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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Červnové jednání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v pátek 29. června 2018 od 19.15 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Omluvena byla Mgr. Zdenka Lněníčková.
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí:

●

Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 27.6.2018

Zastupitelé schválili:

● Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2017 a Závěrečný účet městyse Nepomyšl
za rok 2017 s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.

● Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2017
● převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl

za rok 2017 ve výši 9.886.598,08 Kč z účtu 431 (výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk)

● revokaci usnesení ZM Nepomyl č. II/4 z 32. zasedání ze dne 27.9.2017 ve znění „ZM Nepomyšl schvaluje přijetí a
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování části pozemku č. 4022, druh ostatní plocha o výměře 5.478
m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a revokaci usnesení ZM Nepomyšl č. II/5 z 33.
zasedání ze dne 27.10.2017 ve znění: ZM Nepomyšl schvaluje propachtování části pozemku č. 4022 o výměře 5.478
m2, druh ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou dle záměru městyse
Nepomyšl č. 17/2017

●

uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem
Nepomyšl a předsedkyní výboru Českého kynologického svazu ZKO Nepomyšl-1033 o poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč na činnost jejich organizace, na nákup měkkých podložek a na dokončení stavby klubovny a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy

●

přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku č. 931/1 o výměře 1.850 m 2, druh
ostatní plocha, 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
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●

revokaci usnesení ZM Nepomyšl č. II/5 ze 40. zasedání ze dne 23.5.2018 ve znění: „ZM Nepomyšl schvaluje
propachtování pozemků dle záměru městyse Nepomyšl č.3/2018 – pozemku č. 3750 o výměře 25.703 m2, ostatní
plocha, zeleň a pozemku č. 3681 o výměře 31.211 m 2, ostatní plocha, zeleň , vše v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu
0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou

●

zhotovitele zakázky „Bytový dům Nepomyšl“ firmu BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o, Nepomyšl 240, 439 71
Nepomyšl, IČ: 287 05 891 z důvodu nejnižší nabídkové ceny za provedení zakázky ve výši 11.437.797,70 Kč včetně
DPH

● dodavatele na zakázku „Dětaň – veřejné osvětlení“ firmu EnergoArch, s.r.o., Havraň 56, 435 01 Havraň, IČ: 254
22 995 za cenu 288.072,- Kč s DPH z důvodu jediné cenové nabídky za provedení zakázky

●

uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl pro společnost Skládka Vrbička s.r.o. ve výši
250,- Kč za tunu nad rámec současné dodávky odpadu v případě uspění společnosti Skládky Vrbička ve výběrovém
řízení

● ponechání 9 členů zastupitelstva městyse Nepomyšl pro nadcházející volební období 2018 – 2022
● nechat vypracovat odborný odhad staré hasičské cisternové stříkačky KAROSA Š706 RTHP, rok výroby 1975 a poté
zveřejnit nabídku na prodej tohoto vozidla a to pouze pro potřeby SDH nebo JSDH

●

plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2018, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2018
a v srpnu 2018 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
Renáta Morávková
Účetní městyse Nepomyšl
Text celého usnesení najdete na http://www.nepomysl.snadno.eu/Zapisy-z-jednani-ZM.html

