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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Březnové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 28. března 2018 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni byli Mgr. Zdenka Lněníčková a Ing.
Jaroslav Vávra. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

●

Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru a Zprávu z jednání finančního výboru

●

Všemi hlasy bylo schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku č.4007,
druh trvalý travní porost o výměře 5.631 m 2, pozemku č.4010, druh ostatní plocha o výměře 6.065 m 2 a pozemku
č.3998, druh trvalý travní porost o výměře 15.825 m 2, vše v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou

●

Dále zastupitelé schválili, aby se nechala oddělit část obecního pozemku č. 217/12 o výměře cca 582 m 2, druh
ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan pro přijetí a zveřejnění záměru
městyse Nepomyšl pro následný prodej

●

Dalším bodem jednání bylo schválení přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytových
prostor v přízemí pivnice „U zámku „ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 144,10
m2 za cenu pronájmu ve výši 2.000,- Kč/měsíc

●

Zastupitelé schválili vyhlášení poptávkového řízení na projekt „Konzervace a restaurování nástěnné malby
v interiéru sv. Mikuláše v Nepomyšli (stěny lodě kostela)“, text výzvy dle odstavce 2 platné Směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl a vyzvání těchto 3 dodavatelů k předložení nabídky:
1. Ak. malíř Potůček Václav, Karoliny Světlé 556, 417 01 Dubí u Teplic
2. BcA. Michal Šelemba,Dis., Pekárenská 2387, 438 01 Žatec
3. Ak. malířka Trizuljaková Miroslava, Senička 16, 783 45 Senička
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● Dalším bodem jednání bylo schválení pověření starosty městyse Nepomyšl p. Josefa Lněníčka s odkazem na § 99,
odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. schvalováním rozpočtových opatření pro rozpočtový rok 2018 částečnou pravomocí
k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva maximálně do výši 200 tis. Kč dle
přílohy č. 1 zápisu

●

Posledním bodem jednání bylo schválení Rozpočtového opatření č. 1/2018
Renáta Morávková
referentka úřadu městyse Nepomyšl
Text celého zápisu najdete na http://www.nepomysl.snadno.eu/Uredni-deska.html

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Pošta Partner
Na poště Partner v Nepomyšli bude po dobu dovolené upravena provozní doba následovně:
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

27.04.2018
30.04.2018
01.05.2018
02.05.2018
03.05.2018
04.05.2018

Děkujeme za pochopení.

10.00 – 13.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin
státní svátek
10.00 – 13.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Mladí hasiči v Nepomyšli
Čas letí a už to bude 7 měsíců, co jsme se setkali poprvé. Rozšířili jsme místní SDH, které se tak od roku 2018
rozrostlo z původních 15 členů na 39 členů. Setkáváme se 1x týdně v pátek od 17.00 hodin. Trénujme v tělocvičně,
v přírodě a na fotbalovém hřišti. A teď malé ohlédnutí:
V sobotu 16.12.2017 jsme zorganizovali výlet na Boží Dar, kdy se nám podařilo naplnit celý autobus, prošli jsme si
Ježíškovu cestu, počasí nám vyšlo a bylo opravdu vánoční.
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V pátek 19.1.2018 se v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Nepomyšli uskutečnilo pasování mladých hasičů SDH
Nepomyšl. Mladí hasiči se sešli, aby složili slib a byli oficiálně „pasováni" za mladé hasiče. Kroužek mladých hasičů
v Nepomyšli běží od října 2017 a každý týden se potkává 25 dětí při nácviku disciplín hry Plamen pod vedením Petra
Strunze. Do hasičské zbrojnice v Nepomyšli nakonec dorazilo 20 dětí s rodiči, za SDH Nepomyšl byli přítomni velitel
SDH Vladimír Vázler, jednatel SDH Vilém Dorn a hasič SDH Vladan Strunz. Účast si také pochvaloval starosta městyse
Nepomyšl Josef Lněníček, který se účastnil následné valné hromady SDH Nepomyšl.
Po složení slibu, obdržení osobních průkazů a drobného dárku děti ukázaly rodičům, co se naučily v rámci
topografických značek a znalostí hasičských pomůcek. Cílem pro rok 2018 je účast družstva mladých hasičů z
Nepomyšle ve hře Plamen, která se letos uskuteční v Lubenci 25.-27.5.2018. A tak ať naši mladí hasiči z Nepomyšle
dostojí hesla: "Jsem hasič a jsem na to hrdý".

