
 
 

 
Ročník 7 Číslo 2/2017 Cena 5 Kč 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Únorové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 24. února 2017 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl Martin Kaše. Zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné. 

Prvním bodem bylo schvalování dodavatele na akci „Výstavba oplocení obecního úřadu Nepomyšl“ . Dne 
24.2.2017 proběhlo v kanceláři starosty městyse Nepomyšl od 16.30 hodin hodnocení nabídek na výše uvedenou 
akci ve složení hodnotící komise: Josef Lněníček, Miloš August, Dana Lněníčková, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav 
Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková a Antonín Lněníček. 

Dle směrnice městyse Nepomyšl o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu může městys Nepomyšl vycházet 
pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností v částkách od 150 tis. Kč bez DPH do          
1. mil. Kč bez DPH. 

Na základě této směrnice bylo písemně osloveno 7 dodavatelů: 

1. Podhola - stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany 
2. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240, 439 71 Nepomyšl 
3. DROPS GROUP a.s., stavební firma, Oráčovská 416, 270 33 Jesenice 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov 
5. Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 
6. RIstavby CZ, s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč 
7. Marcel Smutný, Nepomyšl čp. 26, 439 71 Nepomyšl 
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Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 11.1.2017 na kamenné úřední desce městyse Nepomyšl a na 
webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“. 

Nabídku poslali celkem 4 dodavatelé: 
1. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240 za cenu 179.877,- Kč s DPH  
2. RIstavby CZ s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč za cenu 207.257,- Kč s DPH 
3. Marcel Smutný, Nepomyšl čp. 26, 439 71 Nepomyšl za cenu 200.987,- Kč 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 154.966,- Kč s DPH 

Zastupitelé schválili firmu L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 154.966,- Kč včetně 
DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla. 

Jako druhou v pořadí komise hodnotila nabídky dodavatelů na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 51 
v Nepomyšli“. Na základě směrnice bylo písemně osloveno 6 dodavatelů: 

1. Podhola - stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany 
2. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240, 439 71 Nepomyšl 
3. DROPS GROUP a.s., stavební firma, Oráčovská 416, 270 33 Jesenice 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov 
5. Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 
6. RIstavby CZ, s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 11.1.2017 na kamenné úřední desce městyse Nepomyšl a na 
webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“. 

Nabídku poslali celkem 4 dodavatelé: 
1. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240 za cenu 838.877,- Kč s DPH  
2. RIstavby CZ s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč za cenu 875,445,85 Kč s DPH 
3. REDOBY s.r.o., Kotkova 493, 269 01 Rakovník za cenu 825.451,- Kč s DHP 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 549.967,08 Kč s DPH 

Vzhledem k velkým rozdílům v nabídnuté ceně, doporučila hodnotící komise prozatím neschvalovat dodavatele na 
akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 51 v Nepomyšli“ a uložila starostovi kontaktovat firmu s nejnižší 
nabídnutou cenou, aby vysvětlila některé položky v rozpočtu.  

Jako třetí v pořadí komise hodnotila nabídky dodavatelů na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 
v Nepomyšli“.  Na základě směrnice bylo písemně osloveno 6 dodavatelů: 

1. Podhola - stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany 
2. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240, 439 71 Nepomyšl 
3. DROPS GROUP a.s., stavební firma, Oráčovská 416, 270 33 Jesenice 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov 
5. Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 
6. RIstavby CZ, s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 11.1.2017 na kamenné úřední desce městyse Nepomyšl a na 
webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“. 

Nabídku poslali celkem 4 dodavatelé: 
1. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240 za cenu 731.977,- Kč s DPH  
2. RIstavby CZ s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč za cenu 783.605,96 Kč s DPH 
3. REDOBY s.r.o., Kotkova 493, 269 01 Rakovník za cenu 720.136,- Kč s DHP 
4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 491.927,99 Kč s DPH 

Tak, jako v předešlé nabídce z důvodu velkých rozdílů v nabídnuté ceně, doporučila hodnotící komise prozatím 
neschvalovat dodavatele na akci „Oprava fasády na bytové domě čp 79 v Nepomyšli“ a opět uložila starostovi 
kontaktovat firmu s nejnižší nabídnutou cenou, aby vysvětlila některé položky v rozpočtu.  
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Dále zastupitelé schválili též vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci „Nepomyšl - veřejné 
osvětlení“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v Městysu Nepomyšl. Starosta 
vyzval zastupitele, aby navrhli firmy splňující podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při 
zadání tohoto poptávkového řízení. 