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Platba za vodné a stočné
Platbu za vodné a stočné za 1. pololetí 2018 ve výši 20,- Kč/m3 je potřeba provést v termínu do 30.9.2018 a to buď
v hotovosti na poště Partner v Nepomyšli v úředních hodinách Po, St, Pá 8-11 a 14–16.30 a Út, Čt 8-11 a 14.00-15.00
nebo bezhotovostně převodním příkazem na číslo účtu 4829481/0100, variabilní symbol číslo domu. V opačném
případě budeme nuceni dodávku pitné vody přerušit.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Výjezd JSDH Nepomyšl
Ve čtvrtek 19. července 2018 byl nahlášen požár hospodářské budovy se senem v obci Dvérce. V 19.00 hodin vyjela
s cisternou CAS25 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl ve složení Vladimír Vázler (řidič), Martin Lněníček
(obsluha agregátu) a Vladan Strunz (příslušník jednotky). Dále vyjel Dominik Vázler osobním automobilem Mitsubishi
L200. Jednotka Nepomyšl zasahovala společně s HZS Podbořany, Krásný Dvůr a Vroutek. Jednotka Nepomyšle přijela
ze zásahu až druhý den v 06.22 hodin.
JSDH Nepomyšl byla k výše uvedenému místu znovu zavolána z důvodu opětovného vznícení v pátek 20. července
2018 v 17.00 hodin ve složení Rudolf Zeman, Dominik Vázler a Martin Lněníček.
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Text: Vladimír Vázler
Foto: Vladimír Vázler a Dominik Vázler

Renault G270
Dne 27.4.2018 se Vladimír Vázler jako velitel JSDH Nepomyšl obrátil na Zastupitelstvo městyse Nepomyšl se žádostí
o uvolnění finančních prostředků na zakoupení zánovního vozidla Renault G270 CAS 15/03000/0-M2R jako náhrady
za stávající zásahové vozidlo LIAZ RTHP 706, nabízené a servisované firmou Hands s.r.o. (chráněná dílna) Starovičky.
Stávající zásahové vozidlo JSDH Nepomyšl bylo vyrobeno v roce 1975. Prochází pravidelnou technickou kontrolou,
ale v posledních letech je frekvence závad – a především jejich závažnost – stále vyšší. Selhávají klíčové systémy
vozidla – motor, převodovka, vzduchová soustava, brzdy. Je velmi pravděpodobné, že další technickou kontrolou
vozidlo již neprojde, což ochromí fungování JSDH.
Na 39. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 27. dubna 2018 bylo schváleno uvolnění finančních prostředků
z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši max. 700 tis. Kč na zakoupení požárního vozidla, zakoupení vysílačky na
zabudování do tohoto vozidla a zakoupení kropicí lišty, vše pro výkon činnosti JSDH Nepomyšl.
V úterý 1. května 2018 starosta Josef Lněníček s velitelem JSDH Vladimírem Vázlerem jeli na základě rozhodnutí
zastupitelstva městyse Nepomyšl prohlédnout vytipovanou cisternu do obce Starovičky k firmě Hands s.r.o.,
zabývající se prodejem hasičské techniky. Vzhledem k tomu, že vytipované vozidlo bylo již zamluvené jinou obcí,
byla po prohlídce vybrána jiná cisterna, a to Renault G270.
Jedná se o vozidlo CAS 15 z roku 1994 o výkonu čerpadla 1500 l/min s plastovou nádrží na vodu o objemu 3000 l,
dříve používané profesionální jednotkou v EU. Má najeto cca 66 000 km a splňuje normu EURO 1. Nástavba i
jednostupňové čerpadlo (nízký tlak 12 bar) je od výrobce CAMIVA, oboje ve velice kvalitním provedení. Vozidlo je
vybaveno zadní plno průtokovou hadicí na rychlý útok v délce 40 m. Výška vozidla je 2 850 mm, délka 6 600 mm.
Ve výbavě je dále kabina osádky pro 8 osob, držáky hasicích přístrojů, LED technologie výstražného systému modré
barvy, zadní oranžová výstražná alej, police ve strojovně, 2 ks pátracího světlometu manuálně ovládaného. Vozidlo
je osvětleno LED světlomety, stejné je i osvětlení vnitřních schránek. K dispozici jsou podmetače sněhových řetězů
s pneumatickým ovládáním. Lze zajistit dostavbu kropicí lišty, závěsu Ringfeder typ 2020 a vysílačky typu Hytera
785. Na vozidle byl před několika týdny proveden kompletní servis s výměnou provozních kapalin, kontroly a seřízení
vozidla, brzd, promazání celků a zabudování nových akumulátorů a zadní uzavíratelné rolety strojovny. Vozidlo je
nově nalakováno. Technickou kontrolu zajistila Dekra a. s. Brno. Vozidlo je kompletně připraveno dle vyhlášky MV
ČR č. 53/2010 Sb, o technických podmínkách požární techniky. Vozidlo je firmou dodáváno včetně zákaznického
servisu přihlášení vozidla na MěÚ i do IZS. K vozidlu bude dodáno čestné prohlášení o místě služby vozidla v EU pro
zápis do IZS a předvyplněný formulář pro tento zápis. Čerpadlo vozidla je odzkoušené a funkční, při předání vozidla
bude provedena ukázka (je nutná přítomnost strojníka JSDH). Velitel JSDH žádal o reference členy JSDH Babice nad
Svitavou, kteří užívají stejný typ vozidla. Jednotka je s vozidlem velmi spokojena, vozidlo je velmi spolehlivé a plně
vyhovující činnosti jednotky.
V pátek 20. července 2018 byla JSDH Nepomyšl dovezena firmou Hands s.r.o. chráněná dílna Starovičky požárnická
cisterna Renault G270
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A níže dvě fotografie, kde už máme přestěhované veškeré vybavení ze staré cisterny