Dvakrát jsme byli na brigádě, aby naše vesnice vypadala, jak má. Již po druhé jsme jako mladí hasiči vyrazily na
procházku na "Lípu" spojenou s úklidem okolí. Poprvé to bylo 9.12.2017, kdy jsme za slunečného počasí prošli cestu
a hlavně v břízkách po vysekané cestě, našli mnoho pokladů. Sbírat pomáhalo 12 dětí ve věku od 3 do 10 let. A
v sobotu 10.2.2018 jsme udělali nejdříve kolečko po náměstí a kolem hasičárny, sesbírané odpadky, kterých nebylo
málo, jsme museli nechat u kontejnerů a vyrazili jsme na procházku. 14 dětí ve věku od 3 do 12 let plus 3 doprovody
se opravdu činilo. Směrem na „Lípu" jsme nejvíce odpadků nasbírali při cestě směrem na Dvérce na pravé straně.
Na „Lípě" přišla vhod svačinka a pak znovu do práce. Na cestě zpět jsme vyčistili odpadky pod hrází (na druhé straně
od vysázených lipek). Na fotografiích je vidět, že se děti opravdu snažili. Určitě to není poslední brigáda, která nás
tento rok čeká.

V neděli 15.4.2018 se od 9.00 hodin konal v Nepomyšli „Rodinný branný běh" pořádaný místním kroužkem Mladých
hasičů. Na start se postavilo 18 dvojic (rodič + ratolest) a začal závod. Závod obsahoval přelézání po laně,
zdravovědu, topografické značky, střelbu ze vzduchovky, uzlování a požární značky. Závodilo se ve dvou kategoriích
a běželo se cca 1,5 km. V mladší kategorii závodilo 7 dvojic (děti ve věku od 2-6 let) a ve starší 11 dvojic (7-12 let).
Výsledky kategorie mladších:
1. Lucie a Terezka Tvrdých
2. Petr a Philípek Strunz
3. Péťa a Lucinka Žákovi

Výsledky kategorie starších:
1. Mirka a Honzík Dobřanských
2. Radek a Terezka Štruncovi
3. Jana a Eliška Glončákovi

Vyhodnocení proběhlo na dětském hřišti v Nepomyšli, děti si odnesly sladké odměny a ty nejlepší diplom a zdravou
odměnu.
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Dne 2.12.2017 při konání Mikulášského jarmarku proběhla soutěžní výstava a hodnocení prací obrázků malých hasičů
v přízemí budovy Úřadu městyse Nepomyšl.
Už jsme slavili první úspěchy, a to díky soutěži Požární ochrana očima dětí (POOD). V okresním kole v kategorii M1
(nejmladší děti) jsme obsadili 2. místo Sophie Strunz a 3. místo Lukáš Mimovič. Dále v kategorii M2 (školka do 6
let) jsme obsadili 2. místo Philip Strunz. Tyto obrázky postupují dál do krajského kola. Vyhodnocení s ocenění
proběhne na okresním kole soutěže Plamen v Lubenci 25-27.5.2018.

2. místo Philip Strunz

2. místo Sophie Strunz

3. místo Lukáš Mimovič

Tato soutěž je naším cílem, a proto musíme trénovat pravidelně, před soutěží i 2x týdně. Chceme postavit 2 družstva
v kategorii mladších. Závodit se bude v 5 závodních disciplínách, předkládá se kronika kroužku MH, která shrnuje
celoroční činnost kroužku MH.
Jsou i další soutěže, kterých se chceme zúčastnit. 21.4.2018 Branný běh Slavětín, 5.5.2018 Běh na 60 m jednotlivci
Lhenice a 17.6.2018 Běh na 60 m jednotlivci Lubenec. To bude do prázdnin vše. Na podzim to budou Lovosice a
Krupka. Také se rozběhne nový ročník soutěže Plamen 2019, který začne branným během.
Na co se můžete s námi těšit, určitě si zopakujeme výlet na Boží Dar, plánujeme Hasičský ples v Kulturním domě
v Nepomyšli a další akce, do kterých chceme zapojit i Nepomyšlováky.
Kdo by měl zájem se k nám připojit, může přijít každý pátek od 17.00 hodin nebo nás kontaktovat na
emailu p.strunz@seznam.cz nebo po telefonu 724 356 130 u Petra Strunze.
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Petr Strunz
vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl

Výjezdy JSDH Nepomyšl
Čerpání vody
Ve dnech 13.1.2018 a 20.1.2018 provedla Jednotka SDH Nepomyšl čerpání vody ze studny ve Dvércích před čištěním
specializovanou firmou.

