
Ročník 2 Číslo 5/2012 Cena 5 Kč

ÚVODEM
Milí přátelé,

dnes jsem se pro úvodní slova nechala inspirovat 
knihou Anthonyho de Mella Ptačí zpěv – knížečkou 
plnou krátkých, leč velmi silných příběhů. A 
protože je máj, lásky čas, vybrala jsem příběh 
Attara z Nišápúru. Než Vám jej ale napíši, dovolím 
si ještě zmínit tři způsoby, jak lze dle autora 
samého příběh číst. V úvodu své knihy píše:

1) Přečtěte si příběh jednou. Pak přejděte 
k dalšímu. Tento způsob Vám přinese pouze 
zábavu.

2) Přečtěte si každý příběh 2x. Přemýšlejte o něm. 
Vztáhněte ho nějak k svému životu. V takovém 
přístupu je cosi teologického. Zvlášť přínosný může 
být ve skupině, kde se lidé o své myšlenky podělí.

3) Poté, co jste o příběhu přemýšleli, přečtěte si 
jej ještě jednou. Otevřete své nitro tichu a 
dovolte, aby Vám příběh zjevil svou hloubku a 
skrytý smysl. Něco, co je až za slovy a myšlenkami. 
V tomto přístupu je už cosi mystického. Nebo ten 
příběh noste celý den v sobě a nechte jej, ať se 
vám svou“ vůní“, svou „melodií“ neustále 
připomíná. Nechte jej promlouvat k svému srdci, 
nikoliv hlavě. Tím v sobě také budete probouzet 
mystika. A to je cíl, pro který byla vlastně většina 
těchto příběhů vyprávěna.

Tak a teď už víte vše podstatné, jak s příběhem 
naložit. Zde je tedy první, májový příběh:

Milující klepe u dveří své milované. „Kdo tam?“ 
ozve se milovaná. „Já,“ šeptá milující. „Jdi pryč. 
V tomto domě není dost místa pro tebe i pro mne.“

Odmítnutý milující odešel do pouště. Tam bez 
přestání po celé měsíce meditoval a přemítal nad 
tím, co mu jeho milovaná řekla. Nakonec se vrátil 
a zaklepal u své milované znovu.

„Kdo je tam?“

„Ty.“

A dveře se okamžitě otevřely.

Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V dubnu 2012 se jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl 
uskutečnilo 27. 4. 2012 od 19.00. Zúčastnilo se jej všech 
9 zastupitelů a 5 hostí.

Jedním z bodů, nad kterými se rozvinula bohatá diskuse, 
byla revokace rozhodnutí o prodeji pozemku č. 2845/4 
v sadu u kaolinky manželům Strunzovým a dále žádost 
Petra Strunze o koupi takto uvolněného pozemku. Prodej 
manželům P. a V. Strunzovým schválili zastupitelé na 
zasedání 30. 9. 2011. Podmínkou prodeje tohoto pozemku 
bylo, že:
a) pozemek se prodává pouze za účelem výstavby 
rodinného domu nabyvatele pozemku,
b)  stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku 
musí být zkolaudována do 7 let od podpisu kupní smlouvy. 
V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána 
smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní ceny tohoto 
pozemku.
c) v případě prodeje pozemku musí být tento pozemek 
nabídnut přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou 
cenu, za kterou byl pozemek koupen od městyse 
Nepomyšl.

Manželé Strunzovi kupní smlouvu nakonec nepodepsali pro 
nesouhlas s těmito podmínkami, přestože s nimi byli řádně 
seznámeni. O koupi pozemku následně projevil zájem pan 
Petr Strunz. Ani on ovšem nechtěl respektovat dané 
podmínky, parcelu chtěl koupit pouze jako zahradu. Po 
dlouhé diskusi nakonec zastupitelé hlasovali o žádosti 
pana P. Strunze a vyslovili jednoznačný nesouhlas s 
prodejem tohoto pozemku jako zahrady.