Text a foto: Vladimír Vázler
velitel JSDH

Další výjezdy JSDH Nepomyšl
V úterý 24. července 2018 byl v 18.15 hodin vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár skládky odpadu ve Vrbičce.
JSDH Nepomyšl vyjela ještě se starou cisternou CAS 25, protože nová cisterna nebyla ještě zařazena do
integrovaného záchranného systému. Jednotka vyjela ve složení Vladimír Vázler (řidič vozidla), Dominik Vázler
(přísl. jednotky) a Rudolf Zeman (obsluha agregátu). Jednotka prováděla doplňování vody do jiné CAS. Během zásahu
se porouchala naše CAS, porucha na palivové soustavě a musela být odtažena ve 22.16 hodin na základnu.
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Ve čtvrtek 26. července 2018 byl ve 22.24 hodin vyhlášen další požární poplach. Jednotka ve složení Vladimír Vázler
(řidič vozidla) a Dominik Vázler (přísl. jednotky) vyjela osobním automobilem Mitsubishi L200 a prověřovala, zda
hoří les dle oznamovatele. Asi 300 m od obce Dvérce, asi 1 km směrem na sever byl zahlédnut kouř. Průzkumem
bylo zjištěno, že na uvedeném místě a ani v okolí nic nehoří a ani oznamovatel už nic neviděl. Jednotka se vrátila
ve 23.50 hodin zpět na základnu.
Text a foto: Vladimír Vázler
velitel JSDH

Pošta Partner
Pošta Partner v Nepomyšli bude mít po dobu dovolené změněnou pracovní dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6. srpna 2018
7. srpna 2018
8. srpna 2018
9. srpna 2018
10. srpna 2018

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

– 13.00
– 13.00
– 13.00
– 13.00
– 13.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Děkujeme za pochopení.

Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

Dovolená účetní městyse Nepomyšl
V době od 6. do 10. srpna 2018 čerpá účetní městyse Nepomyšl řádnou dovolenou.
Renáta Morávková
účetní městyse Nepomyšl