.

Školení Jednotky SDH Nepomyšl
Dne 10.3.2018 proběhlo školení velitelů jednotek SDH v Cítolibech a ve dnech 7.4. a 14.4.2018 se konalo školení
strojníků na stanici HZS Louny.

Údržba hydrantové sítě
Dne 8.4.2018 prováděla Jednotka SDH Nepomyšl údržbu v podobě čištění a natírání podzemních hydrantů a to pro
lepší dohledání při mimořádné události, kdy bude nutné odebírat vodu. V dohledné době budou ještě označeny
červenou cedulkou s písmenem H.
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Cvičení
Jednotka se v sobotu 14.4.2018 účastnila v počtu 1+3 s technikou CAS 25 a OA Mitsubishi L200 okrskového cvičení
v obci Kryry. Jednalo se o dálkovou dopravu vody na úseku od Povodňového památníku k Schillerově rozhledně, kde
bylo nataženo hadicové vedení o délce zhruba přes 1 kilometr. Cvičení se spolu s naší jednotkou zúčastnily i
jednotky z Očihova, Podbořan, Krásného Dvora, Vroutku a Kryr. Přesto, že nás bylo na toto cvičení víc než málo,
zvládli jsme náš úsek na výbornou.

Text a foto: Vladimír Vázler

Pandíci na procházce
V sobotu 14. dubna 2018 jsme se s Pandíky vydali na několikakilometrovou, komentovanou procházku po okolí. První
jsme se byli podívat v kostele v Buškovicích a poté jsme šli směrem na Kozí vrch a ke starému kaolinovému dolu. Po
cestě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a hlavně jsme si prohlédli krásy našeho okolí. Procházku nám navíc
obohatilo stádo ovcí a koz. Moc jsme si to užili
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Text a foto: Nina Smolková
předsedkyně sdružení Pandíci

Jarní úklid s Pandíky
Rok se s rokem sešel a s příchozím jarem jsme se opět s Pandíky v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme si
Česko“ vydali na úklid Nepomyšle. Vybaveni rukavicemi a pytli jsme začali sbírat veškerý nepořádek nejprve u
paneláků, pokračovali jsme směrem do dětské aleje, zpět kolem dětského hřiště, podél potoka k mostku, zpět k
autobusové zastávce a uličkou zpět. Sesbírali jsme čtyři na půl plné velké pytle a jednu velkou tašku. Společně jsme
tak konstatovali, že je každý rok odpadků o něco méně a že tedy naše činnost má smysl a to nás velmi těší
Na závěr nechyběla sladká odměna pro sběrače, kterými byli Sabča
Nedvědová, Kája Nedvědová, Sára Sedláková, Sabča Konrádová,
Káťa Šrédlová a Zbyněk Nedvěd.
Děcka díky, bylo to super odpoledne a máme Nepomyšl zase o
něco hezčí

.

.