Upozorňujeme další zájemce, že pozemky v sadu u 
kaolínky jsou primárně určeny pro výstavbu rodinných 
domů. Městys Nepomyšl je nebude prodávat jako zahrady 
ani jako jiné rekreační plochy. Naším cílem je poskytnout 
mladým rodinám možnost za slušné peníze získat pozemek 
a vystavět si rodinný dům. Chceme, aby v obci přibývalo 
stálých obyvatel, nikoliv rekreantů. Podmínky jsou tedy i 
nadále platné.

Přesto byl prodej pozemků prozatím pozastaven. 

…pokračování na str. 2
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… pokračování ze str. 1

Na základě diskuse k výše zmíněným bodům bylo dohodnuto, že pozemky budou nejprve zasíťovány a poté bude 
jejich prodej obnoven.

Zastupitelstvo dále schválilo příspěvek 6 000 Kč pro místní mládež jako příspěvek k uspořádání tradičních Májů. 
Ty se uskuteční 26. 5. 2012, hlavní organizátorkou je Danuška Lněníčková, která byla také přítomna jednání 
zastupitelstva.

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 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

Reakce na příspěvek pana Jiřího Podroužka (viz níže)

Dovolte mi, abych reagoval na příspěvek do rubriky „Bez obalu“ od p. Jiřího Podroužka z Dvérců.

Za prvé – poštovní schránka je ve vlastnictví České pošty, tudíž je v jejich kompetenci rozhodovat o jejím
umístění.

Co se týče autobusové čekárny v obci Dvérce – část původní plechové čekárny byla umístěna celou dobu na 
soukromém pozemku. Z tohoto důvodu byla původní zastávka odstraněna a místo ní byla p. Miroslavem 
Taubenestem zhotovena nová dřevěná čekárna. Nechť každý posoudí, která z nich se na dvéreckou náves hodí 
lépe – zda stávající dřevěná či zda se lépe na návsi vyjímala stará plechová. 

Je pravdou, že tato stávající čekárna je prozatím postavena na betonových dlaždicích. A na těch také zůstane do 
doby, než bude definitivně rozhodnuto o revitalizaci této malé návsi. Původně jsme chtěli dvéreckou náves 
jednoduše „zabalit“ živičným povrchem, ale ozvaly se názory, že by se měla náves více ozelenit a změnit svou 
tvář tak, aby vhodně zapadala do venkovského prostředí a přitom působila upraveně a harmonicky. Návrh úpravy 
návsi je tak zatím otevřený. Oceníme proto každý rozumný nápad, jak náves zkrášlit či jak vylepšit vzhled obce. 
Před samotnou revitalizací návsi bude nutné také vyřešit problém se špatným stavem stávající dešťové 
kanalizace, která byla vybudována před mnoha lety přímo pod návsí (vzpomeňme propadnutí části návsi 
v loňském roce). Toto vše nebudou malé investice a je nutné je realizovat postupně s ohledem na finanční 
možnosti obce a s ohledem na stávající probíhající opravy obecního majetku. Ač by se to i mně líbilo, opravdu 
nejde vše dělat najednou.

Co se týče prodání části návsi panu Zd. Nagyovi a vykácení stromů v zatáčce ve Dvércích – tyto „akce“ se 
realizovaly před mým nástupem do funkce starosty městyse Nepomyšl a nemohu tedy za ně nést jakoukoliv 
zodpovědnost. Doporučuji panu J. Podroužkovi, aby se svými dotazy ohledně těchto záležitostí obrátil na 
kompetentní osoby.

Rád bych také pana Jiřího Podroužka ujistil, že mi vůbec není lhostejný vzhled obce Dvérce a rád bych mu 
připomenul práce, které se ve Dvércích vykonaly:
1. Museli jsme opravit rozpadající se hráz rybníka. Revitalizace požární nádrže vyšla na 158.593,70 Kč. 
2. Opravilo se stavidlo a vydláždilo se do té doby zabahněné koryto potoka podél rybníka.
3. Další investicí bylo propojení vodovodních řadů za 180.432,50 Kč. Doufám, že si p. Podroužek vzpomene na 

časy, kdy v letních měsících měl nedostatek vody.
4. Rád bych ještě připomenul, že málokterá obec přispěje občanům nemalou částkou na vybudování ekologické 

likvidace splašků (jímka na vyvážení, popř. domácí ČOV), které bylo schváleno na 2. jednání zastupitelstva 
městyse Nepomyšl dne 27. 12. 2010.

