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ÚVODEM 
Vážení čtenáři Nepomyšlovin, 
ač by si to začátek nového roku zasloužil, dnešní 
úvodník nebude k přemýšlení, ale ryze k informování, a 
to především ohledně Nepomyšlovin. 
Především bych všechny přispěvatele chtěla poprosit, 
aby striktně dodržovali uzávěrku každého čísla. Její 
datum je vždy uveden v šedivém poli na konci 
Nepomyšlovin (tzv. tiráži). Když posíláte příspěvky po 
uzávěrce, není v mých silách sestavit číslo tak, abychom 
se nedostávali do skluzu s vydáváním Nepomyšlovin. 
Obzvlášť zoufalá je situace, kdy si musím podklady 
pracně shánět sama. U akcí, kde jsem přítomna nebo na 
jejichž organizaci se podílím, to není problém. Ale jak 
mám psát o něčem, kde jsem nebyla? Nepomyšloviny 
mají prezentovat Vaši práci, činnost Vaší organizace, 
nikoliv mou, tak neškoďte sami sobě tím, že je budete 
ignorovat. Jsou podkladem pro kroniku a je přece 
škoda, aby se v nich tedy neobjevilo všechno, co se 
v obci děje, bez ohledu na osobní sympatie jednotlivých 
aktérů událostí. 
Lednová uzávěrka Nepomyšlovin bude 29. 1. 2016, 
v dalších měsících pak vždy zhruba kolem 17. dne 
daného měsíce. Prosím, sledujte tiráž a dodržujte 
uzávěrku. 
Chcete-li u Vašeho příspěvku zveřejnit fotografie z Vaší 
akce, prosím, proveďte vlastní výběr fotografií. Doposud 
praktikovaná praxe zaslání odkazu na stovky fotografií 
je pro mne neuvěřitelně náročná. Jen procházení 
fotografií, vybírání vhodných snímků, jejich stahování a 
úprava mi zabere několik dní práce. Také nikdy nemohu 
přesně vědět, kterou fotografii byste preferovali Vy 
sami, jako pořadatelé akce, a tak se pak stává, že se  
 

 
 
tam neobjeví fotografie, která je Vám milá, anebo že je 
u článku fotografií příliš mnoho. 

Uvítám také, když mi ke každému zaslanému článečku 
pošlete větičku, zda souhlasíte se stylistickou a 
gramatickou úpravou textu, či zda si přejete text 
ponechat ve znění, v jakém jste mi jej zaslali. Někdy 
jsou bohužel hrubky či stylistické kostrbatosti zjevné, 
ale já mám obavu do textu zasahovat, aby se autor 
necítil dotčen, a tak se mnohdy v Nepomyšlovinách 
objeví články, kde čeština trpí. Rozhodnutí o úpravě 
textu je ale jen na Vás. 

 
A nakonec – Nepomyšloviny tu jsou především pro Vás. 
Vám mají přinášet informace, které Vás zajímají. Bez 
zpětné vazby ale bohužel nevíme, zda to, co se tam 
objevuje, je pro Vás zajímavé, přínosné, či zda jsou to 
pro Vás jen plky. Moc Vás prosím, udělejte si chvilku čas 
a nějak reagujte, třeba prostřednictvím e-mailu nebo na 
Facebooku. I ti z Vás, kteří nedisponují počítačem a 
přístupem k internetu, můžete napsat příspěvek v ruce 
a donést jej na úřad, třeba jako to dělává paní 
Rožnovská.  
 
Doufám, že naše letošní spolupráce se tak v mnoha 
ohledech zlepší. 
Za redakční radu 

Zdenka Lněníčková 

(šéfredaktorka) 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Prosincové jednání zastupitelstva se již tradičně neuskutečnilo poslední pátek v měsíci, jak v Nepomyšli bývá 
obvykle zvykem, ale proběhlo v pondělí 21. 12. 2015. Přítomno bylo 8 zastupitelů, nepřítomen byl Ing. Jaroslav 
Vávra. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. 
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Asi nejdůležitějším, byť nejrychlejším bodem, bylo schválení rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016. Jeho návrh 
zastupitelé obdrželi již v listopadu 2015. Stejně tak byl návrh rozpočtu od konce listopadu k dispozici občanům na 
úřadu městyse Nepomyšl a na webových stránkách městyse. Připomínky k rozpočtu bylo možné podávat do 
18. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že městys žádné připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2016 neobdržel, byl tento 
bez potíží na prosincovém jednání schválen. 

