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ÚVODEM
Milí přátelé,
předvelikonoční období je obdobím příběhů, které nás
mají někam posunout. Už roky v tomto čase slýchávám
podobenství o marnotratném synu.
Snad jej znáte: Otec měl dva syny, jednoho
„vzorňáka“, který otce ve všem poslouchal, pracoval
podle jeho pokynů, se vším pomáhal, „rozmnožoval“
jeho majetek, zkrátka byl to syn k pohledání, a
druhého „hýřila“, který svou „prošustroval“, co se
dalo – otcovy peníze, své peníze, vypůjčené peníze.
Nadělal dluhy, „obcoval s nevěstkami“, zkrátka
„průšvihář“ prvního stupně. A jednoho dne se tenhle
„průšvihář“ vrátil ke svému otci, prosil jej o
odpuštění všeho, čeho se dopustil, a prosil, aby jej
přijal pod svou střechu ne jako svého syna, ale
ALESPOŇ jako dělníka. A co onen otec udělal?
Z radosti z návratu svého ztraceného syna nechal
zabít tučné tele a uspořádal pro něj takovou hostinu,
jakou svět neviděl. Druhého syna, onoho „vzorňáka“,
se to hrozně dotklo. „Tak já Ti tady roky otročím,“
vyčítal svému otci, „a mně jsi nedal ani kůzle,
abychom si s přáteli něco užili. A jemu, jemu, který
šel proti Tobě, který promrhal, co mohl, jemu ustrojíš
takovouhle hostinu?“
Dlouhé roky jsem tohle podobenství nechápala. Říkala
jsem si, že to od toho táty opravdu není fér a že je
fakt nespravedlivý, když dobrákovi nedá nic a pro
lumpa uspořádá hody. Docvaklo mi to až letos.
Ono podobenství totiž končí tím, že otec řekne svému
dotčenému synovi: "Synu, ty jsi stále se mnou a
všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a

radovat, poněvadž TENTO TVŮJ BRATR byl mrtev a
zase žije, ztratil se a je nalezen."
To podobenství totiž není o tom, kdo si jakou odměnu
za své činy zaslouží, není ani o spravedlivosti, ale je
o odvaze přiznat si chybu a je také o nejdokonalejším
umění člověka, totiž o umění chybu odpustit, být
milosrdný.
Každý někdy můžeme udělat chybu, a to opravdu
velkou. Můžeme se splést ve svém úsudku, můžeme
ublížit svým jednáním svým blízkým.
Ne každý z nás má ale tu sílu rozpoznat, že jsme
chybu udělali, a už málokdo dovede tu chybu přiznat.
A jen opravdu stateční a pokorní jedinci dovedou jít a
omluvit se. Onen „průšvihář“ musel ve svém nitru
prožít hotová muka, než se odhodlal k tomu jít za
svým otcem, prosit jej o odpuštění, pokořit se před
ním.
A jeho otec se ukázal jako moudrý muž – odpustil mu.
Odpustil mu, protože poznal, že jeho syn se probral.
Zjistil, že chyboval, lituje toho a chce to napravit.
Jak by to ale bylo, kdyby se otec ke svému synovi
postavil jako jeho bratr? Kdyby jej odmítl? Zmařil by
vlastně jeho snahu o nápravu věci.
A tak bychom si měli i my v našem životě dávat pozor
na to, jak vítáme naše „ztracené syny“. Když chce
někdy někdo napravit, co v životě zpackal, neměli
bychom jej odhánět jeho odsuzováním za jeho špatné
skutky. Vždyť nevíme, co za boj se odehrálo v jeho
nitru.
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Nepomyšloviny č. 03/2013

26. 3. 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Březnové číslo Nepomyšlovin Vám informace z jednání zastupitelstva tentokrát nepřinese. Ne že bychom před
Vámi chtěli něco tajit, ale o únorovém jednání jsme stihli informovat ještě v minulém čísle a březnové jednání
zastupitelstva se bude teprve konat. A tak mi nezbývá nic jiného, než Vás všechny pozvat na pátek 29. 3. 2013
od 19.00 hodin, kdy březnové jednání zastupitelstva proběhne. Neb není nad to mít žhavé informace z obecní
samosprávy přímo z první ruky :-D. Program zastupitelstva je vyvěšen na úřední desce u autobusové zastávky a
na webových stránkách obce www.nepomysl.snadno.eu. Tak neváhejte a sledujte, co se bude dít.
Zdenka Lněníčková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Sběr nebezpečného odpadu
Úřad městyse Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a. s. pořádají sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu (NSKO). Tato akce se uskuteční v sobotu 11. května 2013 od 11.00 do 11.30 hodin na návsi
před budovou úřadu městyse Nepomyšl. Na uvedené místo budou přistaveny vozy společnosti Marius
Pedersen, a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií,
olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, televizory, lednice,
pneumatiky z osobních vozů.
Jmenované předměty je zakázáno ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu v naší obci, neboť ohrožují
zdraví obyvatel a životní prostředí a ztěžují využití odpadu jako suroviny.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany ZDARMA.
Josef Lněníček

