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ÚVODEM
Milí přátelé, často se mi stává, že mne u supermarketu 
osloví lidé, kteří prodávají nějaké charitativní předměty. 
Skoro vždy mne napadne, že to jsou určitě nějací 
podvodníci, a že tedy bude lepší jim nic nedat. Jenže …

Dva praménky se pokoušely prodrat z nitra hory na Boží 
svět. Musely překonat tvrdou skálu a vrstvy jílu a sutě, než 
si prorazily svou cestu na povrch. Tam je toužebně 
očekávaly vyprahlé rostliny, stromy, zvířectvo. Když první 
pramének vyrazil z hlubin, všichni jej prosily o doušek 
chladné čerstvé vody. „Byl bych hloupý, kdybych vám dal 
napít“ řekl první pramének. „Já jsem se pod zemí dřel a vy 
jste se tu vyhřívali na slunku. Nic vám nedám!“ Jeho 
rozhodnutí je rozzlobilo – mech jej ucpal a rostlinky 
zadržely svými kořeny, zvířata jej rozdupala kopýtky. 

Druhý pramének byl úslužnější. „Napijte se všichni,“ 
pravil. A tráva se napila a uklonila se praménku z cesty. 
Pramének všechny rostliny napájel a ty mu z vděčnosti 
ustupovaly. Pramének běžel dál, a protože tolika rostlinám 
a zvířatům dával svou vodu, více a více vody vytékalo ze 
skalní pukliny a on sílil. Svou vodu stále vydával, a tak se 
nestihla zkalit a zteplat a byla stále křišťálová a studená.

Všechno živé pramének napájel a vše ho za to velebilo –
rostliny k němu pouštěly i jiné praménky, ty se s ním 
spojovaly a pramének se stal velkou řekou, která dávala 
život dalším tvorům – žily v ní ryby a u ní ptáci i lidé.

Nakonec pramen dospěl do  moře. Když dorazil k  ústí, 
moudrý otec oceán ho vzal do svého náručí. „A kde zůstal 
tvůj rodný bratr?“ ptal se. „Kde by zůstal? Zahnil, vysychá, 
páchne. Stala se z něj bažina,“ odpověděl pramének.

„Víš, synku, čím to je?“ pravil otec oceán. „Nechtěl dávat 
jiným z toho, co měl. I já sám dostávám nazpět jenom to, 
co jsem pustil jako páru k  horám. Pro nás život znamená 
dávat. Nechat si pro sebe je smrt.“

A tak nakonec nějakou tu magnetku vždy koupím. Dám vždy 
těm, co potřebují. Nejde přece o to, co s těmi penězi 
dotyční udělají. To už je o jejich svědomí. Jde o to, co 
udělám já. A já volím život.

Zdenka Lněníčková, šéfredaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Květnové jednání zastupitelstva je teprve před námi, 
nicméně zastupitelé se v květnu již přeci jenom 
párkrát sešli. Prvně na pracovním jednání
s jednatelem Skládky Vrbička s. r. o. a se zastupiteli 
města Vroutku v Podbořanech, podruhé na 
mimořádném jednání zastupitelstva dne 22. 5. 2013. 
Na pracovním jednání v Podbořanech se jednalo 
o naprosto klíčovém bodě pro zachování skládky 
Vrbička. Jeden z největších ukladatelů na skládce 
(společnost Becker Bohemia s. r. o.) totiž avizoval 
vypovězení smluv o ukládání odpadu kvůli vysokým 
nákladům na svoz odpadu. Tím by příjmy skládky 
klesly pod ekonomicky udržitelnou úroveň a skládka 
by ke konci roku s největší pravděpodobností 
zkrachovala. To by pro Nepomyšl znamenalo ztrátu 
11 000 000 Kč ročně.

Jednatel společnosti Skládka Vrbička proto 
zastupitele Nepomyšle a Vroutku – obcí profitujících 
z poplatků za ukládání odpadů – požádal o finanční 
výpomoc při dofinancování nákladů na dopravu pro 
výše zmíněného dovozce odpadu. 