Městys Nepomyšl tak bude v roce 2016 hospodařit s příjmy 19 000 000 Kč a s výdaji 30 000 000 Kč. Schodek mezi 
příjmy a výdaji bude kryt úsporami z účtu městyse z minulých let ve výši 11 000 000 Kč, rozpočet tak bude 
vyrovnaný. Na účtu městyse i po využití těchto prostředků nadále zůstává úspora ve výši 28.650.551,- Kč, finanční 
rezervy městyse jsou tedy více než dostatečné. 

Jednoznačně nejdramatičtějšími body programu bylo přidělování obecních bytů. Přiděloval se byt č. 1 v domě 
č. p. 104 v Nepomyšli a byty č. 1 a č. 3 v domě v č. p. 79 v Nepomyšli. V souvislosti s přidělováním bytu byli 
obesláni všichni zájemci o obecní byt, kteří jsou evidováni na úřadu městyse Nepomyšl. Dále městys Nepomyšl 
obdržel žádosti dalších žadatelů. 

Z oslovených žadatelů o byt č. 1 v č. p. 104 projevili zájem Jiří Krupička, Libuše Kalhotková, Nela Valachová a 
Michal Filip ml. Hlasování o přidělení bytu proběhlo tajně, kdy zastupitelé na lístečku se jmény žadatelů 
zakroužkovali toho, kterému byt chtěli přidělit. Vzhledem k tomu, že přítomen byl sudý počet zastupitelů (8 
zastupitelů) a hrozila tak rovnost hlasů, bylo rozhodnuto, že v takovém případě bude tajně hlasováno v druhém 
kole. 

V prvním kole hlasování o přidělení bytu obdrželi: 
Jiří Krupička  3 hlasy 
Libuše Kalhotková 0 hlasů 
Nela Valachová 3 hlasy 
Michal Filip ml. 2 hlasy 

Do druhého kola postoupili Jiří Krupička a Nela Valachová. Po tajném hlasování v druhém kole obdrželi: 
Jiří Krupička 5 hlasů 
Nela Valachová 3 hlasy 

Byt č. 1 v č. p. 104 byl na základě výsledků dvoukolého tajného hlasování přidělen Jiřímu Krupičkovi za cenu 
2.778,- Kč/měsíčně bez záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy na dobu určitou 6ti měsíců. 

O byt č. 1 v č. p. 79 v Nepomyšli z oslovených zájemců projevili zájem Marek Filipczak a Markéta Urbanová a dále 
městys Nepomyšl obdržel žádost paní Dagmar Beníškové z Duchcova. Paní Jiřina Hábová seznámila zastupitele 
s tím, že paní Beníšková je biologickou maminku Nikolky, Kubíka, Šimonka a Matouška Beníškových, tedy dětí, 
které měla paní Jiřina Hábová do srpna roku 2015 v pěstounské péči. Děti byly z rodiny paní Hábové odebrány na 
základě předběžného opatření po loňské tragické události v rodině. Psychologická vyšetření dětí však prokázala, 
že odloučením z Nepomyšle děti výrazně strádají, stýská se jim a chtějí se vrátit zpět. Vzhledem k tomu, že 
k původním pěstounům se prozatím vrátit nemohou, ve spolupráci se sociální službou si o navrácení dětí do péče 
požádala jejich biologická maminka, paní Beníšková. Podmínkou sociálního odboru pro vydání dětí bylo zajištění 
adekvátního bydlení. Proto si paní Beníšková v Nepomyšli požádala o byt.  

Zastupitelé následně přistoupili k hlasování, které dopadlo takto: 
Dana Beníšková  5 hlasů 
Marek Filipczak  2 hlasy 
Markéta Urbanová 1 hlas 

Byt č. 1 v č. p. 79 byl tedy přidělen paní Dagmar Beníškové za cenu 4.134,- Kč/měsíčně bez záloh na služby 
spojené s užíváním bytu a bez záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy na dobu určitou 3 měsíců. 

