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Číslo 1-2/2019

Cena 5 Kč

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Třetí zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 25. ledna 2019 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 5 hostů. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí:

●
●
●

Informaci o rozpočtových opatřeních č. 19/2018 a č. 20/2018 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 21.1.2019
Zprávu velitele JSDH Nepomyšl p. Vladimíra Vázlera o stavu a činnosti jednotky za rok 2018

Zastupitelé schválili:

● Dodavatele na zakázku „Nepomyšl – rozšíření vodovodu ke hřišti Nepomyšl“ firmu BORZA s.r.o., Vančurova 2904,
390 01 Tábor, IČ: 041 01 197 za cenu 679.203,56 Kč včetně DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení
zakázky.

● Dodavatele na zakázku „VO k parcelám ke kaolince v Nepomyšli“ firmu B.U.Pro s.r.o., Hybernská 1007/20, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 291 19 294 za cenu 317.499,62 Kč včetně DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za
provedení zakázky.

● Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 5.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
mezi Městysem Nepomyšl a Evou Blahůškovou, předsedkyní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z.s. , místní
organizace Podbořany o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na částečné pokrytí zajištění aktivit organizace pro
zdravotně znevýhodněné spoluobčany v roce 2019

●

Kronikáře městyse Nepomyšl Danu Lněníčkovou ml. za měsíční odměnu ve výši 2.000,- Kč čistého a uzavření
smlouvy o zajištění výkonu funkce kronikáře s platností od 1.1.2019, která bude podrobně obsahovat rozsah a
podmínky ohledně psaní kroniky a předkládání zpracovaných dat a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
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V únoru 2019 nebylo zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl starostou svoláno, protože nebyl k projednání
žádný aktuální bod.
Další zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl proběhne v pátek 29. března 2019 od 19.00 hodin.
Renata Morávková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Poplatky za odpady v roce 2019
Poplatek za odvoz odpadu zůstává oproti loňskému roku nezměněn:
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
(zimní období = 1. týden až 15. týden a 41. týden až 52. týden)
Poplatek byl splatný nejpozději do 28. 2. 2019. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platily pouze do
28. 2. 2019.

Poplatky za psy v roce 2019
Poplatek za psy zůstává oproti loňskému roku nezměněn:



starobní důchodci
ostatní občané

30,- Kč za prvního psa
100,- Kč za prvního psa

45,- Kč za dalšího psa
150,- Kč za dalšího psa

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2019.

Poplatky za vodné a stočné v roce 2019
Poplatek za vodné a stočné činí 20,- Kč/m3.
Poplatek za vodné a stočné za 2. pololetí 2018 je splatný do 29.3.2019.
Renata Morávková
účetní městyse Nepomyšl

Úprava pracovní doby pošty Partner v Nepomyšli
Úterý

12.03.2019

08.00 – 9.30 hodin

14.00 – 15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

Nové objevy – středověká usedlost u kostela v Nepomyšli
Na podzim roku 2018 byl při stavbě bytového domu naproti faře v blízkosti kostela realizován záchranný
archeologický výzkum, který přinesl zcela nečekané nálezy z počátku vrcholného středověku. Řečeno
v archeologické „hantýrce“, byly zde prozkoumány kulturní vrstvy, zahloubené objekty, pochozí vrstvy a další. To
vše v kombinaci s artefakty, které nalezenou situaci pomáhají datovat, představuje pro oblast středního Poohří
zcela ojediněle zachovanou archeologickou lokalitu.
Co se konkrétně našlo na ploše stavby bytového domu u kostela sv. Mikuláše? Je třeba zmínit, že archeologie může
pracovat pouze s tím, co se zachovalo pod zemí. V převážné většině případů se zachovávají jen zahloubené části
objektů a staveb, jejichž často větší část stála nad zemí. Pozůstatky nadzemních konstrukcí v průběhu dalšího vývoje
zmizely vlivem zemědělské činnosti nebo dalšími zemními úpravami.
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V Nepomyšli nám ale přálo štěstí a plocha, kde byla nalezena středověká usedlost, nebyla po jejím zániku nijak
intenzivně využívána. Až podle nálezů kachlů a mince z 18. století (grešle Josefa II. z roku 1781) byla v novověku
zastavěna hospodářským objektem, který zde stál do roku 2017. Díky tomu se výjimečně zachovaly pozůstatky i po
nadzemních stavbách. Všechny zde prozkoumané stavby využívaly ke svým konstrukcím dřevěné prvky, které se
ovšem nedochovaly, a proto k jejich intepretaci a rekonstrukci musíme využít paralely z jiných lokalit a také
etnografické záznamy.
A odpověď na otázku, jak archeolog pozná, že je na místě něco zajímavého? Důležitá je především spolupráce mezi
archeology a stavebníkem, v tomto případě městysem Nepomyšl, bez toho bychom naší historii těžko posunuly.
Stavba bytového domu byla podle zákona řádně ohlášena a poté bylo třeba kontrolovat výkopové práce. Ve chvíli,
kdy se na stěnách výkopu objevily tmavě zbarvené hlinité vrstvy obsahující množství uhlíků ze spáleného dřeva a
zlomky keramiky, bylo jasné, že byla objevena nová archeologická lokalita. Největším prozkoumaným objektem se
stal částečně do země zahloubený dům, tzv. polozemnice. Výkop pro základy ho protnul nadvakrát, ale zasáhl jen
jeho severovýchodní roh, bohužel kvůli tomu neznáme jeho celkové rozměry. Obvyklá velikost těchto staveb
dosahuje plochy v rozmezí 16–25 m2. Funkci objektu neznáme, zato je zásadní zjištění, že objekt byl v průběhu 14.
století přestavován.
Zatímco v první fázi objektu, spadající na základě nalezené keramiky do doby od 2. poloviny 13. do 1. poloviny 14.
století tvořila stěny domu dřevěná srubová či drážková konstrukce, při dně objektu dokonce podsypaná čedičovým
štěrkem, který chránil dřevo před vlhkostí. V druhé fázi datované od 2. poloviny 14. až do 15. století byl dům
zmenšen, ale pro zpevnění obvodových stěn byla již využita kamenná zeď pojená jílem. O nadzemní podobě domu
se během výzkumu nepodařily zjistit žádné
podrobnosti, ale lze předpokládat, že se jednalo o
přízemní stavbu se stanovou střechou.
K obrázku: pohled do základového výkopu bytového
domu, při jehož stavbě byly archeologickým
výzkumem zjištěny pozůstatky osídlení ze 13. a 14.
století. V tomto případě můžeme na bocích výkopu
pozorovat tmavé tzv. kulturní vrstvy vzniklé zde
běžným hospodářským provozem a obsahující
odpad své doby. Nejstarší zachycené situace z 2.
poloviny 13. století představují pochozí povrch
zpevněný čedičovým štěrkem (vpravo, č. 1) a řádka
čedičových kamenů, která sloužila jako podklad
pod dřevěnou konstrukci menší nadzemní stavby
nejspíše hospodářské funkce (vlevo, č. 2).

