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ÚVODEM
Milí přátelé,
dnes nebude úvodník věnován ani tak věcem duchovním, jako věcem ryze světským. 
V Nepomyšli se nám, myslím, žije celkem nadstandardně – za vodu nic neplatíme, za stočné nic neplatíme, 
poplatek za odpady je nejnižší v regionu (např. Krásný Dvůr platí 700 Kč/os./rok, v Podbořanech platí dospělí 
640 Kč/os./rok, děti mají slevu, ve Vroutku platí 500 Kč/os./rok). Opravují se obecní budovy, zvelebuje obec, 
místní organizace jsou hojně dotovány. To vše díky jedné jediné věci – skládce Vrbička. 
Za každou uloženou tunu dostává Nepomyšl do svého rozpočtu jako kompenzaci za znečištěné životní prostředí 
necelých 500 Kč, ročně tak do rozpočtu z Vrbičky připluje krásných 10 000 000 Kč. Díky tomu naše obec může 
dělat věci, o kterých se jiným, stejně velkým obcím ani nezdá. Vrbička je tedy alfou a omegou rozvoje 
Nepomyšle.
A právě nad Vrbičkou se nyní začínají stahovat mraky. Bouřková oblačnost se na Vrbičku hrne hned z několika 
stran. Lokální bojůvky se nám ještě jakž takž daří udržet pod kontrolou, ale řítí se na nás pohroma větších 
rozměrů, než jsou neshody mezi akcionáři společnosti Vrbička s. r. o. ohledně toho, zda si Nepomyšl ony peníze 
zaslouží či nikoliv.
Z evropských vod a z vod ministerských se valí pohroma v podobě zákazu skládkování. Jedná se o nás bez nás, 
tedy jinak řečeno jednání se účastní kdekdo, ale obce, jichž se tento krok bezprostředně dotkne, tedy obce jako 
Nepomyšl, jež žijí ze skládky, informovány ani zainteresovány nejsou.
 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s různými odbornými organizacemi připravuje novelizaci zákona 
o odpadech, kde by mělo dojít k velmi významnému omezení skládkování na úkor třídění odpadů v třídírnách 
anebo spalování odpadů ve spalovnách. 
Menším zlem pro Nepomyšl bude třídírna (proč i třídírna bude za určitých okolností zlem vysvětlím v jiném 
čísle), a tak bude-li to v našich silách, pokusíme se propojit celostátně všechny obce, jejichž příjem je závislý 
na skládkování, a pokusíme se zvrátit trend převést veškerý odpad na energetické využití, tedy na spalovny.
Spalování odpadu by pro nás bylo hotovou tragédií – nejenže by skládkování kleslo na absolutní minimum (pokud 
by nezaniklo zcela) a s ním by tedy významně klesl i příjem obecního rozpočtu, ale výrazně by tak vzrostly 
náklady na likvidaci odpadu, protože bychom odpad museli vozit do poměrně vzdáleného okolí. V současnosti do 
50 km od nás žádná spalovna nefunguje a asi v budoucnu ani fungovat nebude.
Proč to všechno píši? Protože nastane-li něco takového, bude muset obec zavést poplatky za veškeré služby, 
které svým občanům poskytuje, a výše těch poplatků bude muset být taková, aby se alespoň pokryly náklady 
spojené s těmito službami.
Budeme se samozřejmě hodně snažit, abychom se takovému scénáři vyhnuli – jsou ale věci, které zastupitelstvo 
a vedení obce může ovlivnit velice snadno, pak jsou věci, které může ovlivnit velice těžko, a pak jsou věci, 
které nemůže ovlivnit téměř vůbec. To, jakým směrem se vydá odpadové hospodářství České republiky, spadá 
do kategorie věcí těžko až téměř vůbec ovlivnitelných.
Chci, abyste si to uvědomili. Abyste už teď věděli, jak se věci vyvíjí a že jednou budete muset možná platit za 
vodu, za kanalizaci a že poplatek za odpady může výrazně vzrůst. A že to vše není vina nás, zastupitelů. Obec 
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nyní hospodaří bez dluhů, s vyrovnaným rozpočtem a s velkou rezervou na účtu. A to i přesto, že neustále něco 
stavíme, opravujeme, dotujeme. Jak vše bude vypadat v blízké budoucnosti, bohužel nezáleží jen na nás, 
zastupitelích.

Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Květnové jednání zastupitelstva proběhlo v pátek 31. 5. 2013 a zúčastnilo se jej 8 zastupitelů (pan Martin Kaše 
se dostavil až k projednávání bodu 4 v 19.16 hodin). Omluven byl pan Vilém Dorn. Zastupitelstvo projednávalo 
schválení několika prodejů a pronájmů obecních pozemků a schválilo záměry na další pronájmy a prodeje. 
Informace o zamýšleném prodeji či pronájmu naleznete vždy na úřední desce úřadu městyse Nepomyšl i na 
webových stránkách obce nepomysl.snadno.eu. 

Kromě majetkových převodů zastupitelstvo schválilo další finanční podpory místním i přespolním neziskovým 
organizacím: 15 000 Kč pro TJ Nepomyšl na přípravu suvenýrů pro keňské přátele v rámci projektu Kopeme za 
lepší svět, 5 000 Kč pro Český svaz včelařů na léčení včelstev v regionu a 5 000 Kč pro MC jablíčko z Nepomyšle 
na realizaci projektu Hurá do Afriky!

Zdenka Lněníčková

INFORMAČNÍ PELMEL

Proběhlo …

Oslava Mezinárodního dne dětí s ČČK Nepomyšl

V sobotu 1. 6. 2013 uspořádala místní skupina ČČK Nepomyšl již tradiční oslavu Mezinárodního dne dětí. Počasí 
o tomto víkendu předvedlo jednu ze svých abnormalit, a tak kvůli silnému a intenzivnímu dešti proběhla celá 
akce v kulturním domě v Nepomyšli. Účast byla hojná, sešly se snad opravdu všechny děti z Nepomyšle. Na děti 
díky nepomyšlským hasičům čekali vězeňští psovodi s ukázkou práce policejních psů, loutková pohádka, tradiční 
soutěže uspořádané ČČK a místním rybářským svazem, dětská diskotéka a balíček s odměnami. Jako maminka 
musím ocenit, že sladkostí v něm nebylo přespříliš a jeho obsah tvořily spíše drobné hračky, které děti opravdu 
potěšily. I přes hodně ošklivé počasí si děti své odpoledne opravdu užily, jak dokládají přiložené fotografie 
z dílny Kariny Humpolákové a z mého soukromého archivu.
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Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Karin Humpoláková, Zdenka Lněníčková

Rybářské závody v Nepomyšli

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, účastníkům a pořadatelům za to, že jsme mohli letošní rok 
navázat na předešlé roky a uspořádat rybářské závody, které se konaly dne 8. 6. 2013 v Nepomyšli. Závodů se 
zúčastnilo 46 závodníků. Pro závodníky bylo zajištěné občerstvení, které zajistil p. Miroslav August a díky paní D. 
Gančíkové jsme měli ke kávičce výborné věnečky a kremrole. První místo obsadil p. Šipoš Ladislav s 263 body, 
druhé p. Český Jiří se 145 body a na třetím místě skončili p. Smékal Rudolf a p. Šána Vladimír se 132 body. 
Ze závodníků, kteří dosáhli stejného počtu bodů, byl vždy dříve oceněn ten, který byl zapsán v prezenční listině 
na předním místě. Pro první tři umístění byly stanoveny ceny. Další závodníci si vybírali ceny dle vlastního 
uvážení. Ceny byly pro všechny účastníky. Letošní rok jsme přidali ještě jedno ocenění, a to pro tři nejstarší 
rybáře, kteří si odnesli také něco na památku. Věk nejstaršího účastníka letošních rybářských závodů byl 76 let.
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Poděkování patří sponzorům: MĚSTYS NEPOMYŠL, PAVEL TUČIM FIRMA GLAS-LAMINATE, JIŘÍ ZÁPOTOCKÝ-FARMA 
s.r.o., Bc. PETR STRUNZ, ZDENĚK BAUER-FIRMA PRAHA, PETR LNĚNÍČEK-AUTOLAKOVNA, BARTUŠKA STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST s.r.o., MIROSLAV AUGUST, ZDEŇKA SCHIEFERDECKEROVÁ a ČČK.

Za pomoc při organizování rybářských závodů a vytvoření zázemí bych chtěl poděkovat Vladimíru Luckému a dále 
Jindřichu Krohovi, Martinu Zápotockému, Rudolfu Zemanovi a dalším, kteří se podíleli na jejich uspořádání.