Ordinace praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře MUDr. Víta v Nepomyšli bude ve středu 15. srpna 2018 uzavřena z důvodu čerpání
dovolené.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Územní plán Nepomyšl
V pátek 29. června 2018 se od 18.00 hodin uskutečnila v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl úvodní schůzka
se zhotovitelem Územního plánu obce Nepomyšl Ing. Václavem Jetelem ohledně zpracování nového Územního plánu.
Ze široka seznámil přítomné s obsahem Územního plánu a odpovídal na dotazy.
Kdo se nemohl zúčastnit této schůzky nebo pokud někdo ještě nějaké návrhy a podněty, má poslední možnost
podávat tyto podněty ke změně Územního plánu v termínu do 15. srpna 2018 na úřad městyse Nepomyšl (např.
změnit současný pozemek na pozemek s jiným využitím – např. trvalý travní porost za pozemek pro výstavbu nebo
orná půda na bydlení vesnického typu atd.).
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Prodej cisternové stříkačky
Městys Nepomyšl nabízí k odprodeji speciální automobil – cisternovou stříkačku KAROSA Š 706 RTHP CAS 25, rok
výroby 12/1975, osvědčení o TP je platné do 5/2019.
Odhadní cena vozidla činí 83.175,- Kč. Vozidlo bude odprodáno zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou a to pouze pro
potřeby hasičských sborů.
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Nabídky podávejte osobně na Úřad městyse Nepomyšl nebo písemně na adresu: Úřad městyse Nepomyšl, Nepomyšl
čp. 102, 439 71 Nepomyšl nejpozději do 17. srpna 2018 do 12.00 hodin v uzavřené obálce opatřené obchodním
jménem, sídlem a identifikačním číslem IČ a označené heslem „Cisternová stříkačka“.
V případě Vašeho zájmu o další informace, popř. prohlídku, volejte na tel. číslo 775 098 797 po 17.00 hodině nebo
na e-mail: hasicinepomysl@seznam.cz.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Sběr tříděného odpadu
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který městys Nepomyšl vytřídil v období 01.01. – 30.06.2018
a předal k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které městys vyfakturoval a obdržel od
Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.:
Odměna
Papír
Plast
Sklo
Celkem

za zajištění využití odpadů z obalů = 17.343,75 Kč
2,163 tun
3.074,06 Kč
2,373 tun
12.854,07 Kč
1,324 tun
1.415,62 Kč
5,860 tun
17.343,75 Kč

Odměna za zajištění zpětného odběru = 4.110,- Kč
Odměna celkem za období 01.01. – 30.06.2018 = 21.453,75 Kč
Děkujeme tímto našim občanům za třídění odpadu a za spolupráci.
Žluté i červené pytle jsou nadále bezplatně k dispozici v kanceláři Úřadu městyse Nepomyšl a na poště Partner
v Nepomyšli u paní Jany Glončákové.
Renáta Morávková
účetní městyse Nepomyšl

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Poslední výstřik
V sobotu 23. června 2018 se u rybníka v Nepomyšli konala akce s názvem „Poslední výstřik" mladých hasičů, což je
v hasičském jazyce ukončení hasičské sezóny. Byla to první sezóna MH SDH Nepomyšl a byla opravdu úspěšná. Přijeli
nám asistovat dobrovolní hasiči ze sboru v Nepomyšli Vladimír a Dominik Vázlerovi. Viděli jsme obě auta, jak
"Trambus" CAS 25, tak i Mitsubishi L200, které bylo nově potaženo do hasičských barev.
Po rozhoření ohně jsme dostali dárek od Martiny Mimovičové, krásný a výborný dort SDH Nepomyšl se jmenným
seznamem všech mladých hasičů.
Sešlo se nás 25 a přivítali jsme další 4 nové členy. Po buřtíku následovalo slíbené stříkání. Vyzkoušeli jsme nové
hadice a všechny děti se vystřídali u proudnic. Abychom pokřtili mladé hasiče a zároveň se rozloučili s "trambusem",
zastříkali jsme si také z děla. Trambus bude brzy nahrazen novějším požárním autem.
Po nějaké té dobrotě a ohřátí u ohně nás vyhnalo počasí domu. Znovu se setkáme v srpnu, kdy začneme trénovat na
podzimní části soutěží STIMAX CUP a Plamen.
Máš zájem se stát dobrovolným hasičem? Přijď mezi nás a okus nejpopulárnější sport v ČR.
Scházíme se jednou týdně, kontakt: Petr Strunz, 724 356 130, p.strunz@seznam.cz
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Text: Petr Strunz
vedoucí Mladých hasičů SDH Nepomyšl
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CHYSTÁ SE …
Kopeme pro Vojtíška
Místní skupina Českého červeného kříže a TJ Nepomyšl ve spolupráci s hasiči Nepomyšl a Městysem Nepomyšl
pořádají turnaj v minikopané s názvem „Kopeme pro Vojtíška“ v sobotu 4. srpna 2018 od 9.00 hodin na fotbalovém
hřišti v Nepomyšli. Od 15.00 hodin k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina J. Pinkase „Jájina“.
Program:
● zahájení, vystoupení skupiny „Šoubaby“
● začátek turnaje v minikopané za účasti místních i přespolních fotbalistů i nefotbalistů
● vyhlášení výsledků turnaje
● od 15.00 hodin k poslechu a tanci bude hrát hudební skupina J. Pinkase „Jájina“
● na místě bude i doprovodný program pro děti
● hasičská pěna, paintball
● občerstvení po celý den zajištěno