Text a foto: Nina Smolková
předsedkyně sdružení Pandíci

Maškarní ples pro děti i dospělé
Ve 14.00 hodin začal dětský maškarní ples v Kulturním domě v Nepomyšli. Sešlo se mnoho krásných masek, ze
kterých se vyhodnotilo 15 nejkrásnějších a které dostali nějakou tu odměnu. Ale protože všechny masky byli moc
pěkné, tak byli nakonec odměněny i ostatní děti. Poté nás svou návštěvou poctil pan Hajný, který měl pro děti
7
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připravené poznávací soutěže a dětem za správně odpovědi rozdával dárečky. O přestávkách probíhaly různé
soutěže, ale u dětí byla opět, jako vždy, nejvíce oblíbená „židličkovaná“.
Večer od 20.00 hodin jsme zorganizovali Maškarní ples pro dospělé. Myslím, že to byl vážně vydařený ples. Přišla
spousta lidí, hlavně místních a to nás nejvíce potěšilo. Přišli i pěkné masky a opět byly vážně vymazlené. Hlavně ta
maska, která vyhrála opravdu zasloužené 1. místo, byla to Mánička s Hurvínkem (viz foto).
Také, samozřejmě, nesměly chybět Šoubaby z Nepomyšle. Měly celkem dvě vystoupení, jedno na zahájení plesu,
kde naše děvčata vyšvihly parádní kankán, který měl premiéru na loňských srpnových oslavách 300 let císařských
práv a pro velký úspěch děvčata musela toto vystoupení zopakovat. Pro zpestření plesu byla připravena tradiční
tombola a také půlnoční překvapení, na kterém měly Šoubaby druhé vystoupení na písničku od Petry Janů „To máme
mládež“. I toto vystoupení mělo úspěch, hlavně i proto, že si umíme samy se sebe udělat srandu a to se cení.
K poslechu a tanci hrála skupina Medůza.
Tímto bych chtěla všem poděkovat, že přišli podpořit náš ples a můžeme se zase celý rok těšit na ples příští. Také
děkuji všem členkám ČČK Nepomyšl a všem těm, kteří na tomto plese pomáhali. Bez nich by to určitě nešlo.

Petra Červená
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl
8
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Josefovská zábava a oslavy MDŽ
V sobotu 16. března 2018 se konala Josefovská zábava a oslavy MDŽ. K poslechu a tanci hrála kapela Sprint. Na tuto
akci přišlo celkem 80 lidí, takže nás to opět velmi mile překvapilo. Každá žena byla při příchodu přivítána karafiátem
a krásným domácím pečeným muffinem zdobený růžičkou. Myslím, že to všechny dámy potěšilo. Také jsme i
dospělákům dali dětmi velmi milovanou soutěž „židličkovaná“ a nevěřili byste, jak se u toho všichni nasmáli. Hlavně,
když soutěžili muži a zůstali dva poslední, tak byli jako dva kohouti, jen aby ten dotyčný druhý nevyhrál. Takže se
opravdu vydařilo.
Petra Červená
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

CHYSTÁ SE ….
Pochod zdraví
Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl pořádá v sobotu 5. května 2018 „Pochod zdraví“. Sraz bude ve
13.00 hodin na Dětském hřišti v Nepomyšli. Půjde se na zříceninu hradu Křečov, kde děti budou cestou postupně
plnit úkoly a na konci cesty je naplánováno setkání s hochy ze „Společenstva pro památky Podbořanska“, kteří nám
povypráví o historii hradu Křečov. Na konci tohoto pochodu si určitě ještě zasoutěžíme a také nás bude čekat
občerstvení. Zveme tímto všechny, co si chtějí udělat hezký den a krásnou příjemnou procházku.
Petra Červená
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

Fresky v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli
Na noc kostelů v pátek 25. května 2018 proběhne v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli komentovaná prohlídka nedávno
objevených fresek. Zároveň bude zahájena putovní výstava věnovaná architektuře Podbořanska. Provázet bude
Vojtěch Peksa a Michal Šelemba. Začátek je v 18.00 hodin.
Edita Langpaulová
Místa zblízka
Více info na www.mistazblizka.cz

Dětský den v Nepomyšli
Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl všechny srdečně zve na Dětský den, který se bude konat v sobotu
2. června 2018 od 14.30 hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Od 17.00 hodin bude hrát k tanci i poslechu živá
hudba J. Jiráska.
Petra Červená
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

Kalendárium
30.04.2018
30.04.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
05.05.2018
06.05.2018
02.06.2018
09.06.2018
16.06.2018

od 16.30 Stavění máje v Nepomyšli
od 17.00 Slet čarodějnic na Dětském hřišti v Nepomyšli
Svátek dobré nálady v Kryrech (12.00 Prvomájový průvod)
Oslavy 1. máje v Brodech od 10.00 hodin
Radonické májové slavnosti
ČČK Nepomyšl pořádá Pochod zdraví
Soutěž mladých hasičů ve Lhenicích
ČČK Nepomyšl pořádá od 14.30 hodin Dětský den v Nepomyšli
Dětské rybářské závody na rybníku v Nepomyšli
Rybářské závody na rybníku v Nepomyšli
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí … (nad 60 let)
02.04.2018
05.04.2018
08.04.2018
08.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
15.04.2018
15.04.2018
16.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018