Doufám, že se nám podaří v dalších letech pokračovat touto cestou a zviditelnit naše rybářské sdružení a obec 
Nepomyšl.

Petrův Zdar
Vladan Strunz
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Foto: Karin Humpoláková

Vystoupení Pandíků na TátaDay v Podbořanech

V neděli 16. června 2013 proběhl v Hlubanech první ročník oslav Dne otců TátaDay. Pořadatelem bylo 
volnočasové rodinné centrum Duhový svět. Naše děti s velkým úspěchem vystoupily na této akci. Měly hned dvě 
vystoupení. V prvním zpívaly písničku a říkaly básničku o tátovi a v druhém tancovaly. Akci navštívil velký počet 
návštěvníků. Dětem se nejen toto vystoupení velice povedlo, a proto jsme se rozhodli je odměnit výletem.

Irena Čížková
1. místopředsedkyně Pandíci o. s.
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Foto: Archiv VRC Duhový svět

Chystá se …

Pohádkové malování křídou s Pandíky o. s.

Přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o. s. 
Vás srdečně zve na Pohádkové malování křídou, 
které od nás děti dostanou jako odměnu za 
vysvědčení. Zapojte svou představivost a 
přemýšlejte, co hezkého namalujete. Obrázky 
budou ohodnoceny a následně publikovány 
v Nepomyšlovinách a na nástěnce Pandíků.

KDY: pátek 28. 6. 2013 
ČAS: 15.00 hod.
KDE: na návsi před úřadem městyse Nepomyšl
TÉMA: České večerníkové postavičky

PROGRAM:
 pohádka o Červené Karkulce
 malování večerníčkových postaviček křídou 

společně s návštěvníky z Keni
 soutěž o nejhezčí obrázek

Těšíme se na Vás!

V případě deštivého počasí se akce ruší!

O poklad knížete Nezamysla – česko – keňská naučná stezka

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle a přátelé z Keni Vás srdečně zvou v pátek 28. 6. 2013 od 17.00 na rodinné 
klání O poklad knížete Nezamysla aneb česko – keňskou naučnou stezku. Vás a Vaše ratolesti čeká 6 zastavení, kde 
se seznámíte s českou, nepomyšlskou a keňskou historií, přírodou, zvyky a kuchyní. Na konci dobrodružné stezky 
Vás po rozluštění tajenky čeká poklad knížete Nezamysla. Srdečně zveme všechny nepomyšlské i přespolní. Akce 
plynule navazuje na Pohádkové malování křídou s Pandíky o. s. a je součástí akčních dní kampaně Kopeme za lepší 
svět. V případě výrazně nepříznivého počasí se akce ruší.

Monika Zlá, předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle
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Kampaň Fotbal pro rozvoj

Hlavní akční dny kampaně Fotbal pro rozvoj se v našem regionu 
uskuteční v termínu 26. 6. - 30. 6. 2013. Akční den s fotbalovým 
turnajem smíšených družstev o Putovní pohár fair play se pak 
bude konat v sobotu 29. června od 12.00 hodin na fotbalovém 
hřišti v Nepomyšli.

27. červen
• Divadelní představení dětí DD Maštov ve Chmelištné
• Návštěva ambasadorů kampaně ve Vroutecké základní škole

28. červen
• Workshop s chlapci výchovného ústavu Pšov ve Chmelištné
• Propagační výjezd kampaně po okolních vesnicích na koňském 

povozu
• 15.00 Pohádkové malování křídou s Pandíky o. s.
• 17.00 O poklad knížete Nezamysla – česko-keňská naučná 

stezka v Nepomyšli s MC Jablíčko z Nepomyšle
• Táborák a ohňová podívaná za doprovodu afrických bubnů

29. červen, 12.00 hodin, fotbalové hřiště Chmelištná
• Velký fotbalový turnaj smíšených družstev o Putovní pohár fair 

play
• Živá hudba
• Hry pro děti
• Hudební produkce s taneční zábavou
• Bohaté občerstvení

Vstup po celu dobu zcela zdarma. Akci organizuje Koňský dvorec Chmelištná ve spolupráci s dalšími místními 
organizacemi a městysem Nepomyšl.