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Oslava MDŽ s ČČK Nepomyšl
V pátek 15. 3. 2013 se od 19.00 hod. v Kulturním domě v Nepomyšli uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen
pořádaná již tradičně místní organizací ČČK Nepomyšl. Ženy z červeného kříže připravily chlebíčky a sladké
potěšení v podobě rolády a žloutkových řezů paní D. Gančíkové a k tanci a zpěvu zahrál pan Tříska z Podbořan
s dcerou. Mimo jiné se hrály i písničky na přání přítomných žen. Každá slečna, paní, maminka a i babička byla
obdarována panem starostou Josefem Lněníčkem tradičním karafiátem a přáním příjemné oslavy. Na oslavu
dorazilo cca na 30 nepomyšlských žen, některé i s partnery. Nálada byla veselá a celý večer se náramně vyvedl.
Moc děkujeme organizátorkám za hezky připravenou oslavu.
Za účastníky Zdenka Lněníčková
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Foto: Irena Čížková

Pracovní setkání neziskovek pro přípravu kampaně Kopeme za lepší svět
Stejně jako vloni se i letos Nepomyšl a Chmelištná stanou jedním z 6 míst v ČR, ve kterých se uskuteční jeden
z akčních dní kampaně Kopeme za lepší svět (podrobněji viz níže). Nepomyšl a Chmelištnou navštíví skupinka
keňských a českých dětí ve dnech 26. – 30. 6. 2013.
Když už víme, že společné družstvo česko-keňské zavítá
do Chmelištné a do Nepomyšle, a víme také kdy,
nezbylo nám, než vymyslet, co pro ně u nás připravíme
a co společně podnikneme.
Proto se ve večerních hodinách 18. 3.2013 sešla na
úřadu městyse první schůze regionálního realizačního
týmu. Zúčastnili se: Václav Staněk (za Koňský dvorec
Chmelištná o. s.) – regionální koordinátor, Josef
Lněníček (za městys Nepomyšl), Josef Kříž (za TJ
Nepomyšl), Monika Zlá (za Mateřské centrum jablíčko
z Nepomyšle), Monika Rajdlová (za Dětský zájmový
přírodovědný kroužek Pandíci o. s. a za Koňský dvorec
Chmelištná o. s.), Irena Čížková (za Dětský zájmový
přírodovědný kroužek Pandíci o. s.).
Dohodnuli jsme se na programu návštěvy a rozdělili si
následující úkoly:





Koňský dvorec zorganizuje ubytování, setkání se svými klienty, hlavně z DD Maštov, z VÚ Pšov a dalšími ve
čtvrtek 27. 6. 2013 a táborák s ohňovou podívanou v pátek 28. 6. 2013
MC jablíčko a Pandíci o. s. zorganizují zábavně vzdělávací programy pro lidi a děti v Nepomyšli v pátek
28. 6. 2013 odpoledne,
v sobotu 29. 6. 2013 pak proběhne akční den, tedy fotbalový turnaj smíšených družstev v minikopané pod
taktovkou pana J. Kříže a TJ Nepomyšl a doprovodný festival s prezentací místních a okolních aktivit
zejména pro děti a mládež, s hudbou, občerstvením a spoustou zábavy,
na večer pak městys přidá klasickou taneční zábavu pod letním nebem.

