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p

Ročník 9

Číslo 3/2019

Cena 5 Kč

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Čtvrté zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 29. března 2019 od 19.00 do 20.55 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 4 hosté. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí:

●
●

Informaci o rozpočtových opatřeních č. 1/2019 a č. 2/2019 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 27.3.2019

Zastupitelé schválili:

●

Stanovení prodejní ceny pozemků z majetku městyse Nepomyšl dle znaleckého posudku, minimálně však
25,- Kč/m2 s účinností od 9.3.2019

●

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecního pozemku č. 3893 o výměře 961 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v obci a k.ú. Nepomyšl z důvodu podání žádosti na koupi
uvedeného pozemku.

● Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování

pozemku č. 3892 o výměře 456 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou z důvodu
podání žádosti na propachtování uvedeného pozemku.

●

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecních pozemků:
- p.č. 110/2 o výměře 217 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda
- p.č. 3405/17 o výměře 116 m2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- st.p.č. 79 o výměře 68 m2, druh pozemku zastavěná plocha, způsob využití zbořeniště,
vše v obci a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 450-55/2017 ze dne 23.1.2019 z důvodu podání žádosti na
koupi uvedených pozemků.
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●

Aby se nechala oddělit část obecního pozemku č. 2815 o výměře cca 868 m 2 , druh orná půda v obci a k.ú.
Nepomyšl pro přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl a zároveň nechat vypracovat znalecký posudek na tento
pozemek pro následný prodej. Rozdělení tohoto pozemku si objedná a uhradí sám žadatel.

● Aby se nechala oddělit část obecního pozemku č. 520/1 o výměře cca 40 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce pro přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl pro
následný prodej a zároveň nechat vypracovat znalecký posudek na tento pozemek. Rozdělení tohoto pozemku si
objedná a uhradí sám žadatel.

● Přijetí a

zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecního pozemku st.p.č. 31 o výměře 18 m 2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce a zároveň nechat vypracovat znalecký posudek
na tento pozemek pro následný prodej.

● Aby se nechala oddělit část obecního pozemku č. 520/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice
v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce pro přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl a zároveň nechat vypracovat
znalecký posudek na tento pozemek pro následný prodej. Rozdělení tohoto pozemku si objedná a uhradí sám
žadatel.

● Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo: IE12-4004482/003, název stavby: Dětaň – kabelizace NN, ppč. 688/1, vol.NN, kNN mezi Městysem Nepomyšl a ČEZ
Distribuce, a.s. Akce se dotkne obecních pozemků č. 688/1, 689/1 a 689/2, vše v obci Nepomyšl a katastrálním
území Dětaň, který je zapsán na list vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.

●

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem
Nepomyšl a p. Renatou Tvrdou, předsedkyní výboru Českého kynologického svazu ZKO Nepomyšl - 1033, se sídlem
Vidhostice 47, IČ: 06767982 o poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč na montáž elektroinstalace v klubovně ZKO
Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.

●

Dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod,
jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuálního ekologického řešení likvidace odpadních vod, kde se dosavadní
text v bodě 9 nahrazuje textem, že finanční prostředky je možno čerpat do 31.12.2022

● Dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu

či jiného technologického řešení) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves, kde se
dosavadní text v bodě 9 nahrazuje textem, že finanční prostředky je možno čerpat do 31.12.2022.

●

Vyhlášení poptávkového řízení na pořízení traktorového nosiče kontejnerů včetně zakoupení 2 kontejnerů.
Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele, aby do 8.4.2019 navrhli prodejce traktorových nosičů, které městys
Nepomyšl osloví při poptávkovém řízení.

● Aby městys Nepomyšl investoval do vypracování projektové dokumentace pro stavbu vodní nádrže na p.č. 4270 a
p.č. 4271 v obci a k.ú. Nepomyšl – lokalita pod Ovčínem.

●

Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Nepomyšl s účinnosti od 29.03.2019 na dobu
neurčitou.

●

Vydání kladného stanoviska k dokumentaci pro společné povolení (DSpP) na stavbu vedení „V487/488 – vedení
400kV VER –VIT“.

● Celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu městyse Nepomyšl v počtu 6 zaměstnanců.
Renata Morávková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Pošta Partner v Nepomyšli
Úterý

16.04.2019

08.00 – 9.00 hodin

14.00 – 15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu.
V pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost v budově úřadu městyse v Nepomyšli, Nepomyšl čp. 102, pro voliče, kteří
mají trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně, písemně v papírové podobě a prostřednictví datové schránky.
Podání emailem (byť s uznávaným elektronickým podpisem) není možné. Voličské průkazy se mohou vydávat až ve
lhůtě od 9. května 2019.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Renata Morávková

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Plnění hasičských odborek v Lubenci
V neděli 24. března 2019 dopoledne jsme se vydali na lubeneckou hasičárnu, kde se plnili hasičské odborky. Vedoucí
kroužku mladých hasičů z Lubence připravili plnění pro celý okrsek. Dorazil SDH Nepomyšl, SDH Vroutek, SDH
Podbořany a samozřejmě domácí SDH Lubenec.
My jsme dorazili v počtu 20 dětí a 11 dospělých. K odborkám, tedy k přezkoušení, nastoupilo celkem 16 dětí. Strojníci
a strojníci junioři se vydali hasičskými auty k rybníku, kde probíhalo přezkoušení. Za nás Eliška Glončáková, Deniska
Strunzová, Tomáš Urban a Jarda Dobřanský.
Na hasičárně se plnili kutilové (Lukáš Mimovič, Katka Červená, Dan Červený a Víťa Vávra), kuchaři (Aneta Kašová a
Klára Urbanová), preventisti, preventisti junioři (Tomáš Mimovič, Tadeáš Vlasák, Terezka Štruncová, Honza
Dobřanský, Petr Žák a Zuzana Novotná) a kronikáři.
Po přezkoušení na jednotlivých stanovištích dorazili všichni zpět před hasičárnu, kde byl připraven teplý čaj a od
kuchařů kuřecí polévka. Následoval nástup, kde došlo k vyhodnocení odborek a předání odznáčků z dovršenou
kvalifikací.
Z SDH Nepomyšl prošli přezkoušením všichni a tím jsme splnili III. okruh celoroční činnosti do hry Plamen.
Všem dětem blahopřejeme a samozřejmě velké poděkování patří vedoucím a členům SDH Lubenec za perfektní
organizaci.
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Z Lubence jsme se vydali na výlet do Valče. Procházka parkem a pak sladká odměna za snahu při odborkách. Zámecká
sezóna se teprve rozjíždí, ale park už je pro návštěvníky připraven. Procházka a pár foteček do kroniky. Potom po
zámeckých schodech do městečka a přímo do restaurace U muzea. Příprava sladké odměny chvilku trvala, ale děti
to přečkali docela v klidu. Po společně stráveném času jsme se vydali k domovu.
4
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Text: Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

CHYSTÁ SE …
Pohádkové Velikonoce
Státní zámek Krásný Dvůr pořádá v sobotu 20. dubna 2019 akci s názvem „Pohádkové Velikonoce“ v době od
10.00 hodin do 16.00 hodin.
Vstupné na nádvoří 80,- Kč, děti do 6 let 20,- Kč
Vstupné na dětské prohlídky 60,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč.
Program: Zámecké nádvoří
10.00 Kejklíř Lukáš
10.30 Péro za Kloboukem
11.45 Žáci ZUŠ Podbořany
12.30 Kejklíř Lukáš
13.45 Péro za Kloboukem
14.30 Kejklíř Lukáš
15.45 Australien Buš-kovice
5
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Program: Zámecká galerie
11.00 Dřevěné divadlo – O princi z knížky
13.00 Dřevěné divadlo – Kouzelný zvon
15.00 Divadlo Koňmo - Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce
Dětské prohlídky zámku
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
Pohádkové Velikonoce již tradičně nabídnou návštěvníkům jarmark, hudební a divadelní vystoupení, dětské
prohlídky, soutěže či projížďky na koni.
Zámek Krásný Dvůr
www.zamek-krasnydvur.cz

Pochod zdraví
Místní skupina Českého červeného kříže Nepomyšl pořádá v sobotu 27. dubna 2019 akci s názvem Pochod zdraví.
Sraz bude ve 14.00 hodin na Dětském hřišti v Nepomyšli a pochod bude směřovat na kopec ke chráněné lípě. Na
závěr proběhne opékání buřtů. Zveme tímto všechny, co si chtějí udělat hezký den a krásnou příjemnou procházku.
Petra Červená
Předsedkyně MS ČČK Nepomyšl