O byt č. 3 v č. p. 79 Nepomyšl projevili z oslovených žadatelů zájem paní Hana Krausová a Michal Filip ml. Po 
prvním kole tajného hlasování došlo k patové situaci, kdy pro přidělení bytu paní Krausové hlasovali 4 zastupitelé 
z 8 a pro přidělení bytu panu Filipovi zbývající 4 zastupitelé z 8. Protože v tomto případě by 2. kolo hlasování 
nemělo smysl, bylo o uživateli bytu rozhodnuto náhodnou volbou, kterou provedl host zastupitelstva, jenž sám o 
byt neusiloval. Náhodným losováním byl byt přidělen panu Michalu Filipovi za cenu 2.979,- Kč/měsíčně bez záloh 
na služby spojené s užíváním bytu a bez záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy na dobu určitou 6ti měsíců.  

Zastupitelé dále schválili záměr nechat restaurovat retabul hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše a obraz sv. 
Mikuláše z tohoto oltáře. Na obě akce bude vyhlášeno poptávkové řízení v souladu se směrnicí městyse Nepomyšl o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Zdenka Lněníčková 
zastupitelka 
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE … 

Poplatky za odpady v roce 2016 
Na svém zasedání 27. 11. 2015 schválilo zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
Poplatky za odpady budou v roce 2016 následující: 

Týdenní svoz  ..................................................................................... 300 Kč/osobu/nemovitost/rok 
14tidenní svoz (v lichých týdnech) ........................................................... 180 Kč/osobu/nemovitost/rok 

Kombinovaný svoz (1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní 
v lichých týdnech v letním období ............................................................ 240 Kč/osobu/nemovitost/rok 

Poplatek je splatný nejpozději do 29. 2. 2016. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze do 
29. 2. 2016. 

Zdenka Lněníčková 
Komise pro ŽP 

Poplatky za psy v roce 2016 
Poplatek za psy zůstává oproti loňskému roku nezměněn: 

 starobní důchodci 30,- Kč za prvního psa 45,- Kč za dalšího psa 

 ostatní občané 100,- Kč za prvního psa 150,- Kč za dalšího psa 

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2016. 
Renata Morávková 

 
 

INFORMAČNÍ PELMEL 
 
 

Proběhlo … 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 
V pátek 4. 12. 2015 se již potřetí na popud Pandíků, o. s. sešli před úřadem městyse děti s rodiči, aby společně 
s dalšími rodinami z celé České republiky v 15.15 vypustili k nebi fialové balónky s přáníčky Ježíškovi. Cílem není 
jen poslat Ježíškovy přání a pozdravy, ale i překonat rekord ve společném vypouštění balónků z loňského roku 
2014. V Nepomyšli se tehdy podařilo vypustit 272 balónků. 
 
 

 
 
 

Teď měli Pandíci k dispozici 330 ks balónků a přáníčkových kartiček. Napouštění balónků začalo ve 14.30 v aule 
úřadu městyse Nepomyšl. Děkuji za pomoc s přípravou balónků Monice Zlé a Janě Glončákové – bez jejich pomoci 
bych tam nafukovala asi ještě teď. 

https://www.facebook.com/monika.zla
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Když jsme balónky napustili všem, kdo přišli, vyrazili jsme ven. Asi už bude tradicí, že vždy, když potřebujeme 
bezvětří, začne foukat jako o život. A tak jsme i letos díky větru s balónky trošku bojovali. 

 
Nebylo to ale nakonec tak hrozné, a tak se k nebi vznesli skoro všechny balónky, jen jeden trsík uvízl na budově 
bývalého úřadu. K Ježíškovi nicméně i přes nepřízeň počasí odletělo celkem 258 balónků. Loňský nepomyšlský 
rekord se nám tak pokořit nepodařilo, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že Ježíšek přáníčka dostal a snad i mnoho 
z nich splnil. 

 
Děkuji všem, kdo na akci přišli, za účast a doufám, že letos v prosinci se opět sejdeme v hodném počtu, abychom 
letos ten rekord rozhodně trumfli. 

Nina Smolková 
Vedoucí Pandíků, o. s. 

Foto: Dariná Vávrová, Monika Zlá 

Výlet za Ježíškem na Boží dar s MC Jablíčko 
V sobotu 12. 12. 2015 vyrážíme na Boží dar na výlet za Ježíškem. V plánu je projít si Ježíškovu cestu. Splnit 
všechny úkoly, které si pro nás Ježíšek připravil a hlavně, zasáňkovat si. Výlet letos účastníky nic nestojí díky 
výrazné podpoře nepomyšlských zastupitelů. Vybíráme jen dvacetikorunu na Ježíškův zápisníček pro děti na plnění 
úkolů. I přesto zájemci z Nepomyšle nenaplní celý autobus, a tak volná místa nabízíme kolegyním z Jonáše a 
dalších sdružení v okolí. K nepomyšlákům se tak přidává i pár rodin z Podbořan. 
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Když dorážíme na Boží dar, máme obrovskou radost – přestože cestou to vypadá spíše na jaro, na „Božáku“ je 
alespoň pár čísel sněhu. Jak se dozvídáme od místních, napadnul v noci. Ježíšek nás tedy nenechal ve štychu, 
sáňkovat se bude. Na Ježíškově poště si vyzvedáváme zápisníčky, společně se fotíme s Ježíškovou sochou a 
vyrážíme na Ježíškovu cestu. 