Pracovních schůzek pro přípravu kampaně bude zajisté ještě více. Projekt Kopeme za lepší svět je svou povahou
projektem otevřeným všem lidem a všem dobrým nápadů a počinům. Přidat se tedy může kdokoliv z Vás –
podnikatelé, sdružení, školy … Fantazii se meze nekladou. V případě, že byste měli zájem podílet se na přípravě
pobytu keňských dětí u nás v regionu, kontaktujte mne na tel. 774 166 456 nebo e-mailem:
kovarna@centrum.cz.
Václav Staněk
Koňský dvorec Chmelištná, občanské sdružení
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Chystá se …
Klauniáda s Pandíky o. s.
Vážení spoluobčané,
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o.s. si Vás dovoluje pozvat na akci
s názvem KLAUNIÁDA, a to 6. dubna 2013 od 14.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli.
Na co se můžete těšit? Na odpoledne plné her, soutěží o drobné ceny, vystoupení Pandíků
a dětí z Dětského domova v Mašťově, ukázky Canisterapie a výcviku psů, nebude chybět
ani soutěž O nejhezčího klauna, kde hlavní cenou je sladký dort, a na závěr klaunská
diskotéka. Po celou dobu se můžete těšit na klauna Marcelku a Vaška.
Vstupné je dobrovolné a každý, kdo přijde v masce klauna, dostane malý dárek u vstupu.
Občerstvení je zajištěné. Těšíme se na Vás.
Nina Smolková
vedoucí Pandíci o. s.

Jarní větrání skříní
… aneb burza jarního oblečení a sportovních spotřeb. MC Jablíčko z Nepomyšle Vás zve již na tradiční jarní
burzu. Ta proběhne v sobotu 20. 4. 2013 v Kulturním domě v Nepomyšli. Prodej bude probíhat od 14.00 do 17.00
hodin v sobotu 20. 4. 2013.
Věci do burzy přijímáme řádně označené a se seznamem věcí v pátek 19. 4. 2013 mezi 16.00 až 18.00 a v sobotu
20. 4. 2013 mezi 9.00 až 11.00. Výdej neprodaných věcí proběhne v neděli 21. 4. 2013 od 9.00 do 10.00 hodin.
Nevyzvednuté věci budou tradičně předány charitě.
Podrobné informace získáte u Moniky Zlé na tel. 777 917 467 nebo na e-mailu: monikazla@seznam.cz.
Podrobnosti najdete také na www.mcjablicko.webnode.cz.
Monika Zlá
předsedkyně výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle

Za lepší svět se letos opět bude kopat i v Nepomyšli
Jako v minulých letech tak i letos, na počátku léta nasedne v keňském Nairobi šest mladých lidí do letadla, ve
kterém se vypraví až do dalekého Česka. Nejsou to ale děti bohatých rodičů, které baží po turistických zážitcích,
ani studenti, kteří by zde hledali práci nebo další vzdělání. Jsou to ti nejchudší z nejchudších, obyvatelé slumu
Mathare, jedné z největších chudinských čtvrtí světa. Jejich rodiny většinou opustily venkovské oblasti Keni a
přišly do města za jakousi vidinou alespoň minimálních sociálních jistot. A proč, že se našich šest vypravilo do
dalekého Česka? Za odměnu.
Několik let se pilně snažili být ti nejlepší z nejlepších ve své organizaci-MYSA (organizace, která vychovává děti a
mládež ze slumu Mathare ke sportům a osobnímu rozvoji). Pilně trénovali své dětské svěřence, prokazovali se
nejlepšími výsledky ve škole, aby se jim teď splnil obrovský sen – vidět Evropu, zemi zaslíbenou a téměř zlatou,
ráj na zemi.
A z té Evropy mají vidět právě Česko, a to díky projektu „Fotbal pro rozvoj“. Nevím, zda je to náhoda nebo
jejich volba, ale vím, že někteří jiní šťastlivci z jejich organizace mají šanci navštívit například Norsko. Šestice
návštěvníků se připojí k šestici mladých lidí z Čech (kterou vybírá sdružení INEX-sda, koordinátor celého
projektu) a vytvoří spolu fotbalové družstvo a společně navštíví šest míst v naší republice.
Podařilo se nám prosadit, že jedním z těch šesti míst bude ve dnech 26. – 30. 6. 2013 už podruhé Nepomyšl a
Chmelištná. Vtírá se otázka, proč návštěvníky zveme do tak zapadlého koutu Čech, ale je na ni také poměrně
jasná odpověď. Hlavním poselstvím projektu – kampaně „Fotbal pro rozvoj“ je motto: „Jednej lokálně, mysli
globálně“.
Cílem kampaně je aktivizovat lidi (hlavně mladé lidi) k zájmu o okolní svět, k tomu, že mohou vzít do rukou
zodpovědnost za vlastní činy, pomocí kterých mohou přispívat ke změně – sebe sama, okolí, společnosti, a to jak
v lokální, tak v globální rovině. Jako prostředník nám v rámci kampaně slouží fotbal. A přítomností Keňanů
nabývá kampaň globálního rámce – lidé získají možnost porovnat svoje problémy s problémy v zemích třetího
světa. A naopak – Keňané by měli vidět, že Evropa není jen zaslíbená země z reklamních letáků, jak ji oni vidí,
ale také obyčejný život s problémy často podobnými těm jejich. Zkrátka chceme, aby návštěva keňské skupinky
byla přínosem nejen pro ně, ale také pro naše lidi, naši zemi. Vždyť také projekt platí naše Ministerstvo
zahraničních věcí.
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Celá návštěva česko – keňské skupiny včetně akční skupiny je projekt otevřený všem dobrým nápadům a
přičiněním. Takže neváhejte, prosím, a jakkoliv se zapojte i Vy se svým nápadem!
Na závěr bych chtěl odpovědět ještě na jednu otázku, kterou si určitě hodně lidí položí: Kolik nás to bude stát?
Odpovím triviálně – skoro nic. Z pokladny městyse Nepomyšl by měly jít prostředky snad jenom na upomínkové
dárky pro Keňské návštěvníky (mluvili jsme o třech kopacích míčích pro jejich tréninky doma v Nairobi) a kapela
na večerní zábavu. Vše ostatní bude financováno z kampaně a ze zdrojů neziskovek podílejících se na přípravě
akce.
Václav Staněk
Koňský dvorec Chmelištná občanské sdružení