Václav Staněk
Koňský dvorec Chmelištná

Neziskovky informují …

Pandíci zkrášlují obec Nepomyšl

Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o. s. se společně s dětmi rozhodl zkrášlit prostředí obce 
Nepomyšl, a to přímo okolo pomníku s pluhem. Společně s dětmi jsme tento pomník očistili, dovezli a nasypali 
novou hlínu okolo pomníku a vysázeli na stovku květin. O květiny pečujeme, zalíváme je a vypléváme. Dětem 
z kroužku vzhled obce není lhostejný, a tak se pustily do práce s vervou. No, posuďte sami dle přiložených 
fotografií.
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Text: Nina Smolková
Foto: Archiv Pandíků o. s.

ČČK MS Nepomyšl poskytl finanční pomoc obětem povodní

Členky ČČK MS Nepomyšl se rozhodly poskytnout pomoc obětem letošních červnových povodní. Na povodňové 
konto poskytly dar ve výši 3000 Kč.

Zdenka Lněníčková
Zapsáno dle ústního sdělení p. Heleny Wüstové, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

MC Jablíčko přispělo na obnovu ZOO Praha

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli na sbírku ZAPLAVENÁ ZOO PRAHA. Dohromady jsme vybrali 1100,-Kč. 
Dárcům ještě jednou děkujeme. Vybrané peníze jsme zaslali na účet povodňové sbírky.

Monika Zlá
Předsedkyně výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle

Poděkování …

Děkujeme panu starostovi za rychlé zařízení pomoci v naší situaci s odtokem vody u chalupy. Děkujeme hlavně 
místním hasičům za perfektně odvedenou práci a pomoc v naší svízelné situaci. Voda tekoucí naší zahradou a pod 
dvorem nám kvůli ucpanému kanálu pod silnicí dvůr zatopila. Pan Martin Lněníček a pan Marek Filipczak pod 
vedením pana velitele Vladimíra Vázlera si dali velkou práci roury pročistit, přestože bylo velice špatné počasí, celou 
dobu pršelo a byli celí promočení. Odmítli odměnu, určitě by si ji však zasloužili. Tuto odměnu přidáváme do sbírky 
na opravu místního kostela. Ještě jednou jim moc děkujeme za ochotu a vstřícnost. 

manželé Rádlovi
Nepomyšl 72

Rád bych poděkoval organizátorům rybářských závodů v Nepomyšli za skvěle připravenou akci. Organizace byla 
bezvadná. Jmenovitě děkuji Martinu Zápotockému, Jindrovi Krohovi, Vladimíru Luckému a Vladanu Strunzovi. 
Děkuji i za zajištění VIP místa pro soutěžní rybolov. 

Jiří Český

OBRAZEM

Hurrrrrááá do Afriky!

„Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky. Přidržte si čepice, hop a už jsme v Africe.“

Za pomoci tohoto zaříkávadla se po celý měsíc červen (nejen) nepomyšlské děti pravidelně dostávaly do Afriky na 
výpravy za poznáním černého kontinentu. Výukový cyklus pro děti připravilo Mateřské centrum Jablíčko 
z Nepomyšle jako přípravu na akční dni kampaně Kopeme za lepší svět, v rámci kterých Nepomyšl již podruhé 
navštíví přátelé z africké Keni.

Během 4 sezení kamarádi sloník Toník – slon, který se ztratil z cirkusu – a lev Alex – divoký lev africký – děti 
provedli po zeměkouli a seznámili je s jednotlivými světadíly a jejich obyvateli. Děti spolu s Alexem pomohli 
Toníkovi najít jeho pravý domov – Afriku – a Toník je za odměnu s Afrikou seznámil o něco podrobněji.
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Aby Toník už nikdy nezabloudil, vyrobily mu děti z různých semen luštěnin a obilovin mapu Afriky.
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Na dalším sezení se děti vypravily za Toníkovými a Alexovými kamarády – africkými divokými i domácími zvířaty. 
Seznámily se s různými životními podmínkami zvířat žijících v Africe – navštívily poušť, deštný prales, savanu i 
divoké a bohaté africké řeky a jezera. Díky pohádce O lakomém paviánovi a statečné zebře děti také zjistily, proč 
má zebra černé pruhy a pavián červený zadek.

Prstovými barvami si děti nakreslily pštrosa a vyzkoušeli si i malování blátem. Svá díla vystaví děti na prodejní 
vernisáži Okouzleni Afrikou ve středu 26. 6. 2013.

