Nepomyšloviny č.9/2018

Ročník 8

2.10. 2018

Číslo 9/2018

Cena 5 Kč

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední 42. jednání Zastupitelstva městyse Nepomyšl za volební období 2014 – 2018 se uskutečnilo výjimečně ve
středu 19. září 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 7 zastupitelů.
Omluven byl Antonín Lněníček a Miloš August. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí:

●
●
●

Informace p. Zuliko Vychytila, jednatele společnosti Skládky Vrbička s.r.o. Podbořany o podnikatelském záměru
Informaci o rozpočtových opatřeních č. 7-8/2018 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2020 - 2022

Zastupitelé schválili:

●

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecního pozemku č. 217/14 o výměře 573 m 2 , druh
ostatní plocha, jiná plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan dle Geometrického plánu č. 61-18/2018 za
cenu 25,- Kč/m2. Dále kupující uhradí částku ve výši 5.500,- Kč za rozdělení pozemků.

●

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecního pozemku – dílu „a“ z pozemku č. 217/12
o výměře 21 m2 , druh ostatní plocha, jiná plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan dle Geometrického
plánu č. 60-11/2018 za cenu 25,- Kč/m2. Dále kupující uhradí částku ve výši 5.500,- Kč za rozdělení pozemků.

●

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč z Fondu
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového
fondu – Titulu č. 1 – výměna neekologického kotle za kotel ekologický v objektu čp. 36 v Nepomyšli manželům Aleně
a Václavovi Svobodovým

●

Rozpočtové opatření č. 9/2018 s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku 100 tis. Kč a s navýšením
objemu rozpočtu ve výdajích o částku 100 tis. Kč
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●

Prodej cisternové stříkačky KAROSA Š 706 RTHP CAS 25, rok výroby 1975 z majetku městyse Nepomyšl jedinému
zájemci, a to Obci Raná, zastoupené starostou obce Ing. Jaroslavem Veselým se sídlem Raná čp. 114 za cenu ve výši
8.000,- Kč.

●

Propachtování pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 5/2018 – pozemku č. 931/1 o výměře 1.850 m2, druh
ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou sl. Lucii Schröterové.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …

Renáta Morávková

Setkání s veřejností – spolupráce místních na obnově návsi a okolí v Nepomyšli
Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhla od 9.00 hodin do 13.00 hodin v rámci projektu Místa z blízka komentovaná
procházka a následná diskuse s odborníky o místech v Nepomyšli, která měla čekat proměna. Pozvánku na tuto
komentovanou procházku obdrželi všichni občané Nepomyšle do poštovních schránek. Chceme tímto moc poděkovat
všem, kteří investovali svůj volný čas a na setkání přišli. Je fajn, když se o věci veřejně zajímáte a nenecháváte
obnovu míst, kudy chodíte, jen na někom jiném. Ano, setkání se nekonalo v úplně ideální hodinu, mnozí z Vás byli
v práci, ale i tak je v obci řada seniorů a rodičů na mateřské dovolené, kteří přijít mohli. Díky tedy všem, kteří
dorazili: Marie Slavíková, Zdeňka Schieferdeckerová, Růžena Krausová, Tomáš Bobela a Josef Tempel. Za úřad
městyse Nepomyšl byli přítomni účetní Renáta Morávková a starosta Josef Lněníček. Kdo neměl čas nebo komu
nevyhovovala tato ranní hodina, mohl napsat svůj podnět na tabuli s mapou Nepomyšle, která byla umístěna
v přízemí budovy Úřadu městyse Nepomyšl od 30.8.2018 do 6.9.2018. Obdrželi jsme pouze jeden podnět.
Paní architektce jsme za městys předali tento podnět a dále výstupy z ankety k revitalizaci návsi, která proběhla v
roce 2016. Moc jich tehdy nebylo, ale i s těmi několika návrhy se paní architektka seznámila, aby je nějak v příštím
návrhu zohlednila. Potěšující je, že řadu z těchto návrhů se již v obci podařilo zrealizovat.
Dále nám každý mohl alespoň napsat odpověď na tři níže napsané otázky:
1. Co se vám na vaší návsi a jejím okolí líbí?
2. Co se vám na vaší návsi a jejím okolí naopak nelíbí?
3. Co vám na vaší návsi a jejím okolím chybí?
Bohužel, neobdrželi jsme žádný podnět.
Na základě diskuse a Vašich podnětů byl přítomnými odborníky vypracován návrh, jak změny v obci Nepomyšl
konkrétně řešit. Návrh řešení byl představen na druhém setkání s veřejností, které se konalo ve čtvrtek 20. září
2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nepomyšl. Na toto setkání také obdrželi všichni občané
Nepomyšle do poštovních schránek. Setkání se zúčastnili celkem 2 občané: Zdeňka Schieferdeckerová a Zdeněk
Kolbaba. Za úřad městyse byli přítomni účetní Renáta Morávková a starosta Josef Lněníček.

