
Ročník 2 Číslo 4/2012 Cena 5 Kč

ÚVODEM
Vážení předplatilé,

v minulém čísle jsem připomínala, že tomu již bude rok, 
co Nepomyšloviny začaly vycházet. A je to tady, ten rok 
právě uplynul. A s ním doběhlo i předplatné těm z Vás, 
kdo jste si jej hradili v dubnu 2011 na 12 měsíců dopředu. 

Pokud tedy Nepomyšlovinám zachováte i nadále svou 
přízeň, pak se, prosím, co nejdříve dostavte na úřad 
městyse Nepomyšl k sl. Morávkové a Nepomyšloviny si 
předplaťte. 

Předplatné bude tentokrát možné uhradit pouze do konce 
roku 2012, tj. na příštích 8 měsíců do prosince 2012. 
S koncem světa to nesouvisí , spíše jde o přehlednost 
účetnictví. Cena Nepomyšlovin zůstane nadále stejná 5 
Kč. Ti z Vás, kteří si tedy Nepomyšloviny budou chtít dále 
předplatit a doposud tak neučinili, zaplatí do konce roku 
40 Kč.

V minulém čísle jsem také vyzývala k Vaší větší aktivitě 
co se příspěvků do Nepomyšlovin týče. Moc děkuji všem, 
kteří se této výzvy chopili a poslali své články – některé 
možná ne úplně veselé, ale i ty se počítají. Mockrát 
děkujeme a pevně doufáme, že ve své pisatelské snaze 
setrváte.

Do třetice bych ráda poděkovala za dosavadní činnost 
v redakční radě Nepomyšlovin panu Vladimíru Vázlerovi, 
který se z osobních důvodů rozhodl svou činnost v radě 
ukončit. Já i moje kolegové si moc vážíme jeho dosavadní 
aktivity, kdy patřil k pravidelným přispěvatelům do 
Nepomyšlovin a pevně doufáme, že na Nepomyšloviny a 
veřejné dění ani do budoucna rozhodně nezanevře.

V souvislosti s tím se obracím na Vás, aktivní zástupce 
občanských sdružení v Nepomyšli a jejích spádových 
obcích, kteří máte přístup k internetu, zda byste neměli 
zájem doplnit naše řady o sedmého člena. Pokud by někdo 
z Vás o zapojení se do vydávání Nepomyšlovin uvažoval, 
prosím, obraťte se na předsedkyni redakční rady Ninu 
Smolkovou.

Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Březnové zastupitelstvo se konalo 30. 3. 2012 od 
18.00. Zúčastnilo se jej 7 zastupitelů, omluveni byli 
pan Martin Kaše a Antonín Lněníček.

Palčivým bodem, který zastupitelstvo projednávalo, 
byla žádost obyvatel brodské ulice v části od Žáků 
k Českým o opravu této komunikace. Pan starosta 
žadatelům sdělil, že v této věci již jedná 
s Katastrálním úřadem v Žatci a s ČEZem. Důvodem 
je skutečnost, že nejsou zcela přesně známi 
vlastníci pozemků pod komunikací. Aby se mohlo 
začít s jakýmikoliv stavebními pracemi, je potřeba 
stavebního povolení a to se bez souhlasu stávajících 
vlastníků získat nedá. Definovat vlastnictví 
pozemků je tedy prvním klíčovým krokem k nové 
komunikaci. Druhým „oříškem“, který je třeba 
rozlousknout v souvislosti s položením nového 
povrchu komunikace, je záměr ČEZ umístit 
nadzemní vedení do komunikace. Pokud by se tento 
záměr realizoval v nejbližší době (v horizontu 1-2 
let), s novým povrchem by obec vyčkala do 
dokončení této akce. V této věci starosta již oslovil 
kompetentní osoby z ČEZu a požádal je o závazné 
informace, na základě kterých bude rozhodnuto, 
kdy se s opravou komunikace začne. Dobrou 
zprávou pro obyvatele této ulice budiž, že obec 
s opravou komunikace počítá a nebude ji odkládat 
do nekonečna. Pokud ČEZ nebude umístění vedení 
pod zem realizovat v nejbližších 2 letech, s opravou 
komunikace se započne hned, jak to umožní 
všechna administrativní rozhodnutí a povolení.