Po dlouhém jednání se nakonec zastupitelé městyse 
Nepomyšl i města Vroutku rozhodly finanční pomoc 
skládce předběžně poskytnout, a to ve výši 
200 Kč/1 t odpadu. Nepomyšl uhradí 85 % 
z příspěvku, Vroutek 15 % (procentuální dělení 
vychází ze zastoupení pozemků pod tělesem skládky 
a tím pádem z příjmů za ukládání odpadů). Toto své 
rozhodnutí musí ještě obě zastupitelstva projednat 
na svých řádných jednáních.

Mimořádné jednání muselo být svoláno pro zvolení 
delegáta na valnou hromadu Skládky Vrbička s. r. o., 
která se konala 23. 5. 2013. Delegátem byl za městys 
Nerpomyšl zvolen pan starosta Josef Lněníček. Na 
valné hromadě pak všem společníkům Skládky 
Vrbička s. r. o. prezentoval vstřícný postoj 
Nepomyšle k záchraně skládky.

Zdenka Lněníčková
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Zájezd pro seniory na dokument „Šmejdi“
Městys Nepomyšl v případě zájmu zajistí nepomyšlským seniorům dopravu na promítání varovného 
dokumentárního filmu s názvem „ŠMEJDI“. To proběhne v úterý 4. 6. 2013 od 10.00 hodin v kině v Podbořanech. 
Senioři nad 65 let mají vstup zdarma. Zájemci nechť se ozvou na úřadu městyse.

A o čem „Šmejdi“ jsou? O drsném pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se za nimi skrývá? Manipulace, 
nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu 
děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, 
jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. Senioři ze svých nuzných 
důchodů splácí horentní sumy za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy 
nepojedou, jiní to nevydrží a jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost? Autorky tohoto filmu 
rok v převleku navštěvovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle 
autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument pohled psycholožky, 
právníka a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. 

Renata Morávková

Pozvánka na Traktor CUP do Mašťova

Hasiči Mašťov již popáté v sobotu 15. 6. 2013 pořádají „Traktor cup 2013“ v Mašťově. Prezence závodníků od 
8.00 do 10.00 hod., začátek závodu od 11.00 hod. Vstup: děti zdarma, dospělí 30,- Kč, startovné 100,- Kč.
Občerstvení zajištěno formou prodejních stánků.

Josef Lněníček

Uzávěrka pošty v Nepomyšli
Ve dnech 6. 6. 2013 a 13. 6. 2013 bude pošta v Nepomyšli otevřena pouze v dopoledních hodinách od 8,00 do 
9,00 hodin. V odpoledních hodinách bude v tyto dny pobočka uzavřena.

Jana Glončáková
Poštmistrová

Příspěvek Ústeckého kraje na ekologické kotle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na dubnovém zasedání zřídilo „Fond životního prostředí Ústeckého kraje“, který 
bude spravovat finanční prostředky vyčleněné krajem na financování Společného programu na podporu výměny 
kotlů v Ústeckém kraji. Ten připravují Ústecký kraj a Ministerstvo životního prostředí ČR k podpoře výměny 
stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo 
uhlí a biomasu na území Ústeckého kraje. Žadateli bude po splnění požadovaných podmínek poskytnuta 
jednorázová investiční dotace 40 000 Kč. Tato výzva bude vyhlášena a společně s formulářem žádosti a zásadami 
Společného programu zveřejněna na webových stránkách kraje (www.kr-ustecky.cz) a na webových stránkách 
Státního fondu životního prostředí České republiky (www.sfzp.cz) v průběhu letošního července.

Převzato z http://www.kr-ustecky.cz

Nepomyšloviny e-mailem zdarma

Úřad městyse nabízí zájemcům elektronické zasílání aktuálních Nepomyšlovin prostřednictvím e-mailu. Takový 
odběr Nepomyšlovin nebude zpoplatněn. Chcete-li Nepomyšloviny dostávat v elektronické podobě, zašlete         
e-mail se svou e-mailovou adresou na nepomysloviny@seznam.cz a jako předmět vyplňte Nepomyšloviny zdarma. 
Následující číslo Nepomyšlovin Vám bude odesláno již pouze v elektronické podobě.