5. V neposlední řadě se do všech obcí spadajících pod městys Nepomyšl, tedy i do Dvérců, zavedl místní veřejný 
rozhlas.
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V minulém čísle Nepomyšlovin nás pan Jiří Podroužek z Dvérců nepřímo obvinil z nekalého prodávání palivového 
dřeva z obecního lesa. Informoval jsem, že každý občan může kdykoli nahlédnout do vedené evidence zájemců o 
prodej tohoto dřeva. Pan J. Podroužek si, bohužel, do dnešního dne neudělal čas na to, aby se přesvědčil, že 
žádosti jsou číselně evidovány dle data podání. 

Josef Lněníček

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Oznamujeme občanům obce Nepomyšl přerušení dodávky elektřiny v dolní části Nepomyšle (tj. od obchodu 
Jednoty SD a od manželů Vávrových všichni směrem na Podbořany a Brody):

 v úterý 22.5.2012 od 9.00 do 15.00 hodin
 v pátek 25.5.2012 od 8.00 do 15.00 hodin
 v úterý 29.5.2012 od 8.00 do 15.00 hodin 

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením §25, odst.4, písm.d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení 
pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a 
odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. 
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod 
napětím! Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
Děkujeme za pochopení.

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

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.

Elektronickou poštou na adresu nepomysloviny@seznam.cz jsme dne 7. 5. 2012 obdrželi následující příspěvek 
pana Jiřího Podroužka z Dvérců:

Do roku 2006 byla ve Dvércích na výhodném místě plechová autobusová čekárna a v ní umístěna i poštovní 
schránka. Nečekaně, z nepochopitelných důvodů, byla však nejprve přesunuta poštovní schránka z krytého 
prostoru na otevřené prostranství a následně odvezena i čekárna do Nepomyšle. Že to nebylo pro špatný 
technický stav, svědčí úmysl použít ji jako šatnu na fotbalovém hřišti.
Jako náhradu bylo ještě v uvedeném roce rozhodnuto postavit novou čekárnu (dřevěnou, hezčí než byla bývalá), 
ta byla provizorně umístěna na betonové dlaždice, poblíž bývalého stanoviště.
Na dotaz, kdy bude vrácena na původní místo, odpověděl pan starosta, že to bude řešeno v připravovaném 
projektu na úpravu náměstí. Stejně se vyjádřil i na zasedání obecního úřadu v srpnu 2010.
Zpracování projektů je vždy zdlouhavá záležitost, ale cca 6 let je možná postačující. Je tedy otázkou, zda tento 
příslib byl jenom "těšínská" jablíčka nebo utajený dárek dvéreckým občanům k oslavám 600 let od první písemné 
zmínky o obci Dvérce?
Zpracování projektu na úpravu náměstí a jeho brzká realizace by pomohlo vrátit zpět skutečnost, kdy -
projíždět touto obcí byla radost, uklizená náves a pořádek a odstranit vzniklé nedostatky z uplynulých let -
prodaná náves bez kontroly, křoviny po vykácených stromech i odstrašující nepořádek. (z předvolebního letáku 
2006).