Zastupitelstvo dále schválilo příspěvek 15 000 Kč na 
činnost MC Jablíčko z Nepomyšle a dále 40 000 Kč 
na pořádání oslav 600 let od první písemné zmínky 
o obci Dvérce. Hlavními organizátory těchto 
slavností jsou sami obyvatelé Dvérců v čele s paní 
Hanou Lindákovou.

Zdenka Lněníčková
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BEZ OBALU
V této rubrice dáváme prostor Vašim názorům na cokoliv, co se děje v obci. Uveřejňujeme zde příspěvky 
v podobě, v jaké je redakční rada dostane, tedy včetně hrubek, překlepů apod. Uveřejněny nebudou pouze 
příspěvky anonymní a vyloženě vulgární. S názory prezentovanými v této rubrice se nemusí redakční rada 
Nepomyšlovin ztotožňovat, nemusí být ani oficiálním stanoviskem městyse Nepomyšl. Veškeré právní důsledky 
za zveřejnění článku nese jeho autor.

Nevděk vládne světem-aneb za dobrotu na žebrotu
Nemohu jinak, nežli oponovat p Pavlovi Tvrdému na jeho dosti unáhlený a zkreslený článek. Jelikož on sám se 
neúčastnil žádného jednání ČČK Nepomyšl s mlédeží o konání Staročeských májů a ani osobně nejednal s žádným 
zástupcem této organizace, tudíž nejspíše získal některé zprávy takzvaně z druhé ruky.Jen těžko může kritizovat 
a špinit organizaci, jejíž členky nehledí na čas ani peníze, které při pořádání různých akcí poskytují.
Letošní máje Český Červený Kříž NEPOŘÁDÁ. Nabídly jsme mládeži pomoc, při organizování májů, ale mladí si 
chtějí pořádat Staročeské máje sami.My toto respektujeme a přejeme jim hodně štěstí.
Ale, pro zajímavost chceme čtenáři přiblížit náklady vynaložené v loňském roce na opravu a údržbu krojů. Mašle, 
gumy a jiný galanterní materiál 476,- Kč. Pánské podkolenky, 550,- Kč. Umělé květiny, 407,- Kč. Prášek,aviváž a 
Savo na praní 224,- Kč. Měli bychom také započítat čas,práci a elektřinu na vyžehléní krojů. Zmíněná stokoruna 
za vypůjčení kroje zdaleka nepokryje náklady na jeho údržbu. A to není vše, co se platilo v loňském roce z 
pokladny Červeného Kříže.
Nebudu se dál rozvádět. Jen to, že práci a čas, který jsme tomu věnovali, se nedá stejně vyčislit. A ten, kdo zná 
a pracuje zadarmo již řadu let, ten ví, co všechno tohle obnáší. Za to děkuji všem členkám ČČK, a přeju jim do 
další práce hodně sil a trpělivosti.
V Nepomyšli 12.4.2012

Za výbor ČČK Nepomyšl
předsedkyně Helena Wüstová

Lesní hospodaření Městyse Nepomyšl
Oceňuji výzvu z Nepomyšlovin č. 3/2012 a našel jsem si 30 minut k napsání následujícího příspěvku do rubriky 
„Bez obalu“.
Při likvidaci starých písemností jsem si přečetl předvolební handrkování zájemců o vládnutí v naší obci (červen 
2006). Zaujala mě tam zmínka o lesním hospodaření. Skupina nezávislých kandidátů psala, že nikdo neví, jak se 
hospodaří, část členů zastupitelstva a zástupců kandidujících stran odpovídala, že proti nevýhodným smlouvám 
z dřívějšího období obec hospodaří sama a má z hospodaření zisky. 
Sám jsem si v tehdejší době objednal limitovanou dodávku 2 m3 palivového dřeva a brzy jsem ji obdržel. Asi před 
3 roky jsem si palivové dřevo objednal opět, ale bez výhledu na dodání.
Zajímalo by mě, jak je to s lesním hospodařením obce nyní.
Zejména:
- jaký les obec vůbec vlastní
- jaké jsou výnosy dřeva pro průmyslové využití a palivového dřeva
- jak jsou uspokojovány objednávky občanů a podle jakého systému
- jaké jsou výnosy z lesního hospodaření a jak se promítají do rozpočtu obce
- jiné zajímavosti z lesního hospodaření 