Zdenka Lněníčková

Zájezd do divadla Kalich
Městys Nepomyšl pořádá pro místní občany zájezd do divadla Kalich v Praze v úterý 11. 6. 2013 na představení 
s názvem „Drahouškové“. Představení začíná v 19.00 hodin a trvá 115 minut (přestávka cca 15 minut). Hrají Jana 
Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová a Jiří Kohout. 

Po velkém úspěchu poslední společné inscenace, hitu Bez předsudků, jež je stále na repertoáru a všude se 
setkává s vyprodanými sály, se Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem objevují v hlavních rolích komedie francouzské 
autorky Dany Laurentové Drahouškové. Tato komedie patří k tomu nejlepšímu, co v současné době nabízí 
divadelní Paříž, v níž si okamžitě získala srdce diváků.

Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou 
fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální a stále palčivější.
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Pierre právě přijde o místo ředitele velké televizní stanice, Marion naopak začíná slavit úspěchy na 
konkurenčním kanále. Do už tak napjaté situace přichází Mariin první manžel, rozený dobrodruh Francois 
s žádostí o poskytnutí přístřeší na pár dní a dcera Julie chce rodičům představit svého snoubence Alexandra …
zkrátka je nade vše jasné, že to naši Drahouškové nebudou mít jednoduché …!

Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli je 11. 6. 2013 v 16.00 hodin. Zájemci, hlaste se 
v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl. Vstupné ve výši 200,- Kč je nutné uhradit předem.

Renata Morávková

INFORMAČNÍ PELMEL

Proběhlo …

Stavění máje

V předvečer čarodějnického sletu byla tak, jako každým rokem, na návsi před kostelem sv. Mikuláše postavena 
obecní májka. Do akce se zapojily 2 traktory a na desítku místních chlapů. Společnými silami se dílo podařilo.

Text: Zdenka Lněníčková, Foto: Karin Humpoláková

Slet čarodějnic s Pandíky

V úterý 30. dubna se tradičně na dětské hřiště v Nepomyšli slétlo nespočet čarodějnic, ježibab, bosorek a dalších
div. Čarodějnice z Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. si pro malé čarodějnice připravily
několik jednoduchých soutěží o nějaké drobnosti. Soutěže jsme bohužel museli z důvodu blížícího se deště 
zkrátit. Na závěr jsme upálili Moranu a následně jsme si všichni opekli buřty, které pro nás připravil městys 
Nepomyšl. I přes hrozící déšť si myslím, že slet se povedl a těším se na všechny čarodějnice zase v příštím roce.
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Text: Nina Smolková, předsedkyně sdružení „Pandíci“
Foto: Archív Pandíků o. s., Karin Humpoláková

Chystá se …

Dětský den s ČČK Nepomyšl
Dne 1. 6. 2013 od 15.00 hodin pořádá ČČK Nepomyšl Den dětí na dětském hřišti u zámku v Nepomyšli. Na 
programu jsou soutěže, divadlo pro malé i velké diváky, hudba, ukázky místních hasičů, opékání buřtů. Vezměte 
si s sebou deky na posezení. Za nepříznivého počasí se bude program konat v Kulturním domě v Nepomyšli.
Zveme všechny děti, rodiče, babičky i dědy.

Členky ČČK Nepomyšl

Hurá do Afriky s MC Jablíčko z Nepomyšle

Srdečně zveme všechny nepomyšlské i přespolní na výukový program pro nejmenší děti s rodiči názvem „HURÁ DO 
AFRIKY“. Během tohoto programu se děti seznámí se životem na africkém kontinentu. Celý program bude rozdělen 
na 5 výukových dnů. Závěrečné sezení ,,Okouzleni Afrikou“ bude zakončeno veřejnou vernisáží, dražbou výrobků 
vyrobených dětmi a doprovodným programem, který si pro Vás děti během předchozích výukových dnů připraví.
Peníze vybrané během dražby výrobků budou poukázány na program pomoci v rámci sbírky SKUTEČNÁ POMOC
(více na www.skutecnapomoc.cz).