 

 
Tam plníme úkoly z přírodovědy, „pohádkoznalství“ a dalších záludných věd … 
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… užíváme si společnosti našich blízkých a přátel … 

 
… cestou lesem se potkáváme s různými pohádkovými, fantastickými a mýtickými stvořeními … 
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… řádíme na různých herních atrakcích, které tu Ježíškovi přátelé pro rodiny s dětmi připravili… 

 
… užíváme si legrace na té trošce sněhu, kterou máme k dispozici, řádíme, co to dá … 

 

 
… odpočíváme a posilňujeme svá bříška u místního Krmelce – příjemného bufetu pro znavené poutníky … 

 
… a pak zase řádíme a řádíme a řádíme … 
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… a pochodujeme, kocháme se krásnou přírodou a krajinou a pochodujeme a řádíme. Díky krásnému počasí, 
mírným teplotám, sněhu a dobré partě si užíváme Ježíškovu cestu plnými doušky. 

 
Ale i sranda nakonec unaví a na čerstvém vzduchu rychle vyhládne, a tak po dobrých zkušenostech z minula 
usedáme v Radničním sklípku, abychom dali rozehřát zmrzlým rukám a nohám a najíst hladovým břichům. 

 
Po dobrém jídle a zaslouženém odpočinku ve vyhřátém Radničním sklípku, kde skvěle vaří a jsou na hosty s dětmi 
velmi milí za ceny více než příznivé, nás čeká poslední z radovánek dnešního dne – sáňkování u kostela sv. Anny. 

 
Na závěr nezbytné ještě společné foto. Pár nás na snímku chybí, podbořanští se nám kdesi ve víru událostí ztratili. 
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Unavení, ale nadmíru spokojeni vyrážíme k domovu. Cesta utíká rychle, než se nadějeme, vítá nás rozzářený 
vánoční stromek na nepomyšlské návsi. Loučíme se a rozcházíme se ke svým domovům. Díky podpoře městyse 
Nepomyšl máme za sebou další skvělý den s „Jablíčkem“. 

Zdenka Lněníčková 
MC Jablíčko z Nepomyšle 

Foto: Monika Zlá, Vladan Strunz, Zdenka Lněníčková 

Chystá se … 

Retro ples 

 

Zápis do první třídy na ZŠ T. G. Masaryka

 

 

OBRAZEM 

Mikulášský jarmark v Nepomyšli 
Již poosmé letos nepomyšlská náves ožila Mikulášským jarmarkem. Akce, která se pod taktovkou MC Jablíčko 
zrodila v roce 2008 a jejímž cílem bylo původně pomoci získávat prostředky do Mikulášské sbírky určené na opravu 
kostela sv. Mikuláše, se v obci stala již tradicí a městys Nepomyšl převzal její organizaci, přestože na obnově 
kostela se již několikátým rokem pracuje a sbírka již byla před dvěma lety uzavřena. 
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Tak, jako každý rok, i letos celý jarmark začal poutní mší svatou ke svatému Mikuláši celebrovanou páterem 
Alexandrem Siudzikem. Díky mohutné stavební aktivitě městyse Nepomyšl, se mše mohou už plnohodnotně konat 
v lodi kostela, i když ruch stavebních prací ještě zdaleka neutichl a prostředí lodi ještě stále připomíná spíše 
staveniště, než-li Boží stánek. Ale ani toto malé nepohodlí již neodradí a mše se ve sv. Mikuláši konají nejen o 
jarmarku 

 
Po poutní mši už pak naplno propukl samotný bohatý program letošního jarmarku. A dík za to, že se letos vše 
náramně vydařilo, nepatří jen sv. Mikuláši a organizátorům akce, ale především panu Jiřímu Bláhovi, který se letos 
ujal nejen role moderátorské, ale i manažerské a zajistil tak výborné účinkující a perfektní časování celého dne. 