Na třetím sezení jsme opustili divočinu a vydali jsme se mezi africké obyvatele – pohádkový černošský chlapeček 
Kirikou seznámil děti s kmeny žijícími v různých částech afrického kontinentu a se životem v africké vsi. Nejprve 
jsme si vyrobily domorodé oblečení Tuaregů, Beduínů, Masajů i Kikujů.

Pak si děti vyzkoušely vysadit zeleninovou zahrádku, zasít obiloviny a vytvořit zavlažovací systém.
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Ten napustily vodou nošenou v nádobách na hlavě. Měly tak možnost vyzkoušet si, jak nesnadný mají domorodí 
Afričané přístup k vodě.

Když byla zahrádka řádně obhospodařena a zavlažena, vrhly se děti na výrobu mouky pomocí hmoždířů a 
kamenných mlýnků. Z mouky nakonec vyrobily obilné placky. Při výrobě mouky se děti díky rytmu tlučení hmoždířů 
seznámily i s kořeny africké hudby a naučily se svahilskou píseň Jambo bwana (Dobrý den pane).

Na závěr třetího sezení následovala výroba nádobí z kaolínu. Čtvrté a poslední sezení se neslo v duchu opakování 
všeho naučeného. Děti si s Toníkem a Alexem zazpívaly písničku To je on, malý slon, zahrály si pohádku 
O lakomém paviánovi a statečné zebře, secvičili choreografii na fotbalovou hymnu Waka waka a zazpívaly píseň 
Jambo bwana. V přestávkách mezi tancem a zpěvem si hoši vyrobili masajské bojové štíty a děvčata čelenky 
tuaregských žen.

Povodňová pohotovost JSDH Nepomyšl

Zásah ve Chmelištné 1. 6. 2013 – únik odpadních vod

V sobotu 1. 6. 2013 byla JSDH Nepomyšl povolána do Chmelištné k č. p. 9. V důsledku prudkých dešťů došlo 
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v horní části návsi k poškození odvodu odpadních vod – odpadní vody vyvěraly na travnaté ploše za kapličkou a 
stékaly proudem kolem kapličky dolů směrem k nemovitosti č. p. 9, kde zaplavovaly dvůr a hrozily znečištěním 
lokálního zdroje pitné vody. Hasiči postavili z pytlů s pískem před nemovitostí č. p. 9 obranný val tak, aby zamezily 
vtoku odpadních vod do dvora nemovitosti. K zaprotokolování havárie byl povolán zástupce Komise pro životní 
prostředí městyse Nepomyšl. V zásahové jednotce byli Vladimír Vázler, Marek Filipczak a Martin Lněníček.

Technická pomoc v Nepomyšli 3. 6. 2013

Prudké lijáky o víkendu 1. - 2. 6. 2013 zvedly hladiny i na horních tocích. Rozvodnily se i jinak drobné potůčky. 
Také potok odvádějící vodu z kaolínky a protékající přes pozemek manželů Rádlových v Nepomyšli, který jindy 
sotva teče, významně zvedl svou hladinu, avšak stále zůstával v korytě, jež na pozemku Rádlových zatrubněno. 
V dopoledních hodinách v pondělí 3. 6. však zatrubnění již nestačilo pojímat přitékající masu vody, potok se 
vybřežil ze svého koryta na pozemek manželů Rádlových a hrozil zatopením přízemí budovy. Na pomoc byla 
povolána JSDH Nepomyšl. Průzkumem bylo zjištěno, že odtoku vody propustkem pod silnicí brání překážka 
neznámého původu. K odstranění překážky použili hasiči kanalizačního „krtka“ – ukázalo se, že v propustku se 
vzpříčila dvě polínka, na nichž se v důsledku prudkých dešťů zachytil silniční štěrk a potoční sedimenty a došlo 
k zanesení propustku. Technického zásahu se zúčastnili Vladimír Vázler, Marek Filipczak a Martin Lněníček.
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Zásah JSDH Nepomyšl v Lubenci – blesková povodeň 9. 6. 2013