Jiří Podroužek,  Dvérce čp. 5

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Lesní hospodaření Městyse Nepomyšl
Městys Nepomyšl vlastní 18,791 ha lesního porostu na p. p. č. KN 3244 a KN 3245 v k. ú. Nepomyšl. Od 1. 4. 2005 
stále platí Smlouva o dílo mezi městysem Nepomyšl a panem Josefem Skalou, Nepomyšl čp. 193 na akci 
„Provedení těžebních a přibližovacích prací v obecních lesích“. 
Po mém zvolení do funkce  starosty jsem navrhl schválit na 2. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 
22.12.2006 prodej palivového dřeva z obecního lesa za cenu 350,- Kč za 1 prostorový metr včetně dopravy – max. 
2 prostorové metry pro domácnost. 
Na základě tohoto usnesení nám začali občané zasílat své žádosti, které městys Nepomyšl začal řádně evidovat a 
postupně vyřizovat.
K dnešnímu dni městys Nepomyšl eviduje celkem 60 žádostí, z toho se již vyřídilo celkem 39 a dalších 21 žádostí 
čeká na vyřízení, mezi nimiž je i žádost pana Jiřího Podroužka, Dvérce čp. 5 ze dne 6. 2. 2008, která je 
zaevidovaná pod pořadovým číslem 51. Objednávky občanů jsou uspokojovány postupně dle datumu podaných 
žádostí. Tento seznam žádostí je kdykoli k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl.
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Nejvíce palivového dřeva se prodalo občanům v r. 2007 z důvodu likvidace padlých stromů po orkánu Kyril. 
V posledních letech je v obecním lese minimum palivového dřeva. Proto se žádosti občanů o prodej palivového 
dřeva uspokojují velice zdlouhavě a v řádu několika let.
Ostatní vytěžené dřevo městys Nepomyšl nechal pořezat na využití k potřebám městyse Nepomyšl – např. výroba 
oplocení Dětského hřiště, prodejních stánků, latí na střechy obecních budov, apod.
Příjmy a výdaje v lesním hospodaření městyse Nepomyšl v letech 2007–2011 jsou přehledně uvedeny v následující 
tabulce.

Příjmy a výdaje v lesním hospodaření městyse Nepomyšl v letech 2007–2011

Příjmy za prodej 
dřeva v Kč

Výdaje lesního 
hospodářství v Kč

Výdaje na:

r. 2007 54.310,- 63.433,-
těžba dřeva, přibližování, lesní práce, 

Morsuvin (ochrana proti okusu), stromky, 
kartáče k nátěrům, lesní potřeby, atd.

r. 2008 1.400,- 31.008,-
lesní práce, nákup stromků, pořez vlastní 

kulatiny

r. 2009 17.200,- 17.513,-
pořez vlastní kulatiny, lesní práce, 

sazenice stromků
r. 2010 0,- 1.764,- lesní práce, sazenice, Morsuvin

r. 2011 4.900,- 8.132,-
těžba dřeva, přibližování, lesní práce, 
Morsuvin, Roundup, sazenice stromků

Lesní hospodaření městyse Nepomyšl je pravidelně dozorováno a kontrolováno odbornými organizacemi. 
Pracovníci České inspekce životního prostředí Ústí nad Labem, oddělení ochrany lesa, provedli dne 20. 11. 2008 
kontrolu na lesním majetku městyse Nepomyšl. Kontrola byla zaměřená na dodržování ustanovení právních 
předpisů týkajících se plnění funkcí lesa jako složky životního prostředí v lesích, které jsou majetkem městyse 
Nepomyšl, např. ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, obnova a výchova lesních porostů, ochrana 
lesa, těžba dříví. Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákona č. 282/1991 Sb. ani nebyly zjištěny nedostatky ani 
porušení předpisů na úseku ochrany lesa.

Josef Lněníček

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 2. června 2012 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 …

