení budovy a st.p. č. 36 a p.č. 520/9 v obci Dvérce do majetku městyse Nepomyšl za částku 
100 000,- Kč. Vím, že z hlediska ekonomického se nejedná o výhodný obchod, ale pro občany obce Dvérce je to 
krásný předvánoční dárek,  který vnese klid a pohodu do života v obci.  
Odchodem bývalého majitele této nemovitosti z Dvérců se obyvatelům obce opravdu uleví. Nechci zde 
vyjmenovávat bezpočet probdělých nocí obyvatel obce, následně projednávání stížností na úřadu městyse, 
případně Policie ČR s výsledkem naprosté beznaděje a vzteku a to vše logicky zakončeno rezignací na život a dění 
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v obci. No a nejlépe se naschvály dělají té nejzranitelnější skupině obyvatel a tou jsou lidé v důchodovém věku. 
Bohužel, zákony této republiky jsou více nakloněny lidem, kteří demokracii zneužívají, obtěžují a znepříjemňují 
život svému okolí a slušní lidé v obci jsou postaveni do role bezmocného trpitele.  Nepořádek a kupící se vesměs 
odpad přímo ve středu obce, nad kterým skoro každý, kdo obcí projede, kroutí hlavou, je pak v porovnání 
s probdělými nocemi zcela zanedbatelný. O hloupých nápisech na budově si každý udělá obrázek sám.  
Ještě jednou děkuji zastupitelům městyse Nepomyšl za to, že uznali, že některé věci se prostě nedají vyjádřit 
pouze penězi a mají daleko větší společenskou hodnotu. Nyní se jen těšíme, až bývalý majitel nemovitost opravdu 
opustí a Dvérce budou mít opět důstojné prostranství uprostřed obce. 

Za většinu obyvatel obce Miroslav Jandík 

Návrat domů na Štědrý den (vzpomínka Edith Jacoby (roz. Hauner) z Nepomyšle) 
Můj otec byl starý myslivec v Nepomyšlském revíru a k tomu patří také lovecký pes. Bylo to v roce 1936, naše 
věrná Blanka, která mého otce na jeho častých revírních cestách doprovázela, měla být vyměněna a měla udělat 
místo jednomu mladšímu nástupci. Jedna zajímavost pro toho dobráka, krátkosrstého jezevčíka, se rychle našla. 
Jeden ředitel ze šachty z Radonic přijel nepomyšlským autem z kaolinky pro naši Blanku, aby ji odvezl k jejímu 
novému pánovi. Pro mě to bylo moc smutné loučení s mým dobrým věrným přítelem.  
Štědrý večer nastal – můj otec právě uzavíral obchod a ještě musel jít zamknout domovní dveře. Když namátkou 
baterkou bliknul do tiché ulice naplněné vánočním klidem, uviděl v šeru jednoho psa, který směřoval zkratkou 
přes Emighielův kopeček přímo k našemu domu a mého otce radostně pozdravil. Byla to naše Blanka, byla zase 
doma. Zasloužila si plnou misku žrádla, pak si unavená lehla pod teplá kamna a spokojeně usnula. Toto teplé 
místečko se Blanka ještě dlouhá léta ponechala.  

Z němčiny přeložila Rosemarie Rožnovská 
Nepomyšl 154 

439 71 Nepomyšl 

Poděkování 
Chtěla bych poděkovat všem organizátorům Mikulášského jarmarku, konkrétně části programu „Mikulášská světla“. 
Tato část programu ve mně a manželovi zanechala opravdu mystickou stopu, od příchodu do desítkami svíček 
osvětleného kostela, přes hudební zážitek od sboru Rubín až po opravdu fundovaný výklad pana restaurátora 
Michala Šelemby. Za tento nečekaný duchovní adventní dárek Vám moc děkuji… 

Ida Berdisová 
Nová Ves u Podbořan 

KULTURA A SPORT 
 

Kalendárium 
31. 1. 2014 Pololetní prázdniny v Solné jeskyni s MC Jablíčko (více v článku) 
21. 2. 2015 Maškarní ples pro děti i dospělé. Děti od 14.00 v KD Nepomyšl, dospělí od 20.00 v KD Nepomyšl, 

vstupné 100 Kč/osobu, masky 80 Kč/osobu (více v článku) 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více) 
7. 12. Josef Bartuška z Nepomyšle 
9. 12. Jana Tempelová z Nepomyšle 
12. 12. Eva Čiháková z Nové Vsi 
14. 12. Josef Tempel z Nepomyšle 
24. 12. Juraj Gašpar z Nepomyšle 
25. 12. Eva Křížová z Nepomyšle 
26. 12. Jarmila Homolková z Nepomyšle 
29. 12. Zdeněk Schovanec z Dvérců 