Příběh Vojtíška
Jmenujeme se Kateřina a František Solčanských. Chceme Vám vyprávět příběh našeho dnes už čtyřletého synka
Vojtíška, který onemocněl vážnou nemocí – Herpetickou Meningoencefalitidou. 03.02.2016 byl den, na který nikdy
v životě nezapomeneme. Převrátil náš, dá se říci, docela bezstarostný a pohodový život na boj o život tehdy ani ne
dvouletého synka Vojtíška. Měl krátce po posledním očkování, kterým projde každé dítě od narození do dvou let.
V důsledku tohoto očkování se Vojtíškovi oslabil imunitní systém. Bohužel, právě v tomto okamžiku, se mě, jeho
mamince, udělal opar na rtu. Vojtíšek tento vir z oparu vdechl a oslabený imunitní systém nedokázal vir zničit.
Dostal se Vojtíškovi do hlavy a napadl mozek. Do tří dnů byl náš synek v kómatu, v kritickém stavu, celých třicet
dní. Prvních nekonečně dlouhých deset dní z těchto třiceti dní jsme čekali, zda léky zaberou, a jestli vůbec Vojtíšek
zvládne svůj boj o život.
Tento boj sice vyhrál, ale v důsledku této nemoci mu vir dokázal zničit 75% mozku, trpí sekundární epilepsií, ochrnul
na celou levou stranu, proto je celkově nepohyblivý a jeho vnímání je na úrovni 3 měsíčního dítěte. Také nemluví,
rok a půl měl tracheostomii. Pravidelně třikrát denně cvičíme na střídačku Vojtovu a Bobathovu metodu, kterou
jsme se museli naučit. Jedenkrát týdně jezdíme do Žatce za terapeutkou cvičit a na vířivou vanu. Snažíme se každý
den Vojtíška stimulovat různými hrami, obrázky – těmi stimulujeme oční vnímání, písněmi a hudbou, co měl rád, i
zvířátky. Provádíme bazální stimulaci a protahujeme horní i dolní končetiny. Dvakrát ročně jezdíme do lázní.
Letos jsme se poprvé dostali do Sanatoria Klímkovice, kde díky speciálnímu rehabilitačnímu programu, který bohužel
pojišťovna nehradí, a proto si ho musíme financovat sami, se náš synek posunul pro nás teď o velký kus dopředu.
Začíná se sám z lehu zvedat do polo sedu, lépe drží hlavu, přetáčí se na levý bok. Toto před tím nedokázal. Rozhodli
jsme se proto, že se ještě letos v říjnu do Klimkovic z Vojtíškem vrátíme, a znovu ho necháme projít tímto speciálním
rehabilitačním programem, který budeme muset opět uhradit celý.
Díky Nadacím a lidem, jako jste Vy všichni, kteří se snažíte jakýmkoliv způsobem pomoci, nejen nám, ale i ostatním,
můžeme Vojtíškovi pořizovat speciální pomůcky, které mu pomáhají zlepšovat se a také jezdit s ním na tyto placené
speciální rehabilitační programy, které se pohybují v částkách deseti tisíců korun a více. Za celou naší rodinu a
hlavně za našeho bojovníka Vojtíška Vám z celého srdce moc děkujeme, za velkou pomoc při boji z touto nemocí.
Kateřina a František a Vojtíšek a Kristýnka
a babička Eva Solčanských a rodina