V neděli 9. 6. 2013 zasáhla oblast Žluticka a Podbořanska velmi silná bouřková činnost, kdy přívalové srážky 
přinesly až 120 mm vody. Prudký a silný déšť způsobil bleskovou povodeň na Lubenecku, kde rozvodněné lokální 
toky a přetékající Lubenecký rybník zatopily řadu nemovitostí. V 18.30 byla JSDH Nepomyšl povolána k zásahu do 
Lubence, kde naši hasiči čerpali vodu ze zatopených nemovitostí a ze silničních propustků, aby zvýšili jejich 
průtočnost, pomáhali vyklízet postižené nemovitosti a odstraňovat následky bleskové povodně. Naše jednotka byla 
ve 2.00 10. 6. 2013 hodiny v noci vystřídána dalšími kolegy ze záchranného sytému, členové JSDH se do 
Nepomyšle vrátili krátce před 3. hodinou ranní. Zásahu se zúčastnili Vladimír Vázler, Vilém Dorn, Rudolf Zeman, 
Marek Filipczak a Martin Lněníček.

Technická pomoc v Nepomyšli 10. 6. 2013

Mohutná srážková činnost v  neděli 9. 6. 2013 a v noci na pondělí 10. 6. 2013 způsobila opět výrazné rozvodnění 
horních toků. Narozdíl od předchozího víkendu byly srážky ještě vydatnější, a tak došlo jak k rozlivu Doláneckého 
potoka, tak k vybřežení odvodňovací strouhy pod kaolínkou. Dolánecký potok ohrožoval zatopením nemovitost 
pana Vitnera na konci Nepomyšle u silnice na ovčín a Chmelištnou. Strouha z kaolínky se opět přelila přes pozemek 
pana Rádla, zatopila stodolu a hrozila zatopením obytného objektu. 
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K pomoci byla opět povolána JSDH Nepomyšl. Hasiči naplnili několik pytlů s pískem a ty rozmístili u vstupů do 
ohrožených nemovitostí tak, aby zabránili průniku vody do nemovitostí. Technické výpomoci se zúčastnili Vladimír 
Vázler, Vilém Dorn, Rudolf Zeman, Vítězslav Jiřík, Marek Filipczak a Martin Lněníček.

Vážení občané Nepomyšle a spádových obcí, nebojte se volat hasiče z Nepomyšle v nouzi či pomoci při zatopeném 
sklepu či při jiné situaci. Vždy se můžete obrátit na pana starostu nebo přímo na místní hasiče a ti se problém 
pokusí vyřešit a zdarma, nic se neplatí, jak poslední dobou kolovalo obcí, že se výjezdy hasičů platí. To, že Vám 
voda zaplaví sklep či dům, není zneužití hasičů. Hasiči jsou tu pro Vás.           Vladimír Vázler, velitel JSDH

          www.sdh-nepomysl.websnadno.cz, tel. 775 098 797

Oslava 140. let JSDH Vroutek 15. 6. 2013

V sobotu 15. 6. 2013 se konala ve Vroutku oslava 140. let od založení místního Sboru dobrovolných hasičů. 
K oslavě se sjely hasičské sbory z širokého okolí, dorazili i kolegové z německého Anabergu. Po slavnostním defilé 
hasičských jednotek a techniky městem Vroutek následovalo slavnostní svěcení nového praporu a předávání cen 
zasloužilým členům SDH Vroutek. Po slavnostním aktu si všichni přítomní užívali zábavy s country kapelou. Program 
byl doplněn o ukázku zásahu na vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozu a o ukázku hasičských dovedností 
mladých vrouteckých hasičů. Celý den se náramně vydařil a zábava volně plynula až do pozdních večerních hodin. 
SDH Nepomyšl reprezentovali Vladimír Vázler, Rudolf Zeman, Marek Filipczak, Vítězslav Jiřík, Martin a Zdenka 
Lněníčkovi.
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Text: Zdenka Lněníčková
Foto: Zdenka Lněníčková, Martin Lněníček, archiv SDH Nepomyšl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí:  (60 let a více)
11. 6. Anna Kirchnerová z Nepomyšle
14. 6. Michal Zada z Nepomyšle 
16. 6. Jan Zajíc z Nepomyšle
20. 6. Reinhold Janda z Nepomyšle
24. 6. Hana Englová z Nepomyšle
27. 6. Hana Krausová z Nepomyšle
29. 6. Gudrun Nováková z Nepomyšle 

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

KULTURA A SPORT

Sport

TJ Nepomyšl nabízí své výsledky ve fotbale. V uplynulé sezoně bylo sehráno 20 zápasů. V konečné tabulce 
skončila TJ Nepomyšl na 6. místě se skórem 58:52, se ziskem 28 bodů. Velkou pochvalu vyjadřujeme úspěšnému 
střelci Michalu Filipovi, který se umístil jako třetí nejlepší střelec 4. třídy skupiny B s 20 brankami.