INFORMAČNÍ PELMEL

Text a foto: PhDr. Vojtěch Peksa
Specialista archeolog

Proběhlo …
Tříkrálová sbírka
Ve dnech 5. a 6. ledna 2019 probíhala v obci Nepomyšl Tříkrálová sbírka. Byly celkem 3 kasičky. Kasičku č. 10 měla
Jana Glončáková se svými dcerami Lucinkou a Eliškou a Haničkou a Štěpánkou Lněníčkovými a vybraly 3.204,- Kč.
Obešly spodní část Nepomyšle od obchodu dolů. S další kasičkou č. 11 chodila Monika Zlá se svými syny Pavlíkem a
Péťou a Kiliánem Tempelů. Obešla horní část Nepomyšle, ulici Dvéreckou, Rohozeckou a Chmelištenskou a vybrali
4.227 Kč. Zdenka Lněníčková se svými syny měla kasičku č. 12 a obešli ulici Brodeckou, ulici k čistírně a ulici k
Českým a vybrali 1.924 Kč. Celkem se tedy v Nepomyšli podařilo vybrat krásných 9.355,- Kč.
Na Podbořansku bylo celkem 20 kasiček a dohromady se vybralo 84.669,- Kč.
Lednová Tříkrálová sbírka vynesla v okrese Louny 565 tisíc korun. Je to výrazně více než v minulých letech. Loni to
bylo 502 tisíc, předloni 432 tisíc korun. Sbírka byla úspěšná po celé ČR, výnos z ní putuje na podporu lidí žijících
v nouzi. V okrese Louny zajišťovala Tříkrálovou sbírku Litoměřická diecéze. Koledníci Oblastní charity Žatec vybrali
12 tisíc korun, Římskokatolické farnosti v Podbořanech 85 tisíc a Římskokatolické farnosti v Liběšicích 468 tisíc
korun. „Vybrané peníze půjdou na desítky projektů. Například na nákup zdravotnických pomůcek a podporu rodin
pečujících o nemocné v Litoměřicích, na podporu aktivit Nízkoprahového denního centra Most nebo na zajištění
provozu Charitního šatníku v Žatci,“ sdělila Eva Hadašová z Litoměřické diecéze.
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Všichni koledníci byly pozváni na faru do Podbořan na posezení, které se konalo v sobotu 2. 3. 2019. Nejprve byla
od 11.00 hodin mariánská pobožnost, kde si otec s dětskými koledníky povídal o síle modlitby a dobrých skutcích.
Pak následovalo občerstvení pro koledníky - byly připraveny stoly s mnoha dobrotami od koláčů, přes bramboráky,
sekanou, chipsy a jiné dobroty. Otec Alexander Siudzik a paní Duchoňová poděkovali koledníkům a každý koledník
dostal malou odměnu v podobě bloku na kreslení nebo sešitu s pěknými ovocnými deskami, záložky a nějaké té
sladkosti. Za Nepomyšl se zúčastnila Zdenka a Martin Lněníčkovi s dětmi, Monika Zlá a Pavel Bartuška s dětmi a Jana
Glončáková s dcerami.
Text: Zdenka Lněníčková a Eva Hadašová z Litoměřické diecéze