Jiří Podroužek
Dvérce čp. 5

INFORMAČNÍ PELMEL

Proběhlo …

Stavění májky a slet čarodějnic

Tak jako každým rokem, tak i letos se před upalováním čarodějnic stavěl symbol věčného mládí – májka. Účast 
na letošním stavění máje byla o něco menší než vloni, ale to chlapům, kteří se o vztyčení obecní májky 
zasloužili, vůbec nevadilo. Pivo v hospodě u Smutných teklo proudem a tak spolupráce šla od ruky :-D.
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Po postavení májky se slétlo na místní hřiště nespočet malých i velkých čarodějnic. Jedna krasavice hezčí jak 
druhá :D, našly se zde i moderní čarodějnice, ale nezapomněly přiletět na sraz i ty několikasetleté kolegyně. 
Tradiční slet se konal 30. 4. 2012 od 18:30 hod. Bylo zde připraveno několik stanovišť se soutěžemi. Děti si 
mohly vyzkoušet skok v pytli, slalom s koštětem, hod šiškou či chytání rybiček a spoustu dalších, po jejichž 
zdárném dokončení a vyplnění celé soutěžní karty razítky dostaly všechny soutěžící děti sladkou odměnu. Byla 
vyhlášena Miss čarodějnice, jíž se pro letošní rok stala dvojčata Milošek a Michalka Augustovi, jako 1. vicemiss se 
umístila Karolína Nováková a jako 2. vicemiss Zuzanka Novotná. Všechny nejkrásnější čarodějnice si odnesly 
hodnotné ceny, jež jsme získaly sponzorským darem od Lesní správy v Žatci a Radia Blaník, kterýmžto za ně 
tímto děkujeme.
Dalším bodem programu bylo složení slova z písmenek získaných na soutěžních stanovištích, upálení Morany a 
následné opečení buřtíků.
Vyšlo nám pěkné počasí a celkově se tato akce velmi povedla. Doufáme, že se na Vás všechny v tak hojném 
počtu můžeme těšit i příští rok.

Kompletní čarodějnická sestava před upalováním. Morana hořela parádně!



Nepomyšloviny č. 5/2012 22. 5. 2012

5

Pozooooor, Magráta už letí!!!!

Na závěr bych jménem Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ chtěla poděkovat za finanční 
podporu městysu Nepomyšl a všem čarodějnicím, které nám pomohly s přípravou i provedením soutěží.

Text: Irena Čížková, Foto: Irena Čížková a Václav Svoboda

ČČK Nepomyšl na oslavách Pivního máje v Kryrech
ČČK Nepomyšl se i letos účastnil průvodu na Pivním máji v Kryrech. Vystoupení členek zaujalo TV OK Plus Žatec. 
Doporučujeme zhlédnout internetové stránky této televize: http://www.televizezatec.cz/index.php?obsah=
video_detail&linkid=36.

Eva Křížová, ČČK Nepomyšl
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Výcvik jednotek  požární  ochrany
Dne 8.5.2012 proběhl výcvik jednotek PO z Plzeňského a Karlovarského kraje v obci Buč na tento výcvik  byla 
pozvána i JSDH Nepomyšl s psovodem.  Prvním tématem byl požár lesní hrabanky a druhé téma vyhledávání 
pohřešovaných osob, zde se zapojil do výcviku i náš psovod, kde v lesnatém těžkém terénu  pomoci psa vyhledal 
pohřešovanou osobu a druhou našla rojnice hasičů.
Na www.sdh-nepomysl.websnadno.cz je možnost podívat se na fotky z tohoto výcviku.

Vázler Vladimír

Chystá se …

Fotbalový festival v Nepomyšli
Vážení přátelé a sousedé, 
zveme vás k účasti na regionálním a mezinárodním festivalu spojeném s lidovým turnajem v minikopané, 
pořádaným u příležitosti hostování amatérského fotbalového týmu mládeže z Keni (Nairobi) v našem regionu.
Festival a turnaj v kopané je součástí širšího projektu „Fotbal pro rozvoj- Kopeme za lepší svět“, který v České 
republice zastřešuje sdružení INEX-SDA. (Informace o projektu a realizátorovi: www.fotbalprorozvoj.org , 
www.inexsda.cz). Tento projekt představuje lidový fotbal jako vhodný prostředek pro práci s mládeží a 
komunikaci mezi lidmi.
Festival se uskuteční 30. 6. 2012 od 11 hodin do cca 17 hodin na hřišti v Nepomyšli za spoluúčasti Koňského 
dvorce Chmelištná o.s., TJ Nepomyšl, městyse Nepomyšl a INEX–SDA. Festival je určen pro všechny aktivní 
skupiny v regionu (a hosty) a pro nejširší veřejnost.