Pokud byste i vy chtěli Vojtíška Solčanského podpořit v jeho boji s následky herpetické meningoencefalitidy, můžete
prostřednictvím účtu: 187141523/0600. Děkujeme.
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Divadlo na koupališti v Krásném Dvoře
Obec Krásný Dvůr pořádá v pátek 17. srpna 2018 na koupališti v Krásném Dvoře dvě představení:

● od 17.00 hodin letní pohádku v podání Divadelního ansámblu BezeVšeho z Postoloprt
● od 19.00 hodin Orgasmus bez předsudků – odvážnou komedii pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce. Skvělou
konverzační komedii italských autorů Diega Ruize a Fiony Bettanini, která se dlouhodobě hraje po celém světě
s velkým úspěchem, nastudovali herci Divadla VeTři - Michaela Marková a Martin Holeček. Již samotný podtitul hry
„jsou věci, o kterých se mluví jen v posteli“ napovídá, že hlavním tématem hry je vztah mezi mužem a ženou a
jejich často velice rozdílné pohledy na partnerství a sex. Děj hry se odehrává v jednom dálničním motelu, kde se
byli nuceni ubytovat dva dlouholetí kamarádi – ON a ONA. Jak dopadne jejich společná noc v motelovém pokoji? To
se dozvíte v konverzační komedii nabité lechtivým humorem a nečekanými komickými situacemi
Renáta Morávková
účetní městyse Nepomyšl

Turnaj v plážovém volejbale
Městys Nepomyšl pořádá 7. ročník turnaje „O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale“ v sobotu
18. srpna 2018 od 10.00 hodin u fotbalového hřiště v Nepomyšli. Prezentace 9.00 – 9.50 hodin.
Družstva:
Pravidla hry:
Hrací plocha:
Stravování:

3 členná, minimálně 1 hrající žena v týmu (maximálně 5 střídajících
členů v týmu)
hraje se dle platných pravidel šestkového volejbalu
písek (rozměr hřiště 16 – 8 m)
stánkový prodej bude probíhat v areálu hřiště

Pořadatel nezodpovídá za případné úrazy, doporučuje vlastní úrazové pojištění.
Změna vyhrazena (dle počtu přihlášených družstev).
Zájemci, hlaste se do 13.8.2018 v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl.
Morávková

Taneční zábava v rámci turnaje v plážovém volejbale
V sobotu 18. srpna 2018 po skončení turnaje v plážovém volejbale
začne od cca 18.00 hodin taneční zábava pod širým nebem.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina DOUPOVÁCI.
Vstupné zdarma. Všichni jste srdečně zváni.

Zájezd do divadla v září 2018
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Broadway v
Praze v pátek 14. září 2018 na muzikál „Muž se železnou
maskou“. Odjezd autobusu od autobusové zastávky v
Nepomyšli v 15.15 hodin. Představení začíná v 18.00 hodin.
Vstupné 300,- Kč. Délka představení muzikálu je 3 hodiny
včetně pauzy.
Obsazení: D´ARTAGNAN: Josef Vojtek/Marian
Vojtko/Josef Štágr, ATHOS: Petr Kolář/Bohouš Josef,
PORTHOS: Václav Vydra/Václav Svoboda/Juraj
Bernáth/Bronislav Kotiš, ARAMIS: Daniel Hůlka/Jaromír
ADAMEC/Oldřich Kříž, KRÁL LUDVÍK/FILIP:Jan
Kopečný/David Gránský/Vojtěch Drahokoupil atd.
Žádáme zájemce o provedení platby ihned při rezervaci
vstupenek z důvodu omezeného počtu.
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Kalendárium
04.08.2018
04.08.2018
18.08.2018
18.08.2018
09.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
06.10.2018
5. – 6.10.2018
08.12.2018