Jarní burza dětského oblečení s MC Jablíčko z Nepomyšle
V sobotu 24. 3. 2012 uskutečnilo Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Jarní burzu dětského oblečení, která 
proběhla v kulturním domě v Nepomyšli.
Příjem zboží byl rozdělen do dvou dnů – oblečení se přijímalo v pátek odpoledne a v sobotu ráno. V pátek 
dorazilo překvapivě mnoho maminek, všechno jejich zboží bylo přijato do komisního prodeje. Dorazilo i mnoho 
maminek z Podbořan. Jsem moc ráda, že tuto šanci začaly využívat i přespolní maminky. Opět nás také 
podpořila Hedvika Brožová se svými novými věcmi z obchodu Dětský svět U Medvídka .
V sobotu bylo do komisního prodeje přijato o něco méně oblečení. To ale vůbec nevadilo, protože už jsme to 
pomalu neměli kam dávat .
V komisním prodeji bylo převážně kojenecké oblečení. Přijali jsme také oblečení pro dospělé, kola, 
autosedačky, odstrkovadla a mnoho dalšího. Označili jsme přes 1.000 kousků oblečení, což byl rekord !!! 
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Prodej zboží byl stejně jako při předchozích burzách v sobotu od 14:00 hod. Během burzy proběhla módní 
přehlídka – modelky předváděly modely z oblečení, které bylo v prodeji, a modely vyrobené z odpadového 
materiálu. Modely z odpadového materiálu byly navíc hodnoceny porotou. Všechny modely byly odměněny.
Na prodej oblečení se přišlo podívat mnoho maminek, a to nejen z Nepomyšle. Přijely maminky z Podbořan, 
Vroutku, Lužce.
Prodáno bylo spoustu oblečení. Podařilo se nám prodat také obě jízdní kola, autosedačku a mnoho oblečení na 
dospělé .
Vracení zboží probíhalo opět v neděli. Všechny maminky si přijely pro své neprodané oblečení, popřípadě zisk z 
prodaného zboží .
Jsem moc ráda, že opět byly maminky tak hodné a darovaly některé své oblečení na charitativní účely. Oblečení 
v kojenecké velikosti bylo odvezeno do žatecké nemocnice na Dětské oddělení. Oblečení, boty, hračky a další ve 
větších velikostech bylo předáno Farní charitě v Žatci.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu jarní burzy. Taky děkujeme maminkám, které se burzy 
účastnily a přinesly oblečení na prodej, i všem, kteří na burze nakupovali.
Pro velký zájem bude brzy další burza – můžete se na ni těšit v největší pravděpodobností už v červnu 2012.

Jako modelky na přehlídce zapózovaly Karolínka a Sabinka Nedvědovi, Barča Gančíků a Adélka a Evička 
Chobotovi. Foto převzato z Regionu Podbořanska (http://www.ohremedia.cz/clanky/na-truc-modni-policii/).

Text i foto:
Monika Zlá

MC Jablíčko z Nepomyšle
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Chystá se …
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SLET ČARODĚJNIC
Drahé přítelkyně!

Rychlostí mého koštěte se již opět blíží náš den! Oprašte Vaše nejlepší róby a šperky, 

vykouzlete na Vaší tváři svůdný úsměv a přileťte za mnou na dětské hřiště na náš 

slavný výroční slet!

V pondělí 30. 4. 2012 od 17:30 hod.

se všechny malé i velké čarodějnice mohou těšit na

různé hry a soutěže, 

pálení Morény, 

soutěž Miss čarodějnice, 

soutěž Nejzručnější čarodějnice a 

tradiční opékání buřtů.

Za finanční podporu děkujeme městysu Nepomyšl 

a za sponzorské dary Rádiu Blaník a Lesní správě Žatec.

Těší se na Vás kroužek „Pandíci“ o.s.

Její veličenstvo Křivopařátha Hrbatá

Přidejte se

Výzva pro všechny tvořivé
Výzva pro všechny tvořivé, kteří se chtějí zúčastnit tradičního sletu čarodějnic 30. 4. 2012 od 17,30 hod. na 
dětském hřišti u kulturního domu v Nepomyšli. Letos poprvé vyhlašujeme soutěž o nejhezčí a nejnápaditější 
postavičku čarodějnice, kterou vytvoříte doma z různých dostupných materiálů. Vaše výtvory ohodnotí nezávislá 
porota, která bude vybrána z návštěvníků, a nejhezčí čarodějnice bude odměněna věcnou cenou. Zkrátka 
nepřijdou ani ti ostatní. Takže vyrábějte, tvořte, vymýšlejte. Těšíme se na vaše výrobky. 

Nina Smolková
Pandíci o. s.