Programové schéma: 
- turnaj v lidové minikopané – asi 8 družstev, možno i smíšených (muži a ženy), hraje se bez rozhodčích, pouze 

s odborným komentářem, hráči o vítězi rozhodnou sami.
- regionální prezentace – alternativní občerstvení, produkce místních a okolních farmářů, hudebníků a skupin, 

jakýchkoliv ochotných „složek“.
- prezentace organizací, pracujících s mládeží zejména z ústeckého kraje,
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- prezentace mezinárodních účastníků, tj. hostů z Nairobi, mezinárodního tábora ve Chmelištné (Turecko, 
Korea, Evropa…),

- aktivity pro děti (výtvarná dílna, hasičské soutěže, svezení na koních, hry).

Václav Staněk, Koňský dvorec Chmelištná

Další info …

Přihláška do ankety s názvem Strom roku 2012
Paní Heidi Lněníčková z Nepomyšle přihlásila do ankety s názvem „Strom roku 2012“ dva památné „hraniční“ 
duby, staré asi 300 let, které se nacházejí asi 2 km výhodně od Valče v Čechách, okres Karlovy Vary, při kraji 
lesa na úpatí Šibeničního vrchu, téměř na hranici Karlovarského a Ústeckého kraje. První z nich, vysoký 21 m, s 
kmenem o obvodu 520 cm, se jmenuje Johann, druhý, vysoký 20 m, s obvodem kmene 500 cm, zase Veronika. 
Oba údajně zasadil mladý muž Johann jako své poslední přání před vlastní popravou na kopci Šibeník. Jako 
poddaný se totiž pokusil skolit jelena, aby mohl pohostit svatebčany při své svatbě s dívkou Veronikou. Byl však 
chycena a uvězněn, majitel panství Jan Kryštof ze Štampachu neměl slitování a ztrestal tuto opovážlivost na 
hrdle. 
Držme všichni palce, aby v průběhu června 2012 porota vybrala tyto dva stromy mezi 12 finalistů ankety. 

Text: Josef Lněníček, Foto: Václav Svoboda

Seminární práce o Nepomyšli
Zdravím všechny čtenáře Nepomyšlovin. Chtěla bych Vás informovat o mé seminární práci o Nepomyšli. Jsem 
totiž v 2. semestru na České zemědělské univerzitě v Praze a dostali jsme v předmětu Základy veřejné správy 
úkol napsat seminární práci o nějaké obci. Je jasné, že má volba byla právě Nepomyšl, jelikož do Nepomyšle 
jezdím od mala a dá se říci, že ji znám dost dobře. V seminární práci se ale vyžadovaly informace spíše ohledně 
voleb, samosprávy, obyvatelstva atd. Proto jsem využila pomoci referentky Nepomyšle, paní Renáty Morávkové, 
které patří velké díky, že se mnou trávila dost času a pomáhala mi získat co nejvíce informací. 
Seminární práce je dle dohody s panem starostou zveřejněna na webových stránkách Nepomyšle, v sekci 
„Informace pro občany“, kde si jí mohou všichni přečíst.
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Díky této práci jsem dostala z předmětu Základy veřejné správy zápočet a práce se panu profesorovi líbila. 
Doufám, že i Vám obyvatelům Nepomyšle přinese nějaké výhody, či Vás jen potěší, že Nepomyšl je znám i na 
naší Univerzitě.

Lenka Vychterová (Slámová)

OBRAZEM

Blesk udeřil do lípy v aleji ke hřbitovu
Málokdy se „poštěstí“, aby blesk při bouřce uhodil přímo v obci. Při bouřce dne 30.4.2012, kterou lze bezesporu 
označit za pořádnou, mohli zásah blesku zaznamenat i obyvatelé Nepomyšle. Krom obrovské rány, kterou 
nepřeslechnul asi nikdo ve vsi, jsou stopy po řádění blesku doposud viditelné na jedné z lip v aleji ke hřbitovu. 
Blesk sjel po stromě a zcela z něj sedřel kůru. Zde všichni vidíte, jak je nebezpečné schovávat se při bouřce pod 
stromy – kdyby pod lipkou stál nějaký nešťastník, asi by už dnes nebyl mezi námi.