TERMÍNY VÝUKOVÝCH DNŮ:
• 31. 5. 2013 - Seznámení s Afrikou
• 5. 6. 2013 - Africká zvířata

• 14. 6. 2013 - Afričtí obyvatelé
• 21. 6. 2013 - Afrika v Nepomyšli

• 26. 6. 2013 - Okouzleni Afrikou

Každé výukové sezení začne v daný den v 17:00 hod. v Kulturním domě v Nepomyšli. Občerstvení je během 
výukového programu zajištěno. Změna programu vyhrazena. Více informací Vám poskytne výukový instruktor 
Monika Zlá ( MonikaZla@seznam.cz ; 777917467). Srdečně se na Vás těšíme.

Monika Zlá, předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle

OBRAZEM

Pivní máj Kryry

ČČK Nepomyšl opět prezentoval 1. 5. 2013 sebe i Nepomyšl na oslavách Pivního máje v Kryrech, tentokrát 
v rozverných kostýmech řádových sester a pátera se svou kuchařinkou. Více info u členek ČČK Nepomyšl.
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Foto převzato z Regionu Podbořansko a Deníku Lučan

Slavnost koní a rytířů ve Chmelištné

O jedenáctém dni měsíce májového, jenž sobotou byl, na Chmelištné usadili se urození pánové a vznešené 
dámy, aby v rytířském klání své síly poměřili. Ač počasí bylo deštivé a odradilo mnohé, kteří by soubojům 
přihlížeti mohli, rytíři ani jezdci jiní se nevzdali a o trofej nejzdatnějšího z nich zápolili.

Zápolili v chocholů srážení koňmo i pěšky, v ohni pokoření, v obručí za jízdy koňmo sbírání i v lecjakých dalších 
kratochvílích rytířských a jezdeckých.
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Pro lid prostý pak různé kejkle divadelní a taneční připraveny byly – tu o nenasytné šenkýřce a jejím trestu 
povídání, tu lepých děv tanec vábivý, tu umění voltyžérské i cvičitelské.

Pro břichy nenasytné krmě chutná v krčmách zdejších a pro dítky neposedné lecjaké sil měření a selské dovádění
přichystáno bylo.
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Více od pána Václava ze Chmelištné zvíte, neb on tam byl, všechno viděl, jídlo jedl, víno pil. Já přítomna tam 
nebyla, svůj příběh jsem jen z fotek stvořila.

Zdenka Lněníčková

Staročeské máje v Nepomyšli

Ač počasí společenským akcím nepřálo ani 14 dní následujících po chmelištenských slavnostech, nepomyšlská 
omladina se nevzdala a i přes nepříjemný chlad a vydatný déšť vyrazila v sobotu 25. 5. 2013 do ulic v krojích, 
s hudbou a veselou náladou a roztančila celou ves. Koukněte na fotografie Kariny Humpolákové, která celé dění 
okolo nepomyšlských májů zmapovala. Nafotila téměř 2000 fotografií, které si můžete prohlédnout na 
http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/. V tomto čísle Nepomyšlovin nahlédneme nepomyšlským májům pod 
pokličku jen v několika málo snímcích.

Samotné tancovačce ve vsi předcházela pečlivá příprava na tancovačku večerní, stejně jako zdobení se do krojů.
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Po všech přípravách vyrazila omladina na radnici, aby si kecal Dominik Polášek vyžádal od starosty právo májů.

Krojovaný průvod mladé krve pak vyrazil za doprovodu muziky a hrčení traktoru do vsi. Šikovné děvčice i švarní 
junáci nevynechali jedinou ulici ve vsi – vypravili se na rohozeckou, dvéreckou, podbořanskou, chmelištenskou i 
brodeckou stranu, roztančili mladé i staré, dámy i pány.
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A pak, když si celá vesnice zatančila v kolečku, začala se na návsi u kostela Česká beseda. A zatímco mladí 
tancovali, v pozadí se „šmelí“ lístky na tombolu před pokácením májky, hlavní ceny. Tu vyhrála Anička Bauerů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili významné výročí:  (60 let a více)
2. 5. Marie Štruncová z Nepomyšle 25. 5. Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle
5. 5. Josef Škorjak z Nepomyšle 25. 5. Marie Nováková z Dvérců 
11. 5. Josef Hromádka z Nepomyšle 28. 5. Bohumil Touš z Nepomyšle
19. 5. Jiřina Fuchsová z Nepomyšle 30. 5. Božena Lněníčková z Nepomyšle
21. 5. Anna Grossmannová z Nepomyšle 