Stavění máje
Městys Nepomyšl pořádá v úterý 30. dubna 2019 od 16.30 hodin stavění máje na návsi před budovou úřadu městyse
Nepomyšl.
Renata Morávková

Slet čarodějnic
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ a Městys Nepomyšl Vás srdečně zvou na Slet čarodějnic v úterý
30. dubna 2019 od 17.00 hodin na Dětském hřišti v Nepomyšli – po postavení májky. Čekají na vás různé soutěže,
tradiční pálení čarodějnice a opékání buřtů. Těšíme se na Vás!
Nina Smolková, vedoucí kroužku
a Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl

Beltain v Archeoparku Rubín
Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. pořádá v sobotu 4. května 2019 od 16.00 do 20.00 hodin Beltain
v Archeoparku Rubín.
V lidové tradici je tento svátek znám pod pojmem „Čarodějnice“ nebo „Pálení čarodějnic“. To je spojeno s jasně
planoucími ohni na kopcích kolem lidských sídel, na které se údajně slétaly všemožné živly, počínaje zmíněnými
čarodějnicemi.
Nicméně Beltain je hlavně počátkem světlé části roku, tedy významným dělícím bodem otevírajícím dveře
nadcházejícímu létu. Jeho noc je proto třeba prozpívat a protančit. Létu tak společně otevřeme dveře prvním rokem
i u nás na Rubíně.
Těšit se můžete na spoustu očišťujícího ohně, ale také na dobovou zábavu.
Společenstvo pro památky Podbořanska
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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 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

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.

Exkurze 2019 – krajinou Podbořanska
13.4.2019

Přírodní poklady Dětaňského chlumu
Chtěli byste navštívit takovou malou českou savanu, do které si stačí pouze domyslet pasoucí se
žirafy? Zajímá Vás, jak vypadá rostlina hvozdík Lorberův, který byl pro vědu celého světa popsán
poprvé právě zde? Víte, co jsou to rostliny jarního aspektu, nebo jak zní melodický hlas pestře
zbarvené žluvy? Na tyto otázky odpovíme na komentované vycházce v přírodní rezervaci Dětaňský
chlum u Nepomyšle.
Sraz: 13.30 hodin náměstí Nepomyšle
Trasa: Nepomyšl – Dětaňský chlum – Nepomyšl
cca 7 km
7
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26.5.2019

Erozní krajina Západního Džbánu a Kafkovy kytky
Sraz: 10.00 hodin před kostelem v Očihově
Trasa: Očihov – Stachov – Siřem
cca 5 km

9.6.2019

Kontinentální stepní krajina v okolí Buškovic
Sraz: 10.00 hodin před kostelem v Buškovicích
Trasa: Buškovice – Mlýnský vrch – Kozí hřbet – Buškovice
cca 4 km

Pro bližší informace pište na e-mail: edita.langpaulova@fdv.cz
Edita Langpaulová
Místa zblízka, komunitní koordinátorka – Podbořansko

Fotbalový turnaj
Tělovýchovná Jednota Nepomyšl pořádá v sobotu 6. července 2019 od cca 9.00 hodin fotbalový turnaj na
fotbalovém hřišti v Nepomyšli za účasti 4 mužstev: Nepomyšl, Měcholupy, Buškovice a Lipenec.
Večer se bude konat taneční zábava. Hraje Míla a Vašek.
Program bude včas upřesněn.
Text: Vladimír Lucký

Kalendárium
27.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019
04.05.2019
18.05.2019
01.06.2019
08.06.2019
13.06.2019
15.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
29.06.2019
06.07.2019

MS ČČK Nepomyšl pořádá od 14.00 hodin Pochod zdraví
Stavění máje v Nepomyšli od 16.30 hodin
Slet čarodějnic na Dětském hřišti v Nepomyšli od 17.00 hodin
Oslavy 1. máje v Brodech od 10.00 hodin
Svátek dobré nálady v Kryrech
Radonické májové slavnosti
Beltain v Archeoparku Rubín od 16.00 hodin
Slavnost Květů v zámeckém areálu ve Valči
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
TJ Nepomyšl pořádá od 9.00 hodin Fotbalový turnaj na fotbalovém hřišti v Nepomyšli