Text: Zdenka Lněníčková, Foto: Václav Svoboda

Započala oprava fasády nepomyšlského zámku
Zámek v Nepomyšli je jedním z několika málo unikátních kruhových tvrzí v Evropě. Naprosto ojedinělým jej činí 
fakt, že v prostorách zámku lze zaznamenat téměř všechny doposud známe stavební slohy. Donedávna držel 
nepomyšlský zámek ještě jeden rekord – byl jediným takto vzácným stavebním skvostem, který byl v dezolátním 
stavu. V roce 1989 byl na budovu zámku dokonce vydán i demoliční výměr! Zdá se, že se konečně blízká na lepší 
časy – poté, co zámek přešel do soukromých rukou, jeho navrácení do původní krásy přestalo být pouhým snem. 
Opravy zámku jdou do finiše – započalo se s obnovou fasády. V brzké době tak Nepomyšl získá vskutku 
jedinečnou turistickou atrakci – krásně opravený zámek. Pevně doufejme, že současný majitel zpřístupní 
veřejnosti alespoň některé prostory.

Text: Zdenka Lněníčková, Foto: Josef Lněníček
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí a narozeniny (nad 60 let):

2. 5. Marie Štruncová z Nepomyšle 
11. 5. Josef Hromádka z Nepomyšle
21. 5. Anna Grosmannová z Nepomyšle
23. 5. Ludmila Vávrová z Nepomyšle
24. 5. Ilona Vondráčková z Nepomyšle
25. 5. Marie Nováková z Dvérců
25. 5. Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle
28. 5. Bohumil Touš z Nepomyšle
30. 5. Božena Lněníčková z Nepomyšle

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

Přistěhovali se:

04.05.2012 David Bokr – Nepomyšl

KULTURA A SPORT

Sport

Výsledky fotbalu

V sobotu 5.5.2012 jsme hráli v Žiželicích, naši nastoupili v počtu osm hráčů. V prvním poločase jsme prohrávali 
1:0, ale ve druhém poločase nám ještě přibylo dalších pět gólů. Takže celkový stav 6:0 nepotěšil nikoho z nás. 
Máme málo hráčů a jakmile jsou hoši i o víkendu v práci, nemá je kdo nahradit. Je to pro náš fotbal velká škoda.

Další sobotní utkání se hrálo na našem hřišti 12. 5. 2012. Domácí prostředí našim svědčilo, ač se to tak 
v poločase nezdálo (poločas 0:1). Nakonec nepomyšlští přeci jen Holedeč pokořili – Nepomyšl-Holedeč 2:1.

Dne 20. 5. 2012 sehráli nepomyšlští zápas se Staňkovicemi. Výsledek: Staňkovice - Nepomyšl 5:0. Naši ani jednou 
nezabodovali, bohužel i takto zklamaně se občas vracíme ze zápasu.

Zprávu podává Václav Svoboda

TJ Nepomyšl

Kalendárium

26. 5. 2012 Máje od 14.00, tancování besedy od 18.00 – bližší info Danuška Lněníčková
26. 5. 2012 Od 9.00 hodin se koná turnaj v nohejbale mužů na hřišti za Základní školou v Kryrech 

mezi obcemi Svazku obcí Podbořanska. Přijďte podpořit mužské družstvo z Nepomyšle.
2. 6. 2012 Od 11.00 – 11.30 proběhne na návsi u úřadu městyse sběr nebezpečného odpadu.
2. 6. 2012 Od 14.00 hodin ČČK Nepomyšl ve spolupráci s Úřadem městyse Nepomyšl pořádají 

Dětský den, tentokráte na dětském hřišti v Nepomyšli. V případě nepříznivého počasí se 
přesuneme do kulturního domu v Nepomyšli.