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

Opustili nás:

19. 5. 2013 Václav Pavelka z Nepomyšle

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA A SPORT

Kalendárium
31. 5. 2013 MC Jablíčko z Nepomyšle zve rodiče s dětmi od 17.00 do kulturního domu na I. díl cyklu „Hurá do 

Afriky!“
1. 6. 2013 ČČK Nepomyšl zve rodiny s dětmi na oslavu Dne dětí od 15.00 hod. na dětském hřišti  v 

Nepomyšli. V případě  nepříznivého počasí se bude program konat v Kulturním domě v Nepomyšli
8. 6. 2013 MO ČRS pořádá v Nepomyšli rybářské závody. Více informací poskytnou členové Českého 

rybářského svazu.
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POTĚŠILO NÁS …
… že místní mládež uspořádala Staročeské máje v Nepomyšli, které se konaly v sobotu 25. 5. 2013. I když jim 
počasí z počátků vůbec nepřálo, opravdu velmi oceňuji jejich chuť a odhodlání pokračovat i za tohoto deštivého 
nečasu. Dle mého názoru se letošní akce včetně májové zábavy obzvlášť vydařila a za to jim všem ještě jednou 
srdečně děkuji a těším se na příští rok.

Josef Lněníček

NEPOTĚŠILO NÁS …
… a netěší nás nezájem zástupců jednotlivých složek prezentovat svou činnost občanům Nepomyšle. Vážení, 
městys Nepomyšl Vaši činnost bohatě dotuje. Prosím, buďte od té dobroty, a dávejte o tom, co chystáte, vědět 
s dostatečným předstihem, a o tom, co již proběhlo, napište do uzávěrky Nepomyšlovin alespoň pár řádků a 
pošlete pár fotografií. V dnešní době elektronické je to otázka několika málo minut. A nedisponujete-li 
počítačem a internetem, akceptujeme i příspěvky rukou psané. Jen je, prosím Vás, posílejte. A posílejte je včas, 
tedy vždy do 17. dne daného měsíce. Datum uzávěrky dalšího čísla najdete vždy na konci čísla v rámečku 
o povinných údajích. Prosím, zkuste dát svou vděčnost za štědrou podporu městyse najevo alespoň tímto 
způsobem. Vždyť zveřejnění toho, co jste dokázali, prospěje především Vám samotným.

Zdenka Lněníčková

DĚTSKÝ KOUTEK

Hádanka z titulní strany
Autor fotografie z titulky minulého čísla vystupující pod přezdívkou 
Steba zachytil moc krásný jarní pohled na Nepomyšl,když stál na 
stráni nad cestou k Podbořanskému Rohozci. My se ale ptali, které 
pohoří sopečného původu se fotografovi podařilo tak krásně zachytit 
na horizontu. Ti z Vás, kteří si mysleli, že se jedná o České 
středohoří, se nemýlili. Stejně jako Doupovské hory i České 
středohoří vzniklo díky sopečné aktivitě. Zatímco ale Doupovské 

hory samy o sobě byly jednou obrovskou sopkou, v Českém středohoří nikdy žádná sopka nebyla. Žhavé magma se 
tu sice tlačilo pod hladinou moře k povrchu, ale nikdy ven neprorazilo – zatuhlo pod zemí. Vznikly tzv. lakolity –
sopečné kopule či balvany. Lehký mořský sediment z nich časem odstranila říční voda a na povrch se dostaly ony 
známé oblé kopečky tvrdší sopečné horniny, které tak důvěrně známe z dnešních výhledů od Nepomyšle směrem 
na východ.
Dnešní obrázek zachytil jarní atmosféru na rybníku na okraji Nepomyšle, který vlastně kdysi rybníkem nebyl. 
Víte, jaký rybník je na fotografii a za jakým účelem vzniknul? Kolik rybníku je v okolí Nepomyšle a jak se 
jmenují? A bylo jich tu dříve více? Chcete-li, napište nám na nepomysloviny@seznam.cz nebo na nás Facebook.

Zdenka Lněníčková
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