 
Nelehké úlohy rozproudit náladu na začínající akci se ujal výborný Švejk Band, který svými rozvernými písničkami 



Nepomyšloviny č. 12/2015 17. 1. 2016 

11 

v prvorepublikovém duchu začal na náves lákat návštěvníky jarmarku.  
Ta kromě dobré hudby letos na tržišti čekala i pestrá nabídka především pro mlsné jazýčky – zabijačkové dobroty, 
perníky, medovníky, trdelníky, medovina, včelovina, svařák, různé druhy vín, mandlovice, káva, sýry všeho      
druhu ... 

 

 
Děti potěšily hračky a dřevěné kovářství, svíčkařství i dílničky, kde si mohly vyrobit perníčky dle své fantazie. 

 
S ubývajícím dnes a přibývajícím večerem se náměstíčko začínalo pomalu plnit. Důvod byl jednoznačný – blížilo se 
vystoupení jedné z hlavních hvězd programu, pana Martina Maxy. 
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Ten byl na roztrhání hned od okamžiku, kdy se v Nepomyšli objevil. Pod pódiem se hned shlukly davy návštěvníků 
čítajících jak generaci mladší, tak generaci starší. Především pak dámy si přišly na své :-D. Pan Maxa působil velmi 
příjemným dojmem a jeho vystoupení bylo vskutku parádním dárečkem. Po svém prvním vstupu pan Maxa vplul 
mezi lidi, ochutnal nabízené dobroty a popovídal i se svými spolužáky, se kterými se v davu setkal. 
 
 
 

 
 
 

Po prvním vstupu Martina Maxy přišel na řadu bod programu oblíbený zejména mezi dětmi – do Nepomyšle přišel 
sv. Mikuláš i s celou družinou svých andělů. A náves se tak zaplnila k prasknutí.  
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Jeden z andělů pak na řetězu přivedl i čerta, jenž se sice moci nebeské vzpouzel a pokoušel se do svého pytle 
nacpat nějaké to zlobivé dítko, ale nakonec neuspěl, protože sv. Mikuláš a jeho andělští pomocníci všechny děti 
nakonec ochránili. 
 

 
 

 
 
Aby nápor dárků chtivých dětí mikulášská garda zvládla, ujal se každý anděl jedné truhlice dárků a začal s jejich 
rozdáváním. Za kratičkou básničku a za žetonek od rodičů (který lze každoročně zakoupit na úřadu městyse 
Nepomyšl) dostali děti od andělů balíček plný dobrot. Dostalo se i na děti bez žetonků, které Mikuláš obdaroval 
krásným pexesem. 
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Když byly uspokojeny děti a Mikuláš se odebral opět do svých nebeských výšin, přišla řada opět na fanoušky 
Martina Maxy. Ten na přání manželky a přátel udělal velkou radost i Davidu Humpolákovi, který v den konání 
jarmarku slavil svoje 40. narozeniny. Od Martina Maxy dostal darem písničku. 

 
Po Martinu Maxovi přišla řada na swingové rytmy. V rytmu (nejen) swingu to na návsi rozbalila kapela King Swing. 

 
A že byl letos program opravdu nabitý „peckami“ dokázala i poslední kapela vystupující před ohňostrojem. Do 
Nepomyšle zavítala Bára Zemanová – finalistka 3. řady Česko hledá Superstar – a její Band. Ti to nakonec na návsi 
tak rozbalili, že se ještě půl hodinky po skončení jejich vstupu přidávalo a přidávalo a nepomyšlská mládež šílela a 
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šílela. Příjemné překvapení večera. 

 

 
Po vystoupení Báry Zemanové, která sklidila opravdu bouřlivý potlesk od přítomných posluchačů, došlo na 
slavnostní rozsvícení nepomyšlského vánočního stromu a hned poté, co se na stromku rozzářila vánoční hvězda, 
vypukl slavnostní ohňostroj. Ten byl opravdu parádní. 

 
A zatímco náves před kostelem sv. Mikuláše pomalu utichala, uvnitř kostela to naopak ožívalo – rozžnulo se několik 
stovek svící a v mystické atmosféře chrámového prostoru ozářeného teplým světlem svící začal poslední bod 
programu, Mikulášská světla, tentokrát obohacená o vystoupení Žihelského pěveckého sboru a krátké povídání 
pana restaurátora Michala Šelemby. 
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Atmosféra byla opravdu neuvěřitelná, všeobjímající, a tak nebylo divu, že kostel byl tentokrát opravdu plný. 