SPORT
Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy – jaro 2019 – TJ Nepomyšl
23. března 2019

Lenešice : Nepomyšl

5:0

30. března 2019
Nepomyšl : Hříškov
(oba góly střelil Jan Kováč)

2:2

6. dubna 2019
(gól střelil Václav Šrédl)

1:5

Nepomyšl : Lipenec

Další zápas nás čeká v neděli 14. dubna 2019 s družstvem Líšan
na hřišti v Líšanech.
Text: Vladimír Lucký
8

Nepomyšloviny č.3/2019

9.4.2019

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu oslavili a oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Dáša Bastová z Nepomyšle
Jiří Bureš z Dvérců
Jaroslava Elšíková z Nepomyšle
Olga Filipová z Nepomyšle
Hana Jelínková z Nepomyšle
Libuše Kalhotková z Nepomyšle
Ján Kováč z Nepomyšle
Josef Kříž z Nepomyšle
Rudolf Rejchrt z Nepomyšle
Ondřej Richter z Nepomyšle
Ing. Jaroslav Vávra z Nepomyšle
Ivana Zadová z Nepomyšle
Anna Zápotocká z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.

POTĚŠILO NÁS …
- že firma Borza s.r.o. Tábor, která vyhrála poptávkové řízení na zakázku s názvem „Nepomyšl – rozšíření vodovodu
ke hřišti, již tuto akci dokončila, čímž se vyřešil problém s nedostatkem vody, hlavně při pořádání akcí na fotbalovém
hřišti v Nepomyšli.
- dne 28.3.2019 proběhla schůzka s projektantem Ing. Petrem Fischerem, jednatelem firmy Interia Most s.r.o. v
Kulturním domě v Nepomyšli ohledně řešení a návrhu na rekonstrukci interiéru (předsálí) za účasti starosty Josefa
Lněníčka, Pavla Bartušky, Renaty Morávkové, Petry Červené, Dany Lněníčkové, Danušky Lněníčkové ml., Zdeňka
Lněníčka, Mgr. Zdenky Lněníčkové a Martina Kašeho. Všichni přítomní konzultovali s projektantem své představy,
jak by mohly být tyto prostory lépe využity a vybaveny. Na základě těchto návrhů bude vypracována vizualizace
celého prostoru včetně vybavení.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

NEPOTĚŠILO NÁS …
- v letošním roce jsme plánovali provedení fasády a zateplení obecního domu čp. 51 v Nepomyšli. Zrealizování této
akce jsme chtěli uskutečnit až po uložení sítí nízkého napětí do země z důvodu odřezání konzolí na fasádě a zasekání
přívodu elektrické energie do tohoto domu. Tyto stavební práce vyhrála ve výběrovém řízení v roce 2017 firma L.A.
Interiér s.r.o. Vrskmaň.
Ovšem dne 26.3.2019 nám tato firma L.A.Interiér s.r.o. zaslala sdělení, že od roku 2017, kdy vyhráli výběrové řízení,
dle jejich názoru došlo min. 5x k navýšení fasádních minerálních desek a s ohledem na nedostatek pracovníků ve
stavebnictví i nárůstu cen za práci, odstupují od realizace této akce. Tato zakázka by byla pro jejich firmu ztrátová.
Na základě tohoto vyjádření oslovil Městys Nepomyšl firmu Redoby s.r.o. Rakovník, která ve výběrovém řízení
skončila na druhém místě. V současné době čekáme na jejich vyjádření.