Turnaj v minikopané „Kopeme pro Vojtíška“ na fotbalovém hřišti v Nepomyšli od 9.00 hodin,
od 15.00 hodin taneční zábava
Vavřinecká pouť v Lubenci (Václav Žákovec, Bohuš Matuš, Michal Tučný Revival, taneční zábava)
Turnaj „ O pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbale“ od 10.00 hodin u
fotbalového hřiště v Nepomyšli
od 18.00 hodin taneční zábava u fotbalového hřiště v Nepomyšli, hrají Doupováci, vstupné
zdarma
Závody Mladých hasičů „O pohár starosty obce Koštice“
Muzikál „Muž se železnou maskou“ v divadle Broadway v Praze, odjezd v 15.15 hod. z Nepomyšle
Závody Mladých hasičů Stimax 4. kolo Krupka
Žehnání kaple sv. Ludmily v obci Chmelištná od 11.00 hodin za účasti generálního vikáře
Závody Mladých hasičů Plamen 2018/2019 ZPV
Volby do zastupitelstev obcí
Mikulášský jarmark v Nepomyšli od 13.00 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Jana Gassauerová z Nepomyšle
Jan Gančík z Nepomyšle
Jiří Zíka z Nepomyšle
Zdenka Pavelková z Nepomyšle
Jiří Český z Nepomyšle

Marie Kučerová z Nepomyšle
Eva Zítková z Nepomyšle
Josef Jordánek z Nepomyšle
Mikuláš Hlaváč z Nepomyšle

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

RŮZNÉ …
Hledáme nové hasiče
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Nepomyšl hledá nové aktivní členy.

Nabízíme:
-

Práci v týmu
Fyzicky náročnou činnost
Teoretickou přípravu
Praktický výcvik
Kurz motorové pily

Požadujeme:
-

Věk minimálně 18 let
Bydliště v Nepomyšli
Dobrý zdravotní stav
Obětavost a vytrvalost
Řidičský průkaz „C“ výhodou

V případě zájmu piště na email: hasicinepomysl@seznam.cz , SMS: 775 098 797 nebo facebook: Hasiči
Nepomyšl
Text: Vladimír Vázler
velitel JSDH
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Hasiči varují před extrémním nebezpečím vzniku požárů
Za současného sucha by měla být manipulace s otevřeným ohněm v přírodě naprosto vyloučena.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje žádá občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při zacházení s otevřeným
ohněm. Z důvodu velkého sucha v současné době hrozí extrémní nebezpečí vzniku požárů polních a lesních porostů.
Hasiči žádají občany, aby ve volné přírodě přestali manipulovat jakýmkoli způsobem s otevřeným ohněm a to včetně
kouření. I na svých pozemcích, aby odložili pálení zahradního odpadu případně zakládání ohně k opékání na pozdější
období, kdy pominou současná extrémní sucha.
Jen za poslední měsíc bylo v Ústeckém kraji na linku tísňového volání nahlášeno 118 požárů travního a polního
porostu a 48 požárů lesa. Některé z nich bylo nutno řešit mimořádným nasazením sil a prostředků a likvidace těchto
požárů byla extrémně náročná. Všechny se doposud hasičům podařilo zlikvidovat tak, že nebyla zasažena lidská
obydlí, nedošlo ke zraněním, ani ztrátám na životech. Situace pokračujícího sucha je ale velmi vážná.
Generální ředitelství HZS ČR