 
A když kostelem zazněla Tichá noc, kterou tu naposledy starosta hrál jako malý kluk těsně předtím, než byl za 
minulého režimu kostel uzavřen a mše zrušeny, dojetí nás všechny přítomné zalilo mohutným proudem lidské 
dobroty a všudypřítomné Boží lásky. 
Jarmark se letos opravdu moc a moc vydařil. Díky tedy všem, kdo se na jeho organizaci podíleli, obzvláště panu 
Bláhovi za skvěle zrealizovaný program, a díky taky všem, kteří přišli, a práci nás, organizátorů, tak svou 
přítomností ocenili. Bez Vás, návštěvníků, by to prostě nebylo ono. 

Zdenka Lněníčková 
spoluorganizátorka 

KULTURA A SPORT 
 

Kalendárium 
21. 1. 2016 Zájezd do divadla Studio Dva v Praze na představení Klára a Bára. 
23. 1. 2016 Retro ples v Kulturním domě v Nepomyšli od 20.00 hodin. 
20. 2. 2016 Tradiční Maškarní ples s ČČK Nepomyšl. Dětský maškarní ples proběhne od 14.00 v KD Nepomyšl, 

vstupné 20 Kč/dítě. Ples pro dospělé se uskuteční od 20.00 v KD Nepomyšl, vstupné 100 Kč/osobu 
bez masky, 80 Kč/osobu s maskou. Změny vyhrazeny. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Oslavili významné výročí … (nad 60 let a více) 
5. 1. Josef Homolka z Nepomyšle  
8. 1. Pavla Zernerová z Nepomyšle  
11. 1. Ludvík Pač z Nepomyšle 
15. 1. Mária Trochtová z Nepomyšle  
 

Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více) 
17. 1. Artur Jandík z Dvérců 
27. 1. Vítězslav Holub z Nepomyšle 
31. 1. bohuslav Tempel z Nepomyšle  

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

Přistěhovali se …  
5. 1. 2016 Dagmar Beníšková do Nepomyšle čp. 79 
 Nikola Beníšková do Nepomyšle čp. 79 
 Jakub Beníšek do Nepomyšle čp. 79 
 Šimon Beníšek do Nepomyšle čp. 79 
 Matouš Beníšek do Nepomyšle čp. 79 
 Karel Slavík do Nepomyšle čp. 79 
 

Opustili nás …  
26. 12. 2015  Gudrun Nováková z Nepomyšle 

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. 

 

POTĚŠILO NÁS … 
… že se začne s revitalizací prostoru za budovou úřadu městyse Nepomyšl. Mateřské centrum Jablíčko totiž získalo 
grant od Fondu Logit ve výši 20 000 Kč, pomocí něhož začne ve spolupráci s městysem Nepomyšl a Pandíky o. s. 
přetvářet zanedbanou školní zahradu v zahradu pro ekologickou výchovu. V první fázi revitalizace prostoru bude 
upraveno místo pod borovicemi, kde vznikne tzv. stopoviště – místo, kde se děti budou moci aktivně seznamovat 
se stopami v ČR žijících zvířat i se zvířaty samotnými, a pak prostor v zadní části zahrady, kde vznikne tzv. jedlý 
les. 

 

Josef Lněníček 
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INZERCE 

 

 

Donaldson Industrial CR s.r.o 

Královský vrch 1986 

432 01 Kadaň 

 
Společnost  

DONALDSON INDUSTRIAL 
výrobní závod v Kadani zabývající se zakázkovou výrobou průmyslových filtračních zařízení  

hledá posily do svého týmu. 

Uplatnění u nás najdou: 

 svářeči CO2 

 elektrikáři (vyhl. 50 § 5 a § 6) 

 lakýrníci 

 obsluha laserů a ohraňovacích lisů 

 skladníci 

Nabízíme: 
stabilitu strojírenské společnosti, motivující mzdové ohodnocení (dle praxe a zkušeností 19 – 23 tis. hrubého 
měsíčně), stravenky (90 Kč), 5 dnů dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění a další benefity. 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na hr.kadan@donaldson.com, případně volejte 474 610 700. 

Další volná místa na www.prace.cz nebo www.jobs.cz. 

 
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. 01/2016 bude 29. 1. 2016. 
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. 
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