Libuše Kalhotková z Nepomyšle
Jiří Bureš z Dvérců
Olga Filipová z Nepomyšle
Rudolf Rejchrt z Nepomyšle
Anna Zápotocká z Nepomyšle
Hana Jelínková z Nepomyšle
Ján Kováč z Nepomyšle
Dáša Bastová z Nepomyšle
Ivana Zadová z Nepomyšle
Josef Kříž z Nepomyšle
Ing. Jaroslav Vávra z Nepomyšle
Ondřej Richter z Nepomyšle
Jaroslava Elšíková z Nepomyšle

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

Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
02.05.2018
03.05.2018
05.05.2018
06.05.2018
11.05.2018
16.05.2018
24.05.2018
21.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
28.05.2018
30.05.2018

Marie Štruncová z Nepomyšle
Miroslav Urban z Nepomyšle
Josef Škorjak z Nepomyšle
Antonín Lněníček z Nepomyšle
Josef Jan Hromádka z Nepomyšle
Jaroslav Jelínek z Nepomyšle
Vladimír Lucký z Nepomyšle
Alena Vávrová z Nepomyšle
Rosemarie Rožnovská z Nepomyšle
Marie Nováková z Dvérců
Bohumil Touš z Nepomyšle
Božena Lněníčková z Nepomyšle

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

Narodili se …
Rodičům Lucii Novákové a Petrovi Kašemu z Nepomyšle se v pondělí 19.2.2018
v Kadani narodil syn Tomášek Kaše.
Šťastným rodičům blahopřejeme a Tomáška vítáme do života i do obce.

Přistěhovali se …
09.01.2018
17.01.2018
13.02.2018
13.02.2018
26.02.2018
17.04.2018
20.04.2018

Dáša Bastová z Nepomyšle čp. 91 do Nepomyšle čp. 79
Libuše Kalhotková z Dvérců čp. 30 do Nepomyšle čp. 104
Kateřina Zemanová z Kadaně do Nepomyšle čp. 226
Radka Hosnedlová z Kadaně do Nepomyšle čp. 226
Tomáš Kaše z Lubence do Nepomyšle čp. 192
Karolína Nováková z Nepomyšle čp. 104 do Dvérců čp. 10
Nikola Nováková z Nepomyšle čp. 104 do Dvérců čp. 10
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SPORT
Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy – jaro 2018 – TJ Nepomyšl
8. dubna 2018
Nepomyšl : Bězděkov
3 : 4 (pol. 1:3)
(Góly střelili Jiří Krupička, Patrik Polášek a Václav Krejčík)
15. dubna 2018
Slavětín B : Nepomyšl
3 : 3 (pol. 1:3)
V poslední minutě zápasu ve zcela vymyšleném pokutovém kopu vyrovnali domácí na 3:3
(Góly střelili Václav Krejčík, Jan Kováč, Alexander Kratochvíl)
22. dubna 2018
Nepomyšl : Pátek
0 : 2 (pol. 0:0)
Nepomyšl neproměnila pokutový kop za stavu 0:1
Příští zápas sehrajeme s družstvem Lenešice B v Lenešicích v neděli 29. dubna 2018 od 13.00 hodin.
Termíny dalších zápasů:
Neděle 06.05.2018
Nepomyšl – Hříškov
Neděle 13.05.2018
Zeměchy – Nepomyšl
Neděle 20.05.2018
Nepomyšl – Lipenec
Neděle 03.06.2018
Buškovice – Nepomyšl

14.00
17.00
14.00
17.00

hodin
hodin
hodin
hodin

v
v
v
v

Hříškově
Zeměchách
Buškovicích
Buškovicích
Zprávu podává Václav Svoboda
a Vladimír Lucký