5. 1. Josef Homolka z Nepomyšle  
8. 1. Pavla Zernerová z Nepomyšle 
11. 1. Ludvík Pač z Nepomyšle  
15. 1. Mária 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  

Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více) 
31. 1. Bohuslav Tempel z Nepomyšle  

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

Přistěhovali se … 
6. 1. 2015 Jaroslava Vrhelová z Kryr do Dvérců čp. 4 
12. 1. 2015 Jana Jandíková z Vroutku do Dvérců čp. 26 
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12. 1. 2015 Miroslav Jandík z Vroutku do Dvérců čp. 26 

Narodili se … 
 

 

Rodičům Kristýně Braunové a Zdeňkovi Bauerovi se 
v sobotu 24. 1. 2015 v porodnici v Žatci narodil syn 
Ondřej Bauer. Ondrášek si na svět pospíšil o několik 
týdnů dříve, i tak je to ale pěkný chlapák – vážil 1870 g 
a měřil 45 cm. Mamince a tatínkovi blahopřejeme – 
Ondrášek je letošním prvním nepomyšlským miminkem. 
Ondráškovi přejeme pevné zdraví, dobré prospívání a 
brzké propuštění s maminkou domů. 
 

Potěšilo nás … 

… že letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Nepomyšli a spádových obcích byl opět rekordní. Jako dárci jste prostě 
všichni úžasní, na pomoc potřebným jste poskytli neuvěřitelných 6 276 Kč! A protože Vaše štědrost by se nemohla 
projevit bez obětavosti koledníků, patří velké díky i jim. Dolní část obce (od Schieferdeckerů dolů po Dornovi) 
prošli kluci Matěj, Martin a Mikuláš Lněníčků se Zdenkou Lněníčkovou a od Červených směrem k Českým spícího 
Mikuláška nahradila Eliška Glončáků. Podařilo se vybrat pěknou částku - 2.167,-Kč. Horní část obce a ulici 
Podbořanskou od Dornů k Holubům prošla Monika Zlá s Pavlíkem Bartušků, Kubíkem Beníškem a Liborem Beníškem 
(Zemanovi) a vybrali krásnou částku - 3.656,-Kč. Tato skupinka zavítala i do Dvérců a Chmelištné, kde dohromady 
vybrala pěkných 453 Kč. 
Za dary i za koledování všem opravdu ze srdce děkujeme. 

Monika Zlá 
předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle 
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Foto: Monika Zlá, Jana Glončáková 

Nepotěšilo nás … 
… že se nepovedla změna jízdních řádů. Jak nám na FB profil Nepomyšlovin napsal pan Libor Trochta „autobusy do 
Nepomyšle, které začínají trasu v Podbořanech, nenabírají lidi cestou do Podbořanského Rohozce. To samé platí i 
cestou zpět u některých spojů.“ Nejen Libor, ale i řada dalších lidí by ocenila zachovat dřívější spoje z Podbořan a 
z Rohozce a také dřívější víkendové autobusy. Problematický je také odjezd ranního autobusu do Krásného Dvora, 
kdy děti už zase chodí díky pozdnímu odjezdu z Nepomyšle na vyučování se zpožděním. Pan starosta v minulém 
týdnu už předběžně jednal s panem Martinem Dudou z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje o změně některých spojů a dále byl dne 20. 1. 2015 odeslán na kraj dopis se žádostí 
o znovuzavedení autobusového spoje č. 124 na lince 562788 Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec a dále 
autobusového spoje č. 151, 152, 153 a 154 na lince 562788 Podbořany – Nepomyšl - Podbořanský Rohozec. 

 
Zdenka Lněníčková 

 

LIDÉ Z TITULNÍ STRANY 
Konec starého a začátek Nového roku vítáme na titulní straně s dětmi, které navštěvují Dětský přírodovědný 
zájmový kroužek Pandíci. Kroužek v roce 2006 založila paní Nina Smolková (dříve Jelínková) a s paní Lucií 
Procházkovou (dříve Kalabišková). Vedoucí Nina Smolková se s dětmi schází každý pátek od 16.30 do 19.00 hodin. 
Kroužek mohou navštěvovat děti od předškolního věku. Pandíci pořádají v obci řadu kulturních a společenských 
akcí – Čarodějnice, Den vody, Den důchodců ... Potkat jste se s nimi ale mohli na Klauniádě či na Velikonočním 
tvoření. Pandíci zkrátka k Nepomyšli patří. Chcete-li se podělit se čtenáři Nepomyšlovin o některou ze svých 
fotografií, piště na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš Facebook. 

Zdenka Lněníčková 
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