- na základě stížnosti občanů jsme opakovaně zaslali žádost manželům Svobodovým, majitelům nemovitosti čp. 80
v Nepomyšli (vedle kadeřnictví), o zabezpečení domu proti obývání hlodavců a divokých koček a provedení
deratizace celého objektu z důvodu přemnožení těchto hlodavců. Nemovitost se nachází ve velmi špatném stavu
(rozbitá okna, padající střešní krytina na chodník) a hrozí nebezpečí úrazu chodců při procházení podél tohoto
domu. Manželům Svobodovým bylo nabídnuto, pokud by měli zájem o případný prodej domu čp. 80, městys Nepomyšl
by měl eventuálně zájem o koupi této nemovitosti pro následnou rekonstrukci, například na Informační centrum
městyse Nepomyšl.
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Bylo nám odpovězeno, že pokud jde o stavební stav nemovitosti, tak v současné době otázku nezbytných stavebních
prací (rekonstrukce) intenzivně řeší. Že v dohledné době se povede zajistit vše tak, aby nemovitost nechátrala. Je
prý nutné zmínit, že některé závady vznikají v důsledku jednání třetích osob, které nemohou ovlivnit, např. rozbitá
okna, která údajně již mnohokrát opravovali. Dále s umístěním otrávených návnad nemají problém. O případném
prodeji nemovitosti sice v současné době neuvažují, avšak do budoucna to předem nevylučují.

- dále nás nepotěšilo, že během zimního období nám někteří občané dělají nepořádek a vyhazují odpad do příkopů
podél tankové cesty v okolí Nepomyšle. Nechápeme, z jakého důvodu vyhazují tento odpad do přírody, když městys
Nepomyšl má k dispozici velkoobjemové kontejnery. Rád bych touto cestou požádal všechny občany, kterým není
lhostejný vzhled naší obce a okolí, aby v případě zjištění tohoto způsobu odkládání odpadu, informovali městys
Nepomyšl, např. oznámením SPZ vozidla.
Městys Nepomyšl se již v současné době postaral o úklid této černé skládky. Níže připojujeme pár fotografií z těchto
míst.

text: Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
foto: Vladimír Vázler

RŮZNÉ …
Kniha o historii městyse Nepomyšl
Vážení občané, vážení zástupci místních organizací a spolků městyse Nepomyšl, vážení přátelé městyse Nepomyšl,
poslední kapitolou, která nemá svou textovou podobu definitivně vytvořenou, je kapitola mapující dění v obci
Nepomyšl v období let 1990 - 2018. Tuto kapitolu sepisuje pan Doc. PhDr. et PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Zaměřením je lingvista neboli jazykovědec, tj. odborník zabývající se lingvistikou, vědou zkoumající přirozený
jazyk.
Proto se na Vás všechny obracíme se žádostí o prostudování materiálů zpracovaných panem Zbyňkem Holubem, dále
o kritiku případných konkrétních chyb nebo omylů v zápisech a hlavně o případné návrhy na doplnění informací,
o kterých se domníváte, že by v knize neměly chybět. Taktéž Vás žádáme o případné zapůjčení fotografií
z popisovaného období.
Tyto materiály jsou dostupné na webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu, v sekci
„Informace pro občany“ nebo Vám je můžeme zaslat emailem. Kdo by měl zájem o zapůjčení tištěné formy
dokumentu, napište na ounepomysl@seznam.cz nebo zavolejte do kanceláře městyse Nepomyšl na tel.č.
415 213 133.
Je v zájmu občanů a všech místní organizací a spolků, jak se budou prezentovat v této knize. Vydáním této knihy
vznikne historický dokument i pro další generace, kde již bohužel, nebude možnost cokoli doplňovat a bude to pro
všechny veliká škoda!!
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Připomínky nám, prosím, zasílejte do konce dubna 2019 osobně nebo písemně na email: ounepomysl@seznam.cz.
Budeme všem velice vděčni.
Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl
a Martin Kaše, předseda redakční rady

Kam a jak hlásit pálení klestí?
Při spalování hořlavých organických látek na volném prostranství, je třeba dodržovat tato pravidla:
- pálit komunální a průmyslový odpad na volném prostranství je zakázáno,
- každé pálení klestí je třeba ohlásit na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Ústí
nad Labem (HZS ÚK), tel. 950 431 010 nebo přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách www.hzsoul.cz
HZS ÚK, kde je k dispozici formulář „Ohlašování pálení“
V ohlášení uvést datum s časem, kdy bude pálení prováděno, místo, kde bude probíhat pálení a osobu, která za
pálení odpovídá s telefonickým kontaktem na tuto osobu. Při případném kontaktování operačním důstojníkem je
nutné dbát jeho pokynů a poskytnout potřebné informace o pálení.
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru, je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
- v lese místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na
minerální půdu z důvodu přenosu požáru lesní hrabankou,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům pálení nesmí být zataraseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů a porostu,
- plošné vypalování porostů je zakázáno.
Neohlášené pálení může mít za následek planý výjezd hasičů, který se společně s finančním postihem za přestupek
hradí.
Další možnost nahlásit pálení klestí nabízí Městys Nepomyšl. Je možno nahlásit veliteli Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Nepomyšl osobně panu Vladimírovi Vázlerovi nebo přes mobilní telefon číslo 775 098 797 a email:
hasicinepomysl@seznam.cz
Text: Vladimír Vázler
Velitel JSDH Nepomyšl