22. - 24. 6. 2012 Se koná letní burza oblečení v kulturním domě v Nepomyšli. Více informací poskytne 
Monika Zlá.

30. 6. 2012 Proběhnou rybářské závody v Nepomyšli.
30. 6. 2012 Fotbalový festival na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Více podrobností Václav Staněk.
4. 8. 2012 Obyvatelé a rodáci z obce Dvérce pořádají ve spolupráci s městysem Nepomyšl oslavy 

600 let od první písemné zmínky o obci Dvérce. Více informací Hana Lindáková, Dvérce.

POTĚŠILO NÁS …
… že městysu Nepomyšl bylo oznámeno získání dotace ve výši 193.297,- Kč  na rozšíření dětského hřiště 
v Nepomyšli  z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotačního titulu 
č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

… že městysu Nepomyšl bylo oznámeno získání další dotace ve výši 74.812,- Kč, tentokrát na pořízení 
traktorového vleku od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.
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… že zaměstnanci městyse Nepomyšl vyrobili další tzv. odpočívadlo, které je umístěno na křížení silnice na 
Dvérce a cesty k Dětské aleji. Pan Lucký s kolegy momentálně pracují na dalším přístřešku na barevné 
kontejnery, který bude umístěn poblíž panelového domu.

… že firma Rudolfa Orgoníka z Mašťova, která byla vybrána na základě výběrového řízení, již začala 
s rekonstrukcí střechy na obecní budově v Nepomyšli čp. 79 (kadeřnictví).

Josef Lněníček

DĚTSKÝ KOUTEK

Hádanka z titulní strany

V minulém čísle jsme Vám na titulní straně přinesli detail 
erbu z jedné z nepomyšlských budov spolu s hádankou, 
o který objekt se jedná. Poznali jste? Erbovní znamení, 
osazené nad hlavním vchodem kostela sv. Mikuláše, 
znázorňující dva vinařské nože, tzv. žabky, nechal osadit 
v 80. letech 17. stol. kníže Gundakkar z Dietrichsteina. Znak 
vytesaný na kouli lemuje řád zlatého rouna. Po stranách 
koule sedí dva andílci - Putti, držící nad erbem knížecí 
korunu. Dnes Vám přinášíme idylický květnový rozkvetlý 

pohled z jedné z našich obcí. Poznáte ze které? Pokud ano, napište nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na 
Facebook.

Zdenka Lněníčková

(Nejen) pro naše nejmenší

Povídání o měsících - květen
Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc 
květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic. Je považován za měsíc lásky. 
Prvního května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Měsíc květen 
začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem 
v týdnu jako květen.Květen je měsíc lásky, měsíc obětí komunismu a měsíc požární ochrany.

A co o květnu říkají pranostiky? O celém měsíci se povídá:
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena 
dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, 
naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček 
- poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
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Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale 
o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.

Pro jednotlivé dny máme tyto pranostiky:
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a 
neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a 
neurodí se víno.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude 
úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také 
čočka zaseje.
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený 
vítr fičí.
Svatý kříž - ovcí stříž. 
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho 
roku mnoho ohňů
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len 
vyhánějí hospodáře z domu ven. 
O svatém Mamertu zima je po čmertu.
Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v 
něm nic dobrého není.
Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého 
letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se 
obávati vínu škodnému mrazu.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pan Serboni pálí stromy.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je 
jejich kuchařka.
Pankrác Urban bez deště - hojnost vína.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Žofie vína upije.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla lokte mívá. 
Urban bývá studený pán.
Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás 
odmění.
Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i 
srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína 
mnoho.
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně 
na víně.
Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli 
jest pěkný čas, dobré víno bude.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří 
jest, takový podzimek následovati má.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém 
Duchu nezbavuj se kožichu.
Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena

Protože je květen měsícem požární ochrany, vybarvi si svého hasiče ....
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… a pomoz najít cestu hasičům k hořícímu domu …

Irena Čížková
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