Dále zastupitelé schválili uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a TJ Nepomyšl, zastoupeného předsedou TJ Nepomyšl p. Josefem Křížem, 
bytem Nepomyšl čp. 81 o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na pořádání oslav 70. výročí založení kopané v 
Nepomyšli, které se budou konat 8.7.2017 na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. 

Dalšími body bylo schválení přijetí a zveřejnění záměrů městyse Nepomyšl na propachtování: 

- části pozemku č. 3976, druh ostatní plocha o výměře 600 m2 

- pozemku č. 3949, druh trvalý travní porost o výměře 5.339 m2 
- části pozemku č. 3953, druh ovocný sad o výměře 5.500 m2 

- pozemku č. 4028, druh orná půda o výměře 3.590 m2 

- pozemku č. 4030, druh orná půda o výměře 6.090 m2 

   vše v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

Vzhledem k tomu, že p. Slavomír Kudláček a Bc. Kateřina Hantlová, oba bytem Podbořany odstoupili od koupi 
pozemku č. 2845/5 o výměře 1.508 m2 u kaolinky v Nepomyšli, schválilo zastupitelstvo městyse Nepomyšl revokaci 
bodu II/2 v usnesení z 21. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 30.9.2016. Tzn., že opět pokračuje 
prodej dle záměru městyse Nepomyšl č. 4/2015 – prodej pozemku č. 2845/5, druh travní porost o výměře 1.508 
m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2, tj. 75.400,- Kč + 
kopaná studna za cenu dle Odborného posudku č. 24/2015 = 5.366,- Kč + 7 ks vzrostlých stromů (javor babyka) za 
cenu dle Odborného posudku č. 24/2015 = 18.554,- Kč, tj. celkem 99.320,- Kč + 1.000,- Kč za návrh na vklad do 
katastru nemovitostí s těmito podmínkami: 

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  
    oběma stranami. V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku   
    kupní ceny tohoto prodeje. 
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut přednostně zpět městysu Nepomyšl       
    za stejnou cenu, za kterou byl pozemek koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně 
    nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl. 

Dalším bodem bylo schvalování Územního plánu Nepomyšl. Usnesením Zastupitelstva městyse Nepomyšl                 
č. usnesení II/2 ze dne 29.1.2016 bylo schváleno pořízení nového územního plánu. Podkladem pro rozhodnutí byl 
současně platný územní plán, který již věcně ne zcela vyhovuje potřebám obce a rovněž po formální stránce 
neodpovídá požadavkům a nárokům nového stavebního zákona. Návrh územního plánu bude zpracován v digitální 
podobě (GIS) podle datového modelu T-mapy doporučeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Na únorovém 
zasedání zastupitelé schválili zadání nového Územního plánu Nepomyšl. 

Renata Morávková 
účetní městyse Nepomyšl 

 
 

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Pošta Partner v Nepomyšli bude v úterý 21.3.2017 otevřena pouze v době od 14.00 do 15.00 hodin. Dopoledne  
bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.  

Jana Glončáková 
vedoucí pošty Partner 

 
 

Ordinace praktického lékaře v Nepomyšli MUDr. Petra Víta ve středu 15. března 2017 neordinuje. Děkujeme za 
pochopení.  

MUDr. Petr Vít 
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NEPOTĚŠILO NÁS … 

Bohužel se u nás v obci rozšířil nešvar a to parkování osobních vozidel na chodnících. Po několika oprávněných 
stížnostech občanů na skutečnost, že díky vozidlům parkujícím na obecních chodnících musejí občané vstupovat 
do vozovky, kde hrozí nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly, budu nucen kontaktovat Policii ČR, aby 
postupovali dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Josef Lněníček 
starosta městyse Nepomyšl 

 

Chystá se … 

Zájezd do divadla 

Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Hybernia v Praze v pátek 19. května 2017 na muzikál „MEFISTO“. 
Účinkují: Josef Vojtek, Jan Kříž, Petr Ryšavý, Ivana Korolová, Karolína Gudasová, Iva Marešová, Dita Hořínková, 
Michal Novotný, Tomáš Trapl, Hana Křížková, Martin Pošta, Jiří Zonyga a další. 

Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli v 15.15 hodin. Představení začíná v 18.00 hodin. Vstupné 
345,- Kč. Žádáme zájemce o provedení platby při rezervaci vstupenek z důvodu omezeného počtu vstupenek. 

Renata Morávková 
účetní městyse Nepomyšl 

 
 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 

Proběhlo … 

Sáňkování s hasiči 
Dne 4.2.2017 pořádali místní hasiči na kopci „Beňák“ v Nepomyšli další ročník soutěže pro děti a dospělé s názvem 
„Sáňkování s hasiči“. Poslední ročník soutěže se konal naposledy v roce 2011. V dalších letech, bohužel, byly 
špatné sněhové podmínky. Letos se na start ve sjezdu na čemkoli dostavilo 9 dospělých soutěžících a 29 dětí, kteří 
byli rozděleni do třech věkových kategorií a to dospělí s malým dítkem, dítě do 10 let a poslední kategorie dítě 
nad 10 let. Vítězem  v kategorii nejmladších byla Simona Vávrová. Vítězem do věku 10 let se stal Ondra Kováč a 
nad 10 let Vilma Humpoláková. Na druhém a třetím místě se umístili Sebastián Uxa, Daniel Dorn, Vilém Dorn, 
Terezka Štruncová, Miloš August a Daniel Červený. Počasí po dobu soutěže bylo sice mlhavé, ale sněhové 
podmínky byly perfektní. Co dodat. Jen snad, aby příští rok byl zase bohatý na sníh. 
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Text: Vilém Dorn 
Foto: Vladimír Vázler 

 
 

SDH Nepomyšl 
 
Dne 4.2.2017 se konala v Hasičské zbrojnici v Nepomyšli  Výroční valná hromada SDH Nepomyšl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Vladimír Vázler 
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Zpráva velitele JSDH Nepomyšl o činnosti jednotky za 2016  
 
Jednotku v současnosti tvoří 7 členů, kteří se pravidelně podrobují lékařským prohlídkám a prochází pravidelným 
školením. Za rok 2016 bylo odpracováno členy jednotky 222 hodin při provádění prací na technice, budově, 
požárních dohledech, školeních, pracích pro obec a propagaci požární ochrany. Vybavení jednotky je na dobré 
úrovni, technické prostředky jsou pravidelně kontrolovány a zásahové vozidlo CAS25 prochází pravidelně 
technickou kontrolou. V tomto roce bylo provedeno položení zámkové dlažby, která se musí ještě dodělat. V roce 
2017 se plánuje nový plot okolo požární zbrojnice.  
Na webových stránkách lze najít informace o dění jednotky a její činnosti, dále informace o požární ochraně a 
ochraně obyvatelstva.  
 
Přehled činností za rok 2016:  
06.02.2016 Výroční schůze SDH Nepomyšl  
20.02.2016 školení velitelů jednotek a družstev  
25.03.2016 čerpání studny Dvérce před čištěním  
26.03.2016 čerpání studny Dvérce před čištěním  
22.04.2016 školení jednotky na RDST na PS HZS  
04.06.2016 Dětský den Nepomyšl  
25.06.2016 Kopeme za lepší svět - propagace PO  
13.08.2016 Hasičský pětiboj a zábava  
03.12.2016 Požární dozor Jarmark Nepomyšl  
Během léta jsme 5krát likvidovali nebezpečný hmyz. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za práci, starostovi, zastupitelstvu Městyse Nepomyšl a HZS 
Ústeckého kraje za spolupráci a podporu. 
 