Vespa crabro
Nejedná se o italský skútr, ale o sršeň obecnou. Jedná se o největšího
evropského zástupce jedovatého sociálního blanokřídlého hmyzu.
Stavbou těla se podobá vosám, je však větší 18 až 35 mm a jinak
zbarvená - v kombinaci žlutá, hnědá až černá a červenohnědá. Pokud
není podrážděná, nechová se sršeň agresivně a lidí si nevšímá ani v
blízkosti hnízda (pozn.: deratizační firmy toto nesdílejí).
Jed sršně sice působí značnou bolest, ale je poměrně slabší v porovnání se včelím. Nehledě na to, že s bodnutím
svým žihadlem velice otálí. Někteří lidé považují sršně za škůdce a obtížný hmyz. Pravdou ovšem je, že převážnou
část stravy tvoří především jiný také obtížný hmyz a průměrné hnízdo dokáže spotřebovat poměrně velké množství
tohoto hmyzu, uvádí se až 0,5 - 1,5 kg za den. Plodná samice „královna" se z hibernace probouzí v polovině dubna
až do počátku května. Brzy po té začíná s hledáním místa pro stavbu nového hnízda. Staré hnízdo v žádném případě
znovu nevyužívá a to zřejmě z důvodu obavy před parazity. Je to tedy jediná věc, která po nich těsně před zimou
zůstává.
To se ovšem nedá říci o jiných živočišných druzích. Minulý týden se prováděl úklid podél staré „tankovky", odkud se
odvezlo docela slušné množství odpadků a použitých věcí. Převládaly opět plastové lahve, nádoby od malířských
barev, ale i nějaké to lino, koberec, kus nábytku, přepravky, pneumatiky, plechovky a podobně. Zprvu to vypadalo,
jako by zvířátka dělala jarní úklid, ale některé věci tam určitě byly už i v zimě. Při představě, že by měla zvířátka
v pelechu koberec a rozbitou televizi ........ to je ale blbost.
Možná, že se kvůli tomu nestihlo strhnout staré hnízdo na kostele....ale asi bylo vosí...
Text: Zdeněk Kolbaba, Nepomyšl
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Informace – výcvik ve vojenském újezdu Hradiště v dubnu 2019
__________________________________________________________
Datum

Doba výcviku
Dočasné omezení
Poznámka
od – do hodin
od – do hodin
__________________________________________________________________________________
01.04.2019
02.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
07.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
13.04.2019
14.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
28.04.2019
29.04.2019
30.04.2019

09.00
09.00
09.00
00.00
09.00
10.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
10.00
00.00
00.00
09.00
09.00
00.00
09.00
09.00

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

18.00
23.00
01.00
20.00
12.00
24.00
24.00
01.00
01.00
01.00
24.00
24.00
24.00
01.00
01.00
24.00
13.00
01.00
24.00
24.00
20.00
24.00
14.00
01.00
13.00

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

12.00 – 14.00 hodin

*

06.00 – 09.00 hodin
10.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hodin
13.00 – 15.00
09.00 – 01.00
09.00 – 01.00 hodin
09.00 – 01.00 hodin
06.00 – 08.00 hodin

*
*
*
**
**
**
*

09.00 – 01.00 hodin
09.00 – 01.00 hodin
09.00 – 01.00 hodin
08.00 – 11.00 hodin
09.00 – 12.00 a 16.00 – 23.00 hodin
15.00 – 23.00 hodin
09.00 – 23.00 hodin
09.00 – 12.00 hodin

**
**
**
*
***
***
***
***

10.00 – 24.00 hodin
09.00 – 13.00 hodin

*
**

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

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. 4/2019 bude 28.4.2019
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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