Neziskovky informují

Pozor na nebezpečí při pálení odpadu a vypalování trávy
Jaro již klepe na dveře a jako obvykle roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Teplé 
počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré strávy, listí, větve) či klestí v lese. 
Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního 
porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost 
jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice 
snadno vymknout kontrole – např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na 
majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen 
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor zejména starší spoluobčané. 
Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí 
dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být 
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na 
zahrádce, či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na 
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volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného 
sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu 
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. 
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při 
spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru 
- jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Při nesplnění této 
zákonné povinnosti může být právnické osobě a podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. 
Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na 
volném prostranství - a někdy je i zakazují.
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla: 
• Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje, 
• velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během 

pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor, 
• klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních porostů. Zcela 

zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. 
• místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou 

odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), 
• oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště 

důkladně uhasíte, 
• při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky, 
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním 

pověřena. 
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, 
• při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí – např. 

silném větru - pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste, 
• po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení 

pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé 
oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. 

• při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. 
Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, 
dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky 
je zakázáno.
Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o 
lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V 
prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace 
může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
Pálení odpadu je možno oznámit na stránkách www.sdh-nepomysl.websnadno.cz v sekci ohlášení pálení klestí 
nebo na mobil 775098797 kde to provedeme za Vás.

Vázler Vladimír
JSDH Nepomyšl

Další info ...

Na obzoru kniha
Rád bych Vás seznámil s tím, jak pokračují práce na knize nejen o historii městečka Nepomyšle.
Redakční rada sestavila hrubou kostru obsahu knihy a oslovila jednotlivé autory, odborníky ve zvolených 
tématech. Autoři popisující geologii, archeologii, středověk až do současného období již na svých kapitolách
pilně pracují. Některé práce se však teprve rozběhnou. Namátkou uvedu třeba kapitolu, která popisuje stavbu 
kostela, ve které bychom rádi využili výstupy z probíhající inventarizace památek. V knize se tak mohou objevit 
nejaktuálnější informace získané odborným průzkumem. Protože však nastal problém s financováním 
inventarizací, bude termín vyhotovení kapitoly opožděný.
Zásadním problémem, který práce na knize negativně ovlivňuje, je skutečnost, že se stále nedaří nalézt 
nezvěstné kroniky obce, fary, školy, spolků a živností vedených do roku 1945. Téměř to vypadá jakoby vesnice 
v tomto období neexistovala. Situaci nezachrání ani torzovitá agenda úřadu městečka do roku 1945. Pro 
chystanou knihu je nepoužitelná. Redakční rada ale nemůže dopustit, aby informační mezera mapující tak 
významnou etapu historie Nepomyšle, během které se obec rozrůstá a dosahuje ekonomického, populačního i 
společenského vrcholu, nabyla takové velikosti. Proto se snažíme získávat informace i z jiných pramenů. A děje 
se tak především díky laskavé pomoci pamětníků. Ti se ochotně dělí o své vzpomínky. 
Chtěl bych jim tímto moc poděkovat. Pro knihu to znamená velký přínos.
V některém z příštích zpravodajů Vám přineseme malou ochutnávku toho, jak spolupráce s pamětníky ve finále 
vypadá. Určitě se máte na co těšit.
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Redakční rada se pomalu začíná zabývat sestavováním finální podoby knihy. To ale znamená ještě mnoho práce. 
Také přijímáme tipy na knihy, které jsou udělány zajímavým způsobem a ve výborné kvalitě. Mohou se tak stát 
inspirací a tipem na tiskárnu, která zásadním způsobem ovlivňuje finální podobu knihy.
Za každou Vaši pomoc, poskytnutý materiál, fotografie i vzpomínky budeme velmi vděčni a v knize to bude 
náležitě oceněno.

Martin Kaše

OBRAZEM

Požár travního porostu v Nepomyšli
K požáru travního porostu v Nepomyšli vyjížděli dne 27. 3. 2012 HZS Podbořany a naše Jednotka dobrovolného 
sboru hasičů Nepomyšl. Neopatrný majitel pozemku se jal usnadnit si práci s jeho údržbou vypalováním staré 
trávy. Nejenže se tím dopustil něčeho nekalého a ohrozil sám sebe a svůj majetek, ale díky silnému větru a 
rychle se šířícímu ohni ohrozil i majetek svých sousedů. Nebýt rychlého zásahu hasičů, mohlo to pro nepomyšlské 
obyvatele z horní části obce dopadnout mnohem „zajímavěji“. Na fotkách si můžete prohlédnout, jak se vše 
může zvrtnout při neopatrné manipulaci s ohněm při jarních pracích tak, jak o tom v tomto čísle píše pan 
Vladimír Vázler. Tyto a další fotografie najdete na http://www.sdh-nepomysl.websnadno.cz/pozar-travniho-
porostu-Nepomysl-273.html?11&souborfotky=snimek_012.jpg#foto.