1. Hasičský ples v Nepomyšli
V sobotu 26. ledna 2019 se uskutečnil v Nepomyšli novodobý 1. Hasičský ples. Ples zahájili mladí hasiči z Nepomyšle
svým vystoupením a měli velký úspěch. Na konci vystoupení získali talisman v podobě dráčka Soptíka a sklidili
potlesk od všech návštěvníků. Skupina Triget ze Žlutic přitáhla 128 platících návštěvníků a z toho měli pořadatelé
velkou radost. Program plesu byl bohatý. Taneční vystoupení juniorského páru Filipa Vopinky a Zuzany Líšťanské
z klubu Fénix Louny zapadlo do celkové myšlenky, proč se ples pořádal. Jejich ukázky standardních a latinskoamerických tanců obohatily plesový večer a jinak to ani nemohlo být, jsou držiteli třídy C. Dámská volenka vystačila
na 4 písničky od skupiny Triget a byla vyprodaná. Zájem o bohatou tombolu byl velký, už před 21. hodinou bylo po
lístcích do tomboly. Nakonec, trochu nečekaně, přišla dražba patrového dortu a divokého prasete. Veškerý výdělek
bude použit na práci s hasičskými dětmi v Nepomyšli. Ples se opravdu vyvedl a pořadatelé dostali poděkování od
starosty městyse Nepomyšl p. Josefa Lněníčka za perfektní organizaci. Poděkování patří všem, kteří pomohli nebo
přispěli na dobrou věc. Povedená akce a krásné vzpomínky, tak za rok se budeme těšit.
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Text: Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

Logit Hlubany – předání šeků úspěšným žadatelům projektů
Ve středu 20. února 2019 se v Logitu konalo setkání úspěšných žadatelů grantů z fondu Logit. Symbolické šeky předal
ředitel Logitu Martin Chlup za účasti Petra Veselého a Kateřiny Valešové z Ústecké komunitní nadace, která fond
spravuje.
Za SDH Nepomyšl se předání zúčastnili Petr a Vladan Strunzovi společně se starostou městyse Nepomyšl p. Josefem
Lněníčkem. Částka ze šeku na 20.000,- Kč bude použita na nákup cvičebních pomůcek pro požární sport. Tyto
pomůcky budou používány i při veřejných akcích konaných v Nepomyšli i pro ostatní děti.
Na dětském maškarním bále se s darovaným šekem vyfotili i děti z kroužku MH v Nepomyšli (viz titulní strana).
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Text: Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

Školení vedoucích Mladých hasičů
Vladan a Petr Strunzovi, vedoucí kroužku MH v Nepomyšli prošli dalším školením organizovaným OSH Louny. Školení
vedoucích MH proběhlo ve dnech 22 - 23.2.2019 ve Slavětíně. Základy psychologie, pedagogiky a práce s dětmi
přednesla Mgr. Martina Crháková, sportovní trénink p. Radovan Šabata a disciplíny požárního sportu ostatní školící
Jaroslav Kosina, Lenka Vernerová, Tereza Vopatová, Pavel Kril, Karel Lang a Petra Paurová.
Text: Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

Maškarní ples v Nepomyšli
Poslední únorový víkend patřil v Nepomyšli maskám. Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl uspořádala
v sobotu 23. února 2019 tradiční maškarní ples. Od 14.00 hodin se konal dětský maškarní ples, na který dorazilo více
než sto dětí s rodiči. Pro děti byla připravena pestrá zábava plná soutěží, např. soutěže, které připravil Ing. Marek
Jedlička, revírník Lesní správy Žatec. Velký zájem byl také o malování na obličej. Závěrem bylo vyhodnoceno pět
nejlepších masek ve třech věkových kategoriích. Odměnu za krásnou masku si ale odnesly všechny děti.
Večer následoval maškarní ples pro dospělé, který měl tentokrát rekordní účast. Dorazilo na něj přes dvě stě hostů.
K tanci a poslechu hrála skupina Doupováci. Na sále se to hemžilo nejrůznějšími maskami, z nichž bylo oceněno pět
nejzajímavějších. Ani tentokrát nechyběla dámská volenka, která byla po pár písničkách vyprodána. Na závěr večera
čekalo na hosty překvapení v podobě tanečního vystoupení od Šoubab, které tentokrát předvedly orientální tance.
Poděkování za krásnou akci patří všem pořadatelům, sponzorům a hostům. Těšíme se na Vás zase za rok.
Text a foto: Dana Lněníčková ml.
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Bruslení
V sobotu 2. března 2019 jsme se v 17.15 hodin potkali na zimním stadionu v Kadani na rodinném ledě. 1,5 hodinové
bruslení uteklo jako voda. Každý si přišel na své, včetně dětí. Jelikož jsme měli led jen pro sebe, zahráli jsme si
hokej a děti si vyzkoušely různé pomůcky ke zlepšení bruslení. Sešlo se nás nakonec hodně, takže lední plocha se
hezky zaplnila. Pokud bude možnost, znovu akci zopakujeme.
Text: Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

CHYSTÁ SE …
Oslavy MDŽ v Nepomyšli
MS ČČK Nepomyšl pořádá v sobotu 9. března 2019 od 20.00 hodin taneční zábavu k oslavám
Mezinárodního dne žen v Kulturním domě v Nepomyšli. Hraje skupina Sprint.
Vstupné 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.
Petra Červená
předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