Výsledky posledních zápasů:
TJ Nepomyšl – Bezděkov 2:2 (0:2)
TJ Kněžice - TJ Nepomyšl 2:3
TJ Nepomyšl - Vroutek 4:4
Tuchořice B - TJ Nepomyšl 4:4
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TJ Staňkovice - TJ Nepomyšl 4:2 (1:2)

Zprávu podává Václav Svoboda

Kalendárium
26. 6. 2013 Afrika v Nepomyšli
28. 6. 2013 O poklad knížete Nezamysla
28. 6. 2013 Pohádkové malování s Pandíky
29. 6. 2013 Kopeme za lepší svět

POTĚŠILO NÁS …
… že se podařilo obec zbavit dluhů. V únoru 2013 schválilo zastupitelstvo městyse Nepomyšl jednorázové 
splacení úvěru u ČMZRB. V květnu 2013 jsem byl pozván na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku v Praze 
k podepsání dodatku č.1 ke Smlouvě o zvýhodněném úvěru mezi ČMZRB a městysem Nepomyšl o jednorázovém 
splacení úvěru ve výši 2.518.000,- Kč. Tímto dodatkem se zrušily zástavy nemovitostí ve vlastnictví městyse 
Nepomyšl – dům čp. 79 s pozemkem (kadeřnictví) a  dům čp. 51 s pozemkem (bývalé zdravotní středisko) a obec 
se zbavila dluhů. Tato půjčka byla uzavřena v r. 2006 na výstavbu nového vodovodu v Nepomyšli.

Josef Lněníček

DĚTSKÝ KOUTEK

Hádanka z titulní strany
Rybník, skrytý mezi topoly na minulé fotografii, býval kdysi luxusním 
koupalištěm. To v Nepomyšli vzniklo ještě před 2. světovou válkou a na 
svou dobu bylo skutečně špičkově vybaveno. Po válce zázemí koupaliště 
zchátralo, stavba bazénu ale přežila, získala malinko přírodnější 
charakter a dnes slouží jako rybochvoný rybník, který je v soukromých 
rukou. Okolí Nepomyšle vůbec dříve bývalo osázeno hojnými rybníčky,
rybníky a vodními nádržemi. Mnohé již zanikly, mnohé slouží dodnes, 
některé nově vznikly. Největším rybníkem ve správním území 

Nepomyšle je Velký Rohozec u Nové Vsi. Typickým návesním rybníkem je rybník ve Chmelištné, pod nímž je 
v kaskádě další menší rybníček. Oba rybníčky sloužily k odvodňování návsi při větších deštích. Drobné rybníčky 
vzniklé v důsledku těžby najdeme u Buškovic, typickým „průmyslovým“ rybníkem je také Nepomyšlský rybník, 
kterému všichni neřekneme jinak než kaolinka, z čehož jasně vyplývá i jeho původ – sloužil dříve k plavení 
kaolínu. Zarůstajícím rybníkem je Podhájský rybník pod lesem Kernerákem. Nově vzniklým je rybník u Nové Vsi –
v ten se proměnil mokřad od roku 2002 chráněný jako významný krajinný prvek Bažiny u Nové Vsi. Zaniklým je 
naopak rybník u lesa, jemuž se říká Dlouhé Dříví (brodecký les) – z rybníka dnes již zbyl jen několika hektarový 
mokřad. Stejný osud asi čeká rybník u Ovčína či rybník na hranici katastru Nová Ves a Valeč. Opomněla jsem tu 
ještě určitě hodně rybníčků a rybníků, ale ať už jsem je vyjmenovala všechny nebo ne, náš kraj je zkrátka 
takové neobjevené Třeboňsko. A taky bohužel po této vodohospodářské stránce již dost zanedbané a 
zapomenuté. Snad se příští generace vlastníků přestanou prát s přírodou a tam, kde příroda obdarovala krajinu 
prameny a prameništi, ponechají tato území vodě a jedině vodě.
Dnešní obrázek zachycuje kostel sv. Mikukáše v Nepomyšli. K němu se váže jedno pro Nepomyšl významné 
datum. Víte jaké? A čím je významné? Chcete-li, napište nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na nás 
Facebook.

Zdenka Lněníčková
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