Vyhlášení smogové situace
Český hydrometeorologický ústav vyhlásil v úterý 31. července 2018 ve 20.25 hodin smogovou situaci pro Ústecký
kraj z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území
překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3.
Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže,
spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími
potížemi, starším lidem a malým dětem.
Podrobné aktuální informace o
ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

kvalitě

ovzduší

jsou

k

dispozici

na

internetových

stránkách

Vydalo Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha

Poznejte krásy Česka v soutěži s poštou Partner
Česká pošta připravila ve spolupráci s poštami Partner letní soutěž pro děti. Spolu se svými rodiči se mohou vydat
po stopách panáčka Ahojduláka, který se kvůli osamění rozhodl opustit svou poštovní známku a vydal se do světa
hledat své další kamarády z jiných poštovních známek. Při pátrání po Ahojdulákovi děti sestaví tři části příběhu
a dozví se podrobnosti o tom, jak se vše odehrálo. Navíc navštíví zajímavá místa České republiky, která se mohou
pochlubit nejen poštou Partner, ale i nějakou historickou památkou či přírodní zajímavostí.
Zapojit do soutěže se může každý! Soutěžící, kteří se vydají po stopách Ahojduláka, vypátrají tři části příběhu. Ty
jsou rozmístěné na předem vybraných poštách Partner v celé České republice. Na provozovnách naleznou soutěžící
vždy pouze jednu část příběhu, seznam ostatních Partnerů s dalšími částmi příběhu a zajímavé turistické cíle, které
se nacházejí v okolí těchto pošt Partner.
Všichni soutěžící, kteří zašlou svůj návrh, jak vyplnit opuštěnou známku pošty Partner, budou na vyžádání odměněni
pamětním listem se známkou s Ahojdulákem. Podobu známky je možné poslat poštou (korespondenční lístek či
pohlednice nebo Pohlednice Online), e-mailem, nebo mohou obrázek vložit na Instagram s hashtagem PostaPartner.
Fantazii se meze nekladou, je jen na soutěžících, jakou formou návrh ztvární. Prvních dvacet soutěžících bude
odměněno věcnou cenou, stejně jako soutěžící s největším počtem lajků na Instagramu. Tři absolutní vítězové
nejlepších návrhů pak budou vyhlášeni v září a jejich známka bude vytištěna.
Veškeré další podrobnosti, pravidla soutěže a kontakty, kam zasílat návrhy známek, naleznete na webových
stránkách projektu pošta Partner pod odkazem www.partnercp.cz/napsali-o-nas/.
Mgr. Monika Dudková
Specialista komunikace – junior, Česká pošta, s.p.
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Uzavírka silnice Brody - Nepomyšl
V období od 1.9.2018 do 31.10.2018 bude celkově uzavřena silnice mezi obcemi Brody a Nepomyšl. Jedná se o silnici
III/2247, kde z důvodu sanace narušeného propustku budou probíhat sanační práce v celkové uzavírce. Objízdná
trasa povede po silnicích II/221 a III/22114 přes obec Buškovice.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Víte, jak třídit bioodpad?
Do hnědé nádoby na bioodpad PATŘÍ
● z domácnosti:
- zbytky jídel rostlinného původu
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- kávový odpad včetně papírových filtrů
- použité papírové ubrousky
- čajové sáčky
- skořápky vajec
- zbytky obilnin
● ze zahrady:
- tráva a plevele
- listí, seno, sláma
- košťály a celé rostliny
- drcené větve a části keřů
- skořápky ořechů

Do hnědé nádoby na bioodpad NEPATŘÍ všechny ostatní odpady:
- maso, kosti, kůže, pomazánky
- vařené těstoviny, omáčky
- plasty, sklo, hliník a další kovy
- plechovky
- barvy, ředidla a další nebezpečný odpad
- elektro a baterie
- stavební odpad, kamení
- textil, jednorázové pleny
- pytlíky z vysavače, cigarety, popel
- fritovací olej
- zvířecí exkrementy
- uhynulá zvířata
Renáta Morávková
Účetní městyse Nepomyšl
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.
Zpracovali:
Josef Lněníček a Renáta Morávková
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 8/2018 bude 27.8.2018
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě na
flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více
o pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 16 stran A4 - buďte
struční.
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