Jak Mezinárodní den žen vznikl?
Poslední únorovou neděli v roce 1908 demonstrovaly stovky žen ve Spojených státech za svá politická,
ekonomická a společenská práva, hlavně za právo volební. V březnu 1910 se uskutečnila první Mezinárodní
ženská konference v Kodani a na ní byl oficiálně ustaven den žen, zatím ale nebylo ujedn áno přesné datum.
Už o rok později se v polovině března slaví MDŽ v Rakousku, Švýcarsku a Německu. Několik dní na to se
odehrává tragický požár v newyorské textilní továrně, kde za hrůzných podmínek pracují tisíce zejména
italských a židovských imigrantek. Vyšlo najevo, že továrna má falešné únikové východy a za zaměstnankyněmi
že vedení zamyká dveře výrobních hal, v plamenech zemře 146 žen. Paradoxem je, že právě tyto ženy několik
měsíců před tím neúspěšně stávkovaly za zlepšení pracovních podmínek v továr ně. Po ženských nepokojích a
demonstracích proti válce a bídě v Petrohradě roku 1917 je pevně ustaven 8. březen jako MDŽ. Právě tahle
událost, značně překroucená, se stala podkladem pro komunistické oslavy MDŽ.
Renata Morávková
Převzato z webových stránek

Zájezd do divadla v březnu 2019
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do Strašnického divadla v Praze
v sobotu 23. března 2019 na komedii „Boeing - boeing aneb Tři
letušky v Paříži“. Odjezd autobusu je od autobusové zastávky
v Nepomyšli v 16.00 hodin. Vstupné 330,- Kč. Zájemci o vstupenky se
mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo na poště
Partner v Nepomyšli. Žádáme zájemce o provedení platby ihned při
rezervaci vstupenek.
Francouzská situační příjemně rozverná komedie z pera slavného
francouzského autora Marca Camolettiho. Alexander je úspěšný
pařížský architekt, kterému monogamie nic neříká. Svůj milostný život
koordinuje s letovým řádem, který se zdá být dokonalý. Vše se ale
změní příchodem kamaráda ze školy a vypadá to, že i perfektní
navigační systém začne mít trhliny. A začíná kolotoč bláznivých situací…
Obsazení: David Gránský/Miroslav Šimůnek, Vojta Efler, Hana Gregorová, Irena Máchová, Eva Burešová/Eliška
Dohnalová/Eva Perkausová a další.
Text: Renata Morávková
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Zájezd na muzikál
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Broadway v Praze ve čtvrtek 13. června 2019
na muzikálovou komedii z hitů Heleny Vondráčkové „Kvítek mandragory“. Odjezd
autobusu je od autobusové za stávky v Nepomyšli v 15.15 hodin. Vstupné 350,- Kč.
Zájemci o vstupenky se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo na poště
Partner v Nepomyšli. Žádáme zájemce o provedení platby ihned při rezervaci vstupenek.
Obsazení: Sagvan Tofi/Miroslav Etzler, Aleš Háma/Michal Novotný/Bronislav Kotiš, Josef
Carda/Richard Genzer/Jaromír Nosek, Adéla Gondíková/Ivana Jirešová, Jana
Boušková/Jaroslava Obermaierová, Jan Přeučil/Josef Laufer/Rudolf Kubík a další.
Text: Renata Morávková

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Městys Nepomyšl ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a.s. nabízí občanům bezplatný sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu v sobotu 8. června 2019 v době od 8.30 hodin do 8.45 hodin na návsi u kostela
v Nepomyšli. 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, vyřazené zařízení, pneumatiky
z osobních vozů a kovy. Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu
rozmístěných v naší obci, neboť ztěžují využití odpadu jako suroviny.
Tyto služby jsou pro občany ZDARMA.
Josef Lněníček
Starosta městyse Nepomyšl

Zájezd na dva muzikály na hrad Hněvín
MS ČČK Nepomyšl pořádá zájezd na muzikál „Sluha dvou pánů“ v pondělí
17. června 2019, který se koná v Mostě na hradě Hněvín. Odjezd autobusu
z Nepomyšle je v 18.00 hodin od autobusové zastávky. Začátek
představení je ve 20.00 hodin. Cena vstupenky a cena dopravy budou
upřesněny později. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit u paní Dany
Lněníčkové na tel.č. 774 170 426.
MS ČČK Nepomyšl pořádá zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“ v pondělí
24. června 2019, který se koná v Mostě na hradě Hněvín. Odjezd autobusu
z Nepomyšle je v 19.00 hodin od autobusové zastávky. Začátek
představení je ve 21.00 hodin. Cena vstupenky a cena dopravy budou
upřesněny později. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit u paní Dany
Lněníčkové na tel.č. 774 170 426.
Text: Dana Lněníčková st.

Kalendárium
09.03.2019
09.03.2019
23.03.2019
01.06.2019
08.06.2019
13.06.2019
15.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
29.06.2019

Od 20.00 hodin taneční zábava k oslavám MDŽ v Kulturním domě v Nepomyšli
Valná hromada TJ Nepomyšl v hostinci U Radky v Nepomyšli
Zájezd do Strašnického divadla v Praze na představení „Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži“,
odjezd autobusu v 16.00 hodin
Oslavy 70. výročí MS ČČK Nepomyšl na fotbalovém hřišti v Nepomyšli od 14.00 hodin
Bezplatný sběr nebezpečného odpadu v době 8.30 – 8.45 hodin v Nepomyšli
Zájezd do divadla Broadway na muzikál „Kvítek mandragory“, odjezd autobusu v 15.15 hodin
Rybářské závody v Nepomyšli
Zájezd na muzikál „Sluha dvou pánů“ na hrad Hněvín v Mostě, odjezd autobusu v 18.00 hodin
Zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“ na hrad Hněvín v Mostě, odjezd autobusu v 19.00 hodin
MS ČČK Nepomyšl pořádá Dětský den na fotbalovém hřišti v Nepomyšli
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CHYSTÁ SE …
Oslavy MS ČČK Nepomyšl
MS ČČK Nepomyšl ve spolupráci s Městysem Nepomyšl připravují oslavy k 70.
výročí MS ČČK Nepomyšl, které se plánují na sobotu 1. června 2019 od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Nepomyšli. Hlavní občerstvení budou zajišťovat hasiči
z Krásného Dvora.
Předběžný program:
14.00 – 14.50 Hašlerka (Staropražská kapela zahraje a zazpívá národní a lidové písně,
šansony a hlavně písně
autora mimořádného
nadání – Karla Hašlera)