Řešení náměstí a prostranství za Kulturním domem v Nepomyšli
1. Náměstí
Celková idea
Návrh se zaměřil na funkční a pohledové propojení kostela s náměstím a scelení prostoru náměstí u kostela a přes
silnici jedním povrchem. Dále návrh zahrnuje funkční rozčlenění prostoru na volnou multifunkční plochu náměstí a
parkovou relaxační plochu před paneláky. Výraznou součástí celého návrhu je návrat vody na náměstí v podobě
rybníčku a koryta potoka.
Architektonické řešení, řešení materiálů a povrchů
Úpravy okolí kostela
Kostel má dnes opravenou fasádu a je dominantou náměstí. Úpravy v okolí kostela směrem k náměstí pracují
s myšlenkou většího propojení. Navrhujeme tedy odstranit stříhané keře, aby nepůsobily jako bariéra a tím se
opticky místa propojí. Dále navrhujeme zlepšit přístup ke kostelu, na některých místech vytvořit dominantní
kamenné schody, které navážou na prostranství před kostelem a na náměstí. Lépe se také těmito úpravami zapojí
do prostoru dnes málo viditelná socha a pomník, které se nachází u kostela, ale obrací se směrem k náměstí.
Úprava náměstí - spodní část
Tento prostor můžeme chápat jako hlavní centrum a těžiště celého náměstí. Tvoří jej historické fasády domů,
hospoda a dominanta kostela. Proto navrhujeme, aby se tento prostor upravil, nově vydláždil, bezpečně oddělil od
komunikace a vytvořilo se zde místo pro pořádání hlavních společenských a kulturní akcí v Nepomyšli. Dominantou
celého prostoru náměstí je kostel, ideou je spojit obě dvě strany náměstí opět v jeden celek, jak tomu bylo i v
minulosti (lze rozpoznat z historických map). Toho lze docílit použitím stejného materiálu pro dláždění (kámen kostka, štět apod.).
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Úprava náměstí - horní část - nový rybníček
Nejdůležitějším prvkem této části je obnova rybníka a odkrytí potoka, který je dnes veden pod zemí. Rybníček je
umístěn schválně před budovu obecního úřadu a vytváří důstojný protipól této budově na náměstí.
Místo bude sloužit pro posezení u vody pod stromy, pro odpočinek a popovídání. Může zde být postaven altán, který
bude zároveň fungovat jako přístřešek pro turisty, cyklisty. Altán bude otevřen jak do parku, tak k náměstí a bude
obě dvě části propojovat.
Materiál - povrchy lze upravit na místa, kde se střídají ostrůvky zpevněné plochy v kombinaci s travnatými a
květinovými nebo je možné na větší plochu použít kamennou dlažbu prorostlou trávou nebo parkový mlatový povrch.
Prostor před panelovými domy
Na stávající zelené ploše se vytvoří park a před samotnými domy (zklidnění dopravy a zamezení průjezdu aut) se
vytvoří předprostor, kde si budou moci lidé bydlící v domech sednout a popovídat si, je možné umístění laviček a
herních prvků pro děti (pískoviště, klouzačka, lavičky, plocha pro hru s míčem apod.).
Varianta 1 - odclonění
Vychází z historické stopy náměstí. Místo, kde se dnes nachází zelená plocha před paneláky, kdysi bývalo zastavěno
a stávaly zde domy. Řešení navrhuje vytvořit na zelené ploše před panelovými domy park, ale ten oddělit od náměstí
alejí vysokých stromů, ideálně dubů nebo jiných nenáročných dlouhověkých dřevin. Tyto stromy oddělí prostor
náměstí a parku a vizuálně doplní hmotou svých korun chybějící hmotu bývalých domů.
Varianta 2 - provázání s parkem
Vychází ze stávajícího stavu volné plochy náměstí. Tedy začleňuje do prostoru náměstí i místo, kde se dnes nachází
zelená plocha před paneláky, kde kdysi stávaly domy. Řešení navrhuje toto travnaté prostranství revitalizovat na
park a volně bez bariér navázat na náměstí. Výsadba v parku pak bude řešena výsadbou dlouhověkého rozložitého
stromu doprostřed, opět nejspíš dubu. Prostor náměstí budou uzavírat panelové domy, stanou se součástí náměstí.
Mobiliář, drobná architektura (objekty, sochy, pergola)
Důležité je zapojení sochy a pomníku do náměstí (více viz výše). Na ploše může být nově postaven drobný altán
(dřevěný, stejného slohu jako mobiliář), který bude otevřen jak do parku, tak také do námětí a může zajišťovat
místo pro zázemí akcí a posezení. Mohl by také plnit funkci čekárny autobusové zastávky. Objekt “pluhu” bude
zachován a bude umístěn na vhodné místo k rybníku. Lavičky - jedny lavičky mohou být více přírodní z masivního
dřeva bez opěradel, umístěny v parku v blízkosti vodního toku a rybníku, mohou mít různý tvar (kruhový, výrazně
podlouhlý jako kladina apod.). Mohou sloužit pro posezení, ale také vybízet ke hře děti. Další lavičky, klasické
parkové s kovovou kostrou, dřevěným sedákem a opěradlem, mohou být umístěny podél chodníků a hlavních tras
pěších, na náměstí před hospodou, před kostelem nebo před úřadem. Lavičky jsou pohodlné pro sezení. Součástí
zapojení vody do parku bude vytvoření vodních herních prvků pro mladší i starší děti. Tyto drobné dřevěné herní
prvky pro děti, budou mít jednoduchou dřevěno-kovovou konstrukci a budou umožnovat aktivní hru dětí s vodou.
Řešení zeleně
Park
V horní části náměstí (před paneláky) navrhujeme odstranění značně nevhodných jehličnatých dřevin a jejich
nahrazení menším množstvím listnatých, dlouhověkých stromů - ideálně dubů letních. V přední části parku před
paneláky (směrem do návsi) by mohl vzniknout nízkoúdržbový „stepní trávník”, který by díky specifickému
druhovému složení kvetl prakticky po celou sezónu. Ohraničení dolní části náměstí stromy je velmi vhodné, je však
zásadní změnit povrch z asfaltu na propustný pás tak, aby mohly být stromy zásobovány vodou. Ideální složení
stromového patra je mix javorů - klenu a mléče, popřípadě doplněných o méně vzrostlý javor babyku.
Voda a rybník
Rybníček na místě bývalé kašny a dnešního “pluhu” by měl být sycen dnes zatrubněnou strouhou, která bude
vyvedena na povrch. Obojí - rybníček i vodní tok - budou doplněny o vhodné vlhkomilné druhy rostlin, opět vybrané
tak, aby nejen celoročně kvetly, ale byly dekorativní i v zimě. Břehy rybníčku by měly být pozvolné, nikoliv
ohraničené strmým břehem.
Doprava
Cílem dopravního řešení bude celkové zklidnění a zpomalení průjezdné dopravy přes náměstí. A dále také
bezpečnost chodců.
- zúžením komunikace a vydlážděním ploch, které nejsou komunikací
- instalace sloupků k silnici
- varovné pásy na komunikaci upozorňující řidiče, že se nachází v zóně 30 (průjezd 30 km/hod).
Doprava v klidu a parkování:
- nová parkovací místa mohou být zřízena po obvodu náměstí
- nová parkovací místa podél vedlejších komunikací
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Je na zvážení průjezdnost kolem panelového domu k zadnímu parkovišti. Navrhujeme vhodnější řešení - vytvořit
přímé napojení parkovací plochy pro panelové domy ze zadní části přímo z hlavní komunikace a zrušit objíždění
panelového domu. Vznikne tak bezpečný prostor před domy a jeho využití bude místo pro posezení v klidu (park).