Zdenka Lněníčková

Foto: Vladimír Vázler

Velikonoční pondělí bylo v Nepomyšli ve znamení žen
Tak, jako každý přestupný rok, i v roce 2012 bylo Velikonoční pondělí v Nepomyšli naruby. Až na výjimky, které 
tvořily malí kluci a pár neukázněných mužů , chodily totiž šupat pouze dámy. A tak jste mohly potkat 
rozdováděné mladice, o něco méně rozdováděné maminky s dětmi i příjemně rozdováděné zasloužilé maminky a 
babičky. Všechny se snažily si své muže, kamarády, přátele či jen obyčejné kolemjdoucí řádně vyšupat, aby jim 
dlouho vydrželi zdraví, silní, čerství a všehoschopní . Podívejte se, jak to „šupačkám“, které fotograf pan 
Václav Svoboda zastihl, slušelo.
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Foto: Václav Svoboda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí a narozeniny (nad 60 let):

5.4 Milena Dobrovolná z Nepomyšle
5.4 Jiří Bureš z Dvérců
10. 4 Anna Zápotocká z Nepomyšle 
11. 4. Hana Jelínková z Nepomyšle
13. 4 Marta Obrmanová z Nepomyšle 
15. 4. Dáša Bastová z Nepomyšle
15. 4. Ivana Zadová z Nepomyšle
16. 4. Josef Kříž z Nepomyšle
22. 4. Jiří Vavroušek z Dvérců
23. 4. Václav Pavelka z Nepomyšle 

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

Narodili se:

5. 4. 2012 Lucie Žáková

Rodičům Janě a Rastislavovi Žákovým blahopřejeme a Lucince přejeme pevné zdraví a hodně rodičovské i 
sourozenecké lásky.

Přistěhovali se:

16. 4. 2012 Hana Lucká ml. – Nepomyšl
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KULTURA A SPORT

Sport

Výsledky fotbalu

Dne 7. 4. 2012 se hrál fotbal v Kryrech a přivezli jsme si nakládačku! Kryry C – TJ Nepomyšl 11:0. To se vám 
chlapci opravdu nepovedlo. Co s tím?

O týden později 14. 4. 2012 hráli naši s Kněžicemi na místním hřišti. Již poločas sliboval slušný výsledek - bylo to 
3:0 - a v druhé polovině přibyly ještě dva góly. Ale také jsme jednou inkasovali do naší sítě. Celkový výsledek byl 
5:1. Takhle už to vypadá mnohem lépe :-D!

Zprávu podává Václav Svoboda
TJ Nepomyšl

Kalendárium

30. dubna 2012 Pandíci ve spolupráci s městysem Nepomyšl pořádají od 17.00 hodin stavění máje, poté 
pálení čarodějnic na dětském hřišti v Nepomyšli. Více info Nina Smolková.

5. května 2012 Občanské sdružení Koňský dvorec Chmelištná pořádá 5. 5. 2012 od 11.00 hodin Slavnost 
koní a rytířů na Chmelištné. Více info Vašek Staněk.

26. května 2012 Mládež městyse Nepomyšl pořádá Staročeské Máje od 14.00 hodin, beseda od 18.00. 
Více info Danuška Lněníčková.

4. srpna 2012 Obyvatelé a rodáci z obce Dvérce pořádají ve spolupráci s městysem Nepomyšl oslavy 
600 let od první písemné zmínky o obci Dvérce. Více info Hana Lindáková.

POTĚŠILO NÁS …
… že zaměstnanci městyse Nepomyšl Vladimír Lucký a Josef Škorjak zkrášlili stanoviště pro kontejnery na tříděný 
odpad na míru vyrobenou „pergolou“ u mostu směrem na Brody. Postupně budou zastřešena všechna stanoviště 
barevných kontejnerů a naše obec bude zase o kousek krásnější.