14.50 – 15.00
15.00 – 16.00

Šoubaby I.
Safari karneval – vystoupení pro děti

(Na safari se rozhodli oslavit jaro karnevalem. Děti si v soutěžích vyzkoušejí své dovednosti.
Zatančí si při nových písničkách
a zasoutěží si s divokými zvířaty. Zjistíme, které zvíře je nejsilnější? Kdo je nejrychlejší? Kdo
má jedovaté zuby? Zkrátka
spousta dobré zábavy pro děti i rodiče)

16.00
16.30
17.30
18.00

– 16.10
– 17.30
– 17.40
– 19.30

20.00 – 02.00

Šoubaby II.
Michal Tučný revival Plzeň
Šoubaby III
Queenie (nejúspěšnější Queen revival kapela v ČR
a jedna z nejuznávanějších Queen revival kapel
na světě)
Taneční zábava (hraje skupina Triget ze Žlutic)

Moderuje: Jiří Bláha, produkce: Martin Karnet
Podrobnější informace k těmto oslavám vám přineseme v příštím čísle Nepomyšlovin.
Renata Morávková a Petra Červená

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Radikální prořezávka aleje u hřbitova
Asi jste si všichni všimli, že v aleji ke hřbitovu se intenzivně pracuje na rozsáhlém arboristickém zásahu na stromech.
Co je důvodem k tak radikálnímu zásahu? Proč se zásah některých stromů dotýká více, jiných méně? A proč stromy
nekácíme celé, ale ponecháváme stát silně ořezané kmeny?
Odpovědi na všechny tyto otázky dává odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z roku 2014 a nový
biologický průzkum z roku 2018.
Již v posudku z roku 2014 konstatovala AOPK špatný až velmi špatný stav většiny jasanů i některých lip v aleji.
Stromy jsou napadeny dřevokaznými houbami a bakteriální infekcí, která se projevuje bakteriálním výtokem.
Z odborného průzkumu vyplynulo, že 9 jasanů a 1 lípa jsou v silně narušeném zdravotním stavu a hrozí riziko
statického selhání (zřícení stromu). Dřevokazné houby v těchto stromech způsobují hnilobu, která velmi negativním
způsobem ovlivňuje stabilitu kmene a koruny. Stabilizace těchto stromů pomocí zdravotního a stabilizačního řezu
již není možná a AOPK doporučuje jejich kompletní likvidaci.
Tři jasany jsou ve výrazně zhoršeném až silně narušeném zdravotním stavu, ale riziko statického selhání lze zmírnit
zdravotním a stabilizačním řezem. Stromy doporučuje AOPK pravidelně sledovat a v případě zhoršení jejich stavu
opět zasáhnout. U jednoho jasanu, kde je instalována stabilizační vazba koruny, se doporučuje provést revizi této
vazby. Zbývajících 7 stromů, většinou lip, je v dobrém zdravotním stavu a lze je ponechat k dalšímu růstu
s pravidelnou péči v podobě zdravotního řezu.
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Protože silné větry a vichřice jsou v posledních letech stále častější a v aleji stále častěji řešíme nebezpečný opad
větví za větru, rozhodli jsme se přistoupit k doporučené radikální redukci a prořezávce hřbitovní aleje.
Stanovisko AOPK konstatovalo ve stromech velký výskyt hnízdních dutin ptactva, které jsou pravidelně obsazovány.
Stejně tak nový biologický průzkum, který v aleji v loňském roce proběhl v rámci projektu Místa z blízka, potvrdil
mohutné hnízdění ptáků i výskyt vzácnějšího dřevokazného hmyzu. Proto bylo na základě podnětu odborníků
dohodnuto, že stromy nebudou zcela skáceny, budou odstraněny pouze nemocné větve, a tam, kde to zdravotní
stav kmenů dovolí, budou tyto kmeny ponechány tzv. na stojato právě proto, aby zde i nadále mohli hnízdit ptáci a
aby se zde mohl vyvíjet vzácný hmyz.
Místo nemocných stromů budou postupně vysazeny stromy nové a až tyto dorostou do patřičného stáří a budou
schopné poskytovat ptactvu a hmyzu adekvátní úkryt, budou postupně odstraňovány i staré kmeny jasanů nyní
ponechávané na stojato.
Hřbitovní alej tak pár let možná nebude nejkrásnější alejí republiky, ale pro bezpečnost občanů i pro ochranu
přírody stávajícím řešením uděláme velký kus práce. A to je snad dobře.
Za komisi životního prostředí při Úřadu městyse Nepomyšl
členka KŽP Mgr. Zdenka Lněníčková