Neziskovky informují …
Vážení rodiče,
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o. s. oznamuje: PŘIBÍRÁME NOVÉ ČLENY!
Kroužek je určen pro děti ve věku od 4 do 15 let. Budeme se scházet každý pátek od 16.30 hod.
do 19.00 hod., a to v klubovně v budově multifunkčního centra obce.
Co na kroužku děláme? Malujeme, vyrábíme z různých materiálů, zpíváme, tancujeme,
soutěžíme, hrajeme hry, připravujeme akce pro veřejnost, kde pak děti vystupují, jezdíme na
výlety a spoustu dalšího.
Děti můžete přihlašovat na tel. čísle 722 704 510 p. Smolková nebo osobně každý pátek na kroužku či přes e-mail
pandici.pandici@seznam.cz. Více informací o kroužku také naleznete na www.pandici.blog.cz.
Na všechny nové členy se moc těšíme!
Nina Smolková
Vedoucí Pandíci o. s.

OBRAZEM
Muže s nejkrásnějšíma nohama máme v Nepomyšli
... a může se jím pochlubit jeho milovaná žena a naše vzorná paní poštmistrová Janina Glončáková.
V recesistickém klání o nejhezčí lýtkový sval totiž v sobotu 2. 3. 2013 v Lubenci zvítězil Martin Glončák
z Nepomyšle.
Netradiční soutěž o nejkrásnější chlapské nohy byla veselým vyvrcholením regionálního turnaje ve stolním
tenise, který obec Lubenec ve spolupráci se Svazkem obcí Podbořanska o prvním březnovém víkendu pořádala.
Jak vše probíhalo, se můžete podívat na fotografiích Milana Fejfárka z Regionu Podbořansko.

V přísné porotě zasedly Zdeňka Doležalová a Marie
Kieswetterová
z Lubence,
Libuše
Moravčíková
z Vroutku a Martina Kantorová z Očihova.

Aby muži neobluzovali dámy porotkyně svým luzným
zjevem, cudně se zakryli oponou a porotě odhalili jen
svá mužná lýtka.
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Poté, co dámy vybraly nejmužnější „nožky“, opona
odhalila i zbývající a bezesporu dokonalé části těl
soutěžících pánů. A šťastným výhercem se stává …

26. 3. 2013

… Martin Glončák z Nepomyšle! Jako druhý svými
holeněmi okouzlil přítomné dámy podbořanský
starosta Radek Reindl, třetí nejkrásnější lýtka
v Regionu vlastní Jan Strieborný z Očihova.
Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Milan Fejfárek (převzato z www.ohremedia.cz)

Jak šel čas s opravou školy
Prohlédněte si fotografie, jak vypadaly prostory bývalé školy před rekonstrukcí a jak vypadají teď, měsíc před
kolaudací stavby.
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Foto: Monika Zlá

Oslavili významné výročí: (60 let a více)
11. 03.
12. 03.
14. 03.
16. 03.