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Velkoobjemové kontejnery
Tři velkoobjemové kontejnery a 1 kontejner na bioodpad byly přesunuty ze dvora za budovou úřadu městyse
Nepomyšl do prostor budoucího sběrného dvora, které se nacházejí u starého kravína v Nepomyšli, po levé straně
směrem na Podbořanský Rohozec. V nejbližších dnech se započne s rekonstrukcí plochy za budovou úřadu městyse
Nepomyšl, kdy je naplánována i úprava uličky mezi rohozeckou a chmelištenskou ulicí.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Problém zaparkovaných aut
Na posledním 38. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo v diskusi upozorněno na zaparkovaná
auta, která stojí v ulici po pravé straně od bývalého zdravotního střediska po křižovatku směrem na Podbořany. Při
objíždění stojících vozidel není vidět na dostatečnou vzdálenost pro objetí těchto vozidel, dochází k nebezpečným
situacím. V minulosti se již stala v tomto úseku dopravní nehoda. Po velké diskusi ohledně této záležitosti bylo
starostovi uloženo, aby zažádal odbor dopravy Městského úřadu v Podbořanech o povolení osadit tento úsek značkou
Zákaz stání v obou směrech. Na základě toho podal Městys Nepomyšl dne 13.4.2018 na Městský úřad v Podbořanech,
odbor dopravy písemný požadavek na umístění nového dopravního značení ve zmiňovaném úseku. Odbor dopravy
MěÚ v Podbořanech požádal o stanovisko Policii ČR, KŘPÚK, Dopravní inspektorát Louny a Správce silnic.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Výcvik psů v Nepomyšli
Základní kynologická organizace Nepomyšl v čele s Renatou Tvrdou z Vidhostic v současné době upravují prostory
pod lipou u kaolinky v Nepomyšli. Tuto plochu mají propachtovanou od městyse Nepomyšl pro výcvik psů. Výcvik
psů je především zaměřen na bezproblémový život se svým čtyřnohým parťákem. Začít se může již od 3. měsíce
věku štěněte. Jedinou podmínkou je kompletní vakcinace. V plánu mají i pořádání zkoušek, voříškiády, ukázky
výcviku pro veřejnost.
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ZKO bude pořádat i semináře a tréninky s lidmi, kteří v kynologickém světě něco dokázali. Nabízí individuální
výcvik, výcvik ve skupině, socializaci, pomoc s převýchovou, pomoc s výstavami a uchovněním, nákup krmiva a
pomůcek za VC. Na facebooku „ZKO Nepomyšl 1033“ budou pravidelně zveřejnovat den a čas výcviku. Semináře a
tréninky, ukázky s Ari Ravel, David Trauč, Beata Stýbrová, Pavla Husáková

Text a foto použito z facebooku
Základní kynologické organizace Nepomyšl 1033

POTĚŠILO NÁS …
Předání šeků od firmy Logit zástupcům neziskových organizací
ČČK Nepomyšl na základě jejich žádosti obdržel grant z fondu Logit Podbořany ve výši 15.000,- Kč na zhotovení
altánu k lípě směrem na Dvérce. Slavnostního předání šeků zástupcům podpořených projektům z fondu Logit se dne
22.9.2017 zúčastnili Petra Červená, Helena Wűstová a Josef Lněníček ve firmě Logit v Podbořanech. Přihlášených
bylo celkem 15 projektů, podpořených bylo 7 projektů za celkovou částku ve výši 108 tis. Kč. Městys Nepomyšl
přispěl částkou ve výši 28.325,- Kč na pořízení altánu Salaš Tatry. Zaměstnanci městyse Nepomyšl upravili prostor u
lípy pro umístění altánu, navezli kačírek, altán natřeli a poté přesunuli na připravené místo, nakonec střechu pokryli
šindelem. Členky ČČK s dětmi postupně vyčistily přístupovou cestu. Nyní zbývá už jenom upravit cestu přírodními
schůdky, aby byl snadnější přístup k této vyhlídce a osadit přístupovou cestu informační tabulí.
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Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

FINANČNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ INFORMUJE …
Hromadný předpisný seznam
Finanční úřad pro Ústecký kraj informuje o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se, v něm
uvedeným daňovým subjektům – fyzickým osobám, stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2018 za nemovité věcí
nacházející se v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Hromadný předpisný seznam je ode
dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro
ÚK, pro správní obvod s rozšířenou působností Žatec a Podbořany je zpřístupněn k nahlédnutí na Územním pracovišti
v Žatci ve dnech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

od
od
od
od
od

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

do 17.00 hodin
do 13.30 hodin
do 17.00 hodin
do 13.30 hodin
do 13.30 hodin
13
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CHYSTÁ SE ….

14

Nepomyšloviny č.1-4/2018

26.4.2018

15

Nepomyšloviny č.1-4/2018

26.4.2018

Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl,
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284.
Redakční rada:
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav Svoboda,
Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor)
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 5/2018 bude 28.5.2018
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě na
flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více
o pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 16 stran A4 - buďte
struční.

16