SPORT
Fotbal
Fotbalové tréninky pro děti se přesouvají z tělocvičny na fotbalové hřiště v Nepomyšli.
Tréninky jsou každou sobotu od 14.00 hodin.
První zápas po zimním období nás čeká v neděli 24. března 2019 s družstvem Lenešic
na hřišti v Lenešicích.
Text: Vladimír Lucký

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru oslavili významné výročí … (nad 60 let)
Ladislav Filip z Nepomyšle
Heinz Kroh z Nepomyšle

V březnu oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Jana Bartušková z Nepomyšle
Danuška Jandíková z Dvérců
Marie Smutná z Nepomyšle
Václav Svoboda z Nepomyšle
Květoslava Škorjaková z Nepomyšle
Vladimír Wűst z Nepomyšle
Marie Zajícová z Nové Vsi
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.

Narodili se …
Monice Demeové z Dvérců se 20. ledna 2019 v Mostě narodil syn Kristián. Mamince
blahopřejeme a Kristiánka vítáme na světě – ať dobře prospívá, ať má kolem sebe
hodně lásky a samé dobré lidi.
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Opustili nás …
03.02.2019

Jaroslav Jelínek z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

POTĚŠILO NÁS …
- že firma BORZA s.r.o. Tábor, která vyhrála poptávkové řízení na zakázku s názvem „Nepomyšl – rozšíření vodovodu
ke hřišti Nepomyšl“, započne v polovině měsíce března 2019 s výstavbou nového vodovodu ke kabinám u fotbalového
hřiště v Nepomyšli.
- že se po zimní období pokračuje s výstavbou bytového domu naproti domu čp. 103 v Nepomyšli (fara)
- že společnost ČEZ zadala vypracovat projektovou dokumentaci na uložení sítí vrchního vedení NN do země
v Nepomyšli a to v ulici Podbořanská a v ulici k Českým. Realizace těchto prací je naplánována na roky 2020 – 2021.
Současně máme v plánu realizovat výstavbu nového veřejného osvětlení v těchto ulicích.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

NEPOTĚŠILO NÁS …
- již delší jsme upozorňováni na občany, kteří konzumují alkoholické nápoje u místního obchodu Jednoty COOP,
že chodí vykonávat svojí potřebu za autobusovou zastávku a okolí, dokonce v některých případech i na záhon
u samotného obchodu. Občané si stěžují na nepříjemný zápach u zastávky. Pokud se toto bude opakovat, budeme
nuceni přistoupit k přijmutí obecně závazné vyhlášky, která se zabývá zákazem požívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích. Ostatně, jako je tomu např. ve městěch Vroutek a Kryry.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

RŮZNÉ …
Svaz tělesně postižených Podbořany
Cestovat s námi můžete Vy, rodina, přátelé a všichni, koho tato nabídka zaujme.
Zájezdy do Aquadromu v Mostě
- termíny v roce 2019: 21.3., 18.4., 16.5., 20.6., 19.9., 17.10., 21.11. a 12.12.
- vstupné + doprava = 150,- Kč/osobu
- děti do výšky 110 cm mají v doprovodu dospělé osoby vstup do areálu zdarma
- odjezd autobusu od Národního domu v Podbořanech v 8.00 hodin, návrat do Podbořan ve 12.00 hodin
- 4 vnitřní bazény, venkovní bazén, vířivka, finská sauna, tobogány, divoká řeka, parní aroma kabina s umělým
deštěm, masážní lavice, houpací záliv, vodní chrliče, dětské vodní atrakce, bazén pro kojence a batolata atd.
10.3. – 16.3.2019 Františkovy Lázně
- platba zálohy 50% a přihlášky obratem
- cena pro členy organizace cca 7.750,- Kč za dvoulůžkový pokoj
- cena pro členy organizace 8.700,- Kč za jednolůžkový pokoj
- cena pro nečleny organizace 8.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj
- cena pro nečleny organizace 9.000,- Kč za jednolůžkový pokoj
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12.5.2019 Den Matek sokolovna Kryry
- Sokolovna Kryry od 14.00 do 18.00 hodin
5.6. – 6.6.2019 Divadlo Český Krumlov – Divotvorný hrnec
- záloha 1.500,- Kč, cena celkem 2.500,- Kč
- ubytování, doprava, vstupenka do divadla, polopenze
- obědy budou hromadné a dle ceny se bude odvíjet doplatek
- doprovodný program bude upřesněn
6.6. – 12.6.2019 Maďarsko lázně Bük (6 nocí)
- cena pro člena 10.100,- Kč
- cena pro nečlena 10.500,- Kč
- doprava z Loun, ubytování v hotelu propojené lázněmi, polopenze, vstupné
26.7. – 27.7.2019 Divadlo Český Krumlov
- balet Šípková Růženka
- doprovodný program bude upřesněn
9.8. – 18.8.2019 Lázně Harkány Maďarsko
- cena dlouhodobě od CK 8.000,- Kč
- ubytování, polopenze, doprava z Loun
6.9. – 15.9.2019 dovolená Itálie – Gardáno letovisko Vieste
- cena pro členy STP 6.300,- Kč
- cena pro nečleny 6.500,- Kč
- ubytování v apartmánech, plná penze, služby delegátky, zákonné pojištění, doprava z Loun a při velkém zájmu
lidí z Podbořanska. Možná doprava i z Podbořan
17.11. – 23.11.2019 Františkovy Lázně
- platba a přihlášky obratem
- cena pro členy organizace cca 7.750,- Kč za dvoulůžkový pokoj
- cena pro členy organizace cca 8.700,- Kč za jednolůžkový pokoj
- cena pro nečleny organizace cca 8.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj
- cena pro nečleny organizace cca 9.000,- Kč za jednolůžkový pokoj
24.11.2019 Vánoční posezení Sokolovna Kryry
- od 14.00 do 18.00 hodin
20.12. – 27.12.2019 Vánoční pobyt Františkovy Lázně – hotel Praha
- cena cca 10.500,- až 11.000,- Kč
Zájezdy do divadel budou upřesněny dle programu divadel. Na akce, o které je velký zájem, hlaste se prosím
obratem i se zálohou 50% (předejde se nepříjemnostem).
Kontakty pro přihlášení:
Tel. 415 237 592
Úterý 8.00 – 14.00 na Městském úřadě Podbořany č. kanceláře 2063, tel. 415 237 567
Tel. p. Hachová 774 734 062
Tel. p. Polcarová 606 337 336
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Co nepatří do kanalizace
První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať
již pevné nebo tekuté. Obrovským problémem se tak stávají odpady z kuchyňských drtičů, ale nejen z nich. Co tedy
drtiče vlastně mohou způsobit a jak nakládat s odpady z domácností a kuchyní?
Do kanalizace je nepřípustné vypouštět obsah z drtičů odpadů a to nejen kuchyňských. S tímto odpadem se musí
nakládat dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a
zneškodňování odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byl odváděn rozmělněný kuchyňský či jiný
odpad. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem se producent vystavuje sankcím.
Vzniklé odpady jsou posuzovány jako odpad, a jako s odpadem s ním musí být nakládáno. Profily kanalizačních
přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke
konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady nejsou odpadní vody! Z technických možností kanalizační sítě vychází
požadavek omezení zatěžování odpadních vod. Je nutné si uvědomit, že díky vypouštění odpadů z drtičů dochází k
sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má
za následek omezený průtok kanalizace, u kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Za tento stav
pak zodpovídá producent v případě zjištění takového pochybení je s ním dále vedeno šetření jako s porušovatelem
kanalizačního řádu v souladu s již zmiňovaným zákonem č185/2001 Sb.
látky, které do kanalizace nepatří, jsou zejména:
potravin
jejich instalace s odpadem rozdrceného
a ostatní oleje z domácností)