Květoslava Škorjaková z Dvérců
Margita Jordánková z Nepomyšle
Jaroslav Jelínek z Nepomyšle
Václav Svoboda z Nepomyšle

21. 03.
24. 03.
26. 03.
28. 03.

Hana Vilimová z Nové Vsi
Danuška Jandíková z Dvérců
Marie Zajícová z Nové Vsi
Jana Bartušková z Nepomyšle

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

Přistěhovali se:
4. 3. 2013

Zdeňka Štruncová do Nepomyšle 140

Narodili se:
21. 3. 2013

Lukáš Mimovič

Šťastným rodičům Martině a Jakubovi Mimovičovým z Nepomyšle blahopřejeme a Lukáškovi přejeme do života
vše nejlepší.
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KULTURA A SPORT
Sport
Turnaj ve stolním tenise
První březnovou sobotu odehráli v Lubenci Pavel Tvrdý, Martin Glončák, Jirka Chobot a Petr Lněníček jako
zástupci Nepomyšle turnaj ve stolním tenise s ostatními týmy z celého regionu Podbořanska. Hrálo se od 9,00 na
5 stolech. Vládla sportovní nálada a bojovný duch. A právě díky němu naši reprezentanti vybojovali krásné
6. místo. Nejlepším týmem v celoregionálním klání bylo družstvo Krásného Dvora, na 2. místě se umístili tenisté
z Kryr a
3. příčka patřila reprezentantům Blšan. Děkujeme našim borcům za skvělou reprezentaci a obci
Lubenec za výbornou organizaci.
Zdenka Lněníčková

Foto: Jan Vnouček (převzato z www.ohremedia.cz)

Kalendárium
6. 4. 2013
11.5.2013

Klauniáda s Pandíky o. s. od 14.00 hod. v Kulturním domě v Nepomyšli.
Sběr nebezpečného odpadu od 11.00 hod. do 11.30 hod. na návsi před úřadem městyse

POTĚŠILO NÁS …
… že MC Jablíčko získalo dotaci 229 500 Kč od MAS Vladař na vybavení prostor v budově bývalé školy
v Nepomyšli. Ze získaných dotačních prostředků budeme financovat dodělávky podlah v MC, instalaci dřevěné
podesty na hraní, pořídíme základní vybavení MC jako šatní bloky, vybavení koupelničky a WC, stolečky, židličky,
skříňky a matrace na spaní a navíc i některé herní prvky. Stále pracujeme na žádostech v dalších dotačních
titulech, abychom co nejdříve mohli prostory MC otevřít veřejnosti a rozjet činnost naplno. Co je obsahem naší
činnosti, čemu se věnujeme a jak fungujeme najdete na www.mcjablicko.webnode.cz.
Zdenka Lněníčková
2. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

DĚTSKÝ KOUTEK
Hádanka z titulní strany
Kdo občas vyrazíte na toulky i méně prostupnými částmi Nepomyšle, jistě
jste poznali, že na fotografii z minulého čísla Nepomyšlovin byla idylicky
zasněžená část Doláneckého potoka v úseku pod bývalou poštou po
mostek na Brody. Dnešní číslo Nepomyšlovin Vám místo hádanky přináší
spíše takovou chaldivou zimní podívanou na dominantu naší obce.
Opravdu nebude těžké uhádnout, co je na fotografii, a tak – budete-li
někdo mít opravdu chuť – zkuste nám napsat, kolikaúhelník je
nepomyšlský zámek. Budete-li vědět, pošlete nám zprávu buď na emailovou adresu Nepomyšlovin nepomysloviny@seznam.cz nebo na FaceBook do skupiny Nepomyšloviny.
Zdenka Lněníčková
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Pro naše nejmenší
… udělejte si velikonoční závěs do okna:
1) vybarvěte velikonoční slepičku a vajíčka, 2) vystřihněte, 3) podlepte tvrdším papírem (čtvrtkou), 4)
propíchněte jehlou a navlečte nit a 5) vajíčka zavěšte pod slepičku…

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 82, 439 71 NEPOMYŠL, IČO: 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. 04/2013 bude 17. 4. 2013.
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 či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více o pravidlech
vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Zpravodaje je omezen počtem 8 stran A4 - buďte struční.
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