Foto: Václav Svoboda

NEPOTĚŠILO NÁS …
… chování a jednání našich spoluobčanů. Dne 30. března 2012 byla vedoucími Dětského přírodovědného 
zájmového kroužku „Pandíci“ zjištěna krádež výtvarných potřeb, společenských her a materiálů na pracovní 
činnost. Tyto věci byly odcizeny neznámým pachatelem z místnosti v budově č. p. 90 v Nepomyšli, kde měl 
kroužek dočasně uložen veškerý materiál pro činnost s dětmi. Doufáme, že pachatel, který tyto věci odcizil, si 
alespoň pomohl k dobrému pocitu, že Vašim dětem, které náš kroužek pravidelně navštěvují, částečně znemožnil 
další rozvíjení v kreativních činnostech. Člověk se ani nestačí divit, čeho jsou lidi schopni.

Nina Smolková a Irena Čížková
vedoucí kroužku
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INZERCE …

PROJEKT RESTART – ze zaměstnání do zaměstnání 
Hrozí vám ztráta zaměstnání? Jste ve výpovědní lhůtě? Projekt RESTART vám může pomoci najít novou pracovní 
pozici!
V rámci projektu RESTART Úřad práce České republiky pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. 
S pomocí našeho projektu, který je zdarma, bude pro vás snazší vrátit se zpět do pracovního procesu. Navštivte 
nás před skončením pracovního poměru, ještě dříve, než půjdete na Úřad práce ČR!
Jste zaměstnavatel, který musí propustit své zaměstnance? Jste zaměstnavatel, který hledá nové zaměstnance ?
Kontaktujte nás, i vám můžeme pomoci.
Kontakty:
Ing. Ivana Krupičková, tel. 734 326 387, krupickova@scomp.cz
Ivo Landa, tel. 734 324 187, landa@scomp.cz
Postoloprtská 2664, Louny
www.projekt-restart.cz

Ing. Ivana Krupičková

DĚTSKÝ KOUTEK

Hádanka z titulní strany

Zatímco v posledním čísle jste v hlavičce na titulní straně mohli 
vidět pohled, který asi nikomu z místních není cizí, tj. pohled na 
Nepomyšl z rohozeckého kopce, v tomto čísle Vám přinášíme 
hádanku malinko složitější. Poznáte, co je na fotce? Kde se tento 
erb nachází? Nápovědou Vám budiž to, že jste kolem toho už 
určitě všichni několikrát prošli. Otázkou je, zda jste si všimli, co 
máte nad hlavou . Poznáváte, oč se jedná? Pokud ano, napište 

nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na FaceBook.

Zdenka Lněníčková

(Nejen) pro naše nejmenší

Namaluj si nejkrásnější čarodějnici …

Povídání o měsících - duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského kalendáře 
to byl druhý měsíc v roce. Slovo pochází ze slova dub. Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném 
roce jako leden. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a 
drobnými zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se 
hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.
A co o dubnu říkají pranostiky?

 Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam 
budem.

 Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
 Dubnový sníh rodí trávu.

 Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání 
přináší.

 Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl 
přec jen se zasněžívá.
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 Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
 Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
 Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
 Mokrý duben - hojnost ovoce.
 Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
 Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu 

přístup žádný.
 Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v 

máji vyschne.
 Na mokrý duben - suchý červen.
 Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
 Duben hojný vodou - říjen vínem.
 Jaký duben - takový říjen.
 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
 Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 Co duben našetří, to květen spálí.
 Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, 

tedy vždy stahuje stromový květ, takže se 
zadusí.

 Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
 V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
 Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více 

nepostíná.
 Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
 Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale 

zlých smrt předpovídá.
 Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

1. duben
 Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

5. duben
 Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 

6. duben
 Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
 Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
 Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

7. duben
 Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
 Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou 

sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí 
a svatým Duchem.

8. duben
 Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o 

vodu.

 Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas 
pěkný, hojně sádla a potrav.

 Když na velikonoční neděli prší, na každé 
pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.

 Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu 
poruší.

 Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli 
zčerstva počni.

 Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o 
letnicích.

23. duben
 Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
 Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
 Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.

24. duben
 Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
 Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím 

oves.
 Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
 Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého 

Václava.
 Jak hluboko před svatým Jiřím namokne, tak 

zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
 Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, 

ale do mokra je hrob.
 Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě 

ošklivo.
 Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
 Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za 

kamny dobře.
 Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
 Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
 Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm 

ztratí.
 Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

25. duben
 Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše 

jabka.
 Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
 Po teplém Marku se často ochlazuje.
 Na svatého Marka, brambor plná řádka.
 28.Duben
 Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.

Irena Čížková
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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.