cích prostředků

Tento odpad do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří a na jeho obalech,
je vždy uvedeno, kam s ním:
uvádíme pár příkladů
Biologický odpad patří do kontejnerů na směsný odpad
• odpady z kuchyňských drtičů,
• zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
• tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných
vozů
Veškeré hygienické potřeby patří do kontejnerů na směsný odpad
Chemikálie a další nebezpečné látky
• staré barvy, ředidla, lepidla • kyseliny, hydroxidy, detergenty
• mazadla, oleje • zbytky čisticích prostředků
• domácí a zahradní chemie
• obsah baterií, ropné látky
• radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
• a další chemické látky
patří do stabilních sběrových míst
Léky patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny
Text a foto: Vladimír Vázler
správce ČOV Nepomyšl
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Za co všechno může příroda
V letošním roce nás zima ničím zvláštním nepřekvapila. Napadlo trochu sněhu, trochu mrzlo. Máme mít radost nebo
ne? Děti na zastávce čekají na příjezd školního autobusu a krátí si dlouhou chvíli skotačením ve sněhu. Ale ouvej!
Mají mokré boty a někteří i mokro v botách!
Už je to asi za námi, teď se probouzí jaro. Můžeme se přesunout z domovů i z nekuřáckých hospod s dětmi do
přírody.
Taková památná lípa, co by dominanta Nepomyšle, ta už něco pamatuje. Rozhodli jsme se, že její okolí trochu
vylepšíme. Tuctová přírodní příroda je moc jednoduchá, uděláme si přístupové a příjezdové cesty, altán se střechou
a lavičkami, odpadkovým košem a nějakými podivnými keři. Dokonce přibylo i nějaké pietní místo skoro pod
stromem.
No a teď se můžeme kochat pohledem na Doupovské hory, Klínovec i velkou část Nepomyšle. Pohled je to úžasný,
to potvrdí každý, kdo tam byl. Problém! Není vidět z lavičky, vpravo na severovýchod. Překáží nějaké již vzrostlejší
stromy a křivá borovice u nich a taky smrk se šiškami. Bože, přicházíme o podívanou na elektrárny a sídliště
v Chomutově...paneláky na Kamenné, Březenecké a kdo ví, jak se to tam všechno jmenuje. Přitom stačí kousek
popojít nebo popojet autem o kousek dál.
Existuje jednoduché řešení. Stromy se prořežou. Stejně v remízku přebývají jen nějaká zvířata, která očividně škodí.
Zřejmě se jedná o srnky, zajíce, divoká prasata nebo prasata. Dělají tam jen nepořádek, válí se tam plastové lahve
od limonád i piva, obaly od různých potravin, hliníkové kalíšky od svíček, papírové kapesníčky i rozlámané plastové
čelenky do vlasů. Dokonce je rozrytá přístupová cesta od silnice.
Tak co! Je potřeba založit nové hnutí? Něco pro přírodu udělat? Třeba ty odpadky posbírat? Nebo vymýšlet, jak to
zlepšit ještě víc? Prořezat lípu?? Ptáci z ní kálí dětem na značkové bundy...