Tato fotografie bude v barevném provedení vyvěšena na tabuli, která bude umístěna v přízemí budovy Úřadu
městyse Nepomyšl a dále je zveřejněna na webových stránkách www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Informace pro
občany“.

2. Prostranství za Kulturním domem
Celková idea
Návrh se zaměřil na revitalizace vodní plochy hasičské nádrže, tedy nová využití vody v nádrži (koupání, bruslení v
zimě). Jde o celkové oživení místa a zpřístupnění koryta meandrujícího potoka (s ponecháním přírodního
charakteru). Vznikne tak místo pro odpočinek ve stínu stromů u vody, které bude doplněno atrakcemi pro větší děti
a sport. Ideou je také vytvoření místa pro grilování a společné posezení a větší propojení tohoto prostoru s kulturním
domem a již existujícím dětským hřištěm.
Architektonické a provozní řešení
Okolí Kulturního domu
Vytvoření klidného parkového místa navazujícího na kulturní dům (možnost venkovních akcí), dětské hřiště, nové
úpravy břehu potoka. Může se jednat o volný prostor, který propojí všechny různorodé aktivity v okolí. Slepou zadní
fasádu kulturního domu, která se otevírá do prostoru, navrhujeme “zjemnit” a to popínavými rostlinami, nebo
postavením podlouhlé pergoly, která rozbije plochou stěnu a vytvoří i příjemné místo pro posezení ve stínu. U
pergoly navrhujeme prostor zpevnit mlatovým povrchem, který bude volně přecházet do trávy v okolí nádrže.
Mlatový povrch, ale vytváří dostatečně velkou plochu, kde se mohou konat hry nebo menší akce. Prostranství za
kulturním domem bude doplněno dřevěným masivním mobiliářem vycházející z povahy povalových dřevěných
chodníčků. Ty se v tomto prostoru jakoby “rozpadnou a vytvoří dřevěné plochy (menší i větší) pro ležení, hru,
popřípadě větší plocha může fungovat jako podium. Některé mohou mít obdélníkový tvar a fungovat i jako lavičky.
Okolí hasičské nádrže
Revitalizace nádrže by vedla ke vzniku pestré, živé vodní nádrže s bohatými a dekorativními společenstvy
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mokřadních rostlin. Nádrž by po revitalizaci měla být zbavena veškerého betonu, samozřejmostí jsou pozvolné
přístupné břehy. Vzniklá nádrž může