Velitel JSDH Nepomyšl 
Vladimír Vázler 

 
TJ Nepomyšl 
V sobotu 11.2.2017 se sešli příznivci fotbalu u nás v Nepomyšli. Zprávu o činnosti přednesl pan Josef Kříž, současný 
předseda TJ.  
K 31.12.2016 je ve FAČRu zaregistrováno 23 členů. K tomuto číslu je nutné přičíst 5 osob (nejsou členy FAČR), 
jedná se o bývalé hráče a příznivce TJ. 
Po ukončení sezony Jaro 2016 TJ obsadila 6. místo v tabulce IV. třídy s celkovým počtem 7 bodů a skóre 21 : 28 
Vyhráli jsme 2 zápasy,1 x byla remíza a 5x jsme prohráli. 
Po další revoluci ve fotbale, která začala 1.7.2016, došlo k rozdělení IV. třídy na (A+B). 
Skupina A čítá 8 mužstev, skupina B čítá 9 mužstev. O tomto rozhodnutí jsme se dozvěděli až na samém 
rozlosování další sezony 2016/2017, kde bylo odsouhlaseno v hlasování pro naši skupinu IV. B hrát 3 kolově. 
Podzim byl již hrán ve  dvou skupinách IV. A  a IV. B třídy. 
Po ukončení „Podzimu 2016" jsme na předposledním, tedy 8. místě IV. skupiny, s celkovým počtem 9 ti bodů a 
skórem 16:40, 2x jsme vyhráli, 3 remízy a 6x jsme prohráli. 
 
Zápasy doma: z 6ti zápasů byla 2x výhra, remízovali jsme 1x a 3x prohráli.  
Nejvíce si u nás zastříleli hráči z  Kryr, kde jsme na domácí půdě prohráli 0 : 7 (0:5) 
Doma jsme obsadili 8. místo v tabulce - skóre 10 : 16, celkový počet 7 bodů. 
 
Zápasy venku: z 5 ti zápasů nebyla výhra, remízovali jsme 2x a prohráli 3x 
Největší prohra nás potkala v Domoušicích, kde jsme hráli 12 : 1 (7:1), venku jsme obsadili 9. místo v tabulce,      
tj. poslední. Skóre 6 : 24, celkový počet bodů 2. 
 
Něco ze statistiky IV. třídy skupiny B za rok 2016  -  inkasovali jsme 14 žlutých karet a 3 karty červené. Za toto 
chování náš klub zaplatil pokutu 1.050,- Kč. Jednalo se o hrubou urážku hlavního rozhodčího, hráč byl za toto 
jednání vyloučen.  
 
Pan Josef Kříž poděkoval všem zúčastněným a popřál celé Tělovýchovné Jednotě, aby sezóna „Jaro 2017" byla 
úspěšnější, než ta uplynulá, podotkl, že záleží na všech, jak funkcionářích, tak na všech hráčích s lepším 
přístupem k jednotlivým zápasům. 
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Jednání byl přítomen i pan starosta městyse Josef Lněníček, který informoval přítomné o konání akce "Kopeme za 
lepší svět", dále starosta informoval o projektu na nové kabiny. 
V diskusním příspěvku byli přítomní informováni o nastávající akci k výročí 70 let kopané v Nepomyšli. 
Sportu zdar! 
 

Text: Václav Svoboda 
 

Výjezd SDH Nepomyšl  
 
Dne 24.2.2017 vyjela jednotka SDH mezi obce Nepomyšl a Dvérce na vyvrácený strom větrem přes komunikaci a 
zároveň zavěšen do telefonního kabelu. Po odstranění pomocí motorové pily se kabel vrátil na původní místo, aniž 
by došlo k jeho porušení. Jednotka místo události uklidila a vrátila se zpět na základnu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: velitel JSDH Nepomyšl 
Vladimír Vázler 

Foto: Dominik Vázler 

 
Maškarní ples s ČČK Nepomyšl 
 
Dne 18. 2. 2017 se v Nepomyšli uskutečnil tradiční dětský maškarní ples, kterého se zúčastnilo cca 130 dětských 
návštěvníků v krásných maskách.  Na začátku plesu vystoupily dvě skupiny místních dětí se svým tanečním 
vystoupením. Obě vystoupení se velmi povedla a malí tanečníci byli za svou snahu odměněni drobnými dárky.  
Také nás poctil svou návštěvou pan hajný a svým krásným programem zaujal děti, bylo to velmi naučné a 
povedené. Tímto také moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
 
Dále se pokračovalo soutěžemi a vyhodnocením masek za zvuků oblíbené písničky Jede, jede mašinka. A protože 
bylo nemožné mezi maskami vybrat tu nejlepší, jelikož  každá maska byla krásná a jedinečná, obdržely všechny 
děti balíčky se sladkostmi.  Celé odpoledne zpříjemňovala atmosféru svou hudební produkcí skupina „Medúza“. 
Pro všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení. 
Hudební skupina Medúza hrála i na maškarním plese pro dospělé, kde byla také hojná účast návštěvníků a krásných 
masek. 
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Během večera vystoupila i skupina Australien Buš-kovice. Jde o chlapce z Výchovného ústavu v Buškovicích, kteří 
pod vedením Ing. Jana Remáka a pana Bašty předvedli ukázku hraní na bubny. Věřím, že celé vystoupení bylo 
nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné.   
Ve večerních hodinách se samozřejmě také vyhodnocovali masky. Byli všechny moc krásné, ale přesto nezávislá 
porota musela vybrat ty nejkrásnější. 
Na 5. místě se umístila maska strašáka, na 4. místě tři krásní upíři, na 3. místě postavy z pohádky Mrazík, na 2. 
místě se umístil čaroděj a čarodějnice a na krásném 1. místě se umístili Babiččiny mouky – originální nápad. /Moc 
gratulujeme všem/ 
 
Také se musela na přání lidí ze sálu vyhodnotit zvláštní cena pro masku „lehká děva“. Ta, nejen že dobře 
vypadala, ale uměla opravdu okouzlit a pobavit svým šarmem lidi v sálu. A to se cení. 
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se tento ples neuskutečnil.  
Další velké poděkování patří členkám Červeného kříže, které odvedly skvělou práci a zvláštní díky bych chtěla 
věnovat Denisce a Natálce Kadlčíkovým za jejich velkou pomoc při rozdávání cen na dětském maškarním plese.  
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Text a foto: Alena Müllingová 
a Petra Červená 
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CHYSTÁ SE …. 

 
 

Kalendárium 
17.3.2017  ČČK Nepomyšl pořádá Josefovskou zábavu a oslavu MDŽ od 20.00 hodin v Kulturním domě v 

Nepomyšli, hraje Sprint 
19.5.2017  Zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Mefisto 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let) 
13.02.2017  Heinz Kroh z Nepomyšle 
15.02.2017  Ladislav Filip z Nepomyšle  

Oslaví významné výročí … (nad 60 let) 
11.03.2017 Květoslava Škorjaková z Nepomyšle     
12.03.2017 Vladimír Wüst z Nepomyšle    24.03.2017 Danuška Jandíková z Dvérců  
14.03.2017 Jaroslav Jelínek z Nepomyšle    26.03.2017 Marie Zajícová z Nové Vsi  
16.03.2017  Václav Svoboda z Nepomyšle    28.03.2017 Jana Bartušková z Nepomyšle  
 

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

 
 
Lukášovi Lněníčkovi z Nepomyšle a Petře Dolejšové z Prahy se v úterý 21.2.2017         
v Praze narodil syn Lukáš Lněníček. Vážil 3 650 g a měřil 52 cm. Šťastným rodičům 
srdečně blahopřejeme a Lukáška vítáme do života i do obce.  

 

 

 

 

 

 

 

Opustili nás … 
 
27.2.2017  Jiří Čížek z Nepomyšle 
05.03.2017 Hana Vilimová z Nové Vsi  

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. 

 

 

 

Pošta Partner Nepomyšl … 

Městys Nepomyšl hledá pro poštu Partner v Nepomyšli dočasného zástupce vedoucí pošty pro krátkodobý zástup po 
dobu dovolené. Vítána je základní znalost práce s PC, poštovní praxe není podmínkou. Pracovník/pracovnice 
budou zaškoleni. Práce na dohodu vhodná i pro osoby se ZTP. Pro další informace kontaktujte p. Janu 
Glončákovou, vedoucí pošty Partner v Nepomyšli na č. 721 124 882 nebo 415 213 120. 

Jana Glončáková 
vedoucí pošty Partner 

 
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. 3/2017 bude 20.3.2017 
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. 

 



 
 

 