Text a foto: Zdeněk Kolbaba

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen Tetra (hnědá), Dominant (černý, modrý, žlutý,
bílý a kropenatý), dále slepičky Green Shell, typu Araukana. Stáří 14-19 týdnů. Cena 159,- až 215,- Kč/ks. Prodáváme
slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2019 u potravin Coop v Nepomyšli ve 12.45 hodin a ve Dvércích u
autobusové zastávky ve 13.45 hodin.
Dále se prodej uskuteční v pondělí 25. března 2019 v obci Nová Ves u Podbořan u rybníka ve 13.05 hodin.
Bližší informace získáte v pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle 601 576 270 nebo 728 605 840
nebo na webových stránkách www.drubezcervenyhradek.cz.
Drůbež Červený Hrádek s.r.o.
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Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě – minimanuál pro veřejnost
Typy událostí v distribuční soustavě podle příčiny:
1. Porucha – neplánovaná událost, která má za následek poškození či omezení standartního provozu zařízení
distribuční soustavy
2. Zvýšená poruchovost – stav v distribuční soustavě, kdy došlo ke kumulaci poruch
3. Kalamitní stav – stav v distribuční soustavě při nadměrné kumulaci poruch obvykle způsobený klimatickými jevy,
který není za běžných podmínek řešitelný v zákonem daném čase
4. Předcházení stavu nouze – stav vyhlašovaný provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy v případech,
kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze
5. Stav nouze – stav vyhlašovaný provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy za podmínek vymezených
energetickým zákonem
Připravte se na mimořádnou situaci – na případné výpadky elektřiny
1. Sledujte www.cezdistribuce.cz
2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku
3. Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky
4. Pokud vlastníte mobilní náhradní zdroj, zkontrolujte jeho stav
5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.)
6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná voda,
připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla (dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření
campingový vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu pravidelně užívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.
Obecný postup při výpadku elektřiny
Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení dodávek elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa,
nebo i širšího okolí (např. ověřením, zda svítí soused apod.), a postupujte dle níže uvedeného:
Lokální výpadek (elektřina nejde jen u mne doma)
1. Zkontroluji svůj hlavní jistič přecvaknutím do polohy VYPNUTO/OFF a následně do polohy ZAPNUTO/ON.
2. Ověřím, zda jsem uhradil veškeré platby za elektřinu.
3. V případě, že zjistím nesrovnalosti v platbách, kontaktuji svého obchodníka s elektřinou.
4. Pokud jsou platby v pořádku, zkontaktuji poruchovou linku distributora.
Problém není v mém odběrném místě
Porucha – případné poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku. Registrované uživatele
informujeme o poruše prostřednictvím SMS. Při kalamitním stavu v distribuční soustavě informujeme o poruchách
na www.cezdistribuce.cz prostřednictvím médií a sociálních sítí. Během těchto plošných výpadků elektřiny nás
kontaktujte v nezbytných případech, nebo pokud máte informace, které nám pomohou poruchy odstranit.
Plánované přerušení – pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny provádíme na našem zařízení
pravidelnou údržbu. Ta někdy vyžaduje krátkodobá přerušení dodávek elektřiny. Plánované přerušení je oznámeno
15 dnů předem, a to vylepením plakátů v místě přerušení dodávky elektřiny, a současně jsou zveřejněné na
internetových stránkách www.cezdistribuce.cz či distribučním portálu (DIP). Registrované uživatele informujeme
také e-maielm.
Nahlášení poruchy – tel.č. 800 850 860
Budeme se ptát na:
- vaše jméno a příjmení, popř. jinou identifikaci dotčeného odběrného místa
- adresu a popis místa, kde došlo k poruše
- upřesnění poruchy
V případě ohrožení života či majetku obyvatel kontaktujte tísňovou linku 112.
Text: ČEZ DISTRIBUCE
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Informace – výcvik ve vojenském újezdu Hradiště v březnu 2019
__________________________________________________________
Datum

Doba výcviku
Dočasné omezení
Poznámka
od – do hodin
od – do hodin
__________________________________________________________________________________
01.03.2018
02.03.2018
03.03.2018
04.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
08.03.2018
11.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
18.03.2018
19.03.2018
20.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
24.03.2018
25.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
29.03.2018
30.03.2018
31.03.2018

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
08.00
00.00
00.00
00.00
00.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
09.00
09.00
09.00
08.00
08.00
08.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
20.00
22.00
22.00
22.00
22.00
23.00
12.00
17.00
22.00
17.00
18.00
18.00
18.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

07.00 – 12.00 hodin
09.00 – 16.00 hodin

*
**

08.00 – 13.00 hodin
10.00 – 14.00 hodin

*
*

05.00 – 10.00 hodin
10.00 – 12.00 hodin

*
*

*
zvýšený pohyb vojenské techniky na komunikacích v okolí vojenského újezdu
** zvýšená hlučnost

podplukovník Ing. Petr Vašíček
přednosta ÚÚř Hradiště

Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Periodický tisk územního samosprávného celku, 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.
Zpracovali:
Josef Lněníček a Renáta Morávková
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 3/2019 bude 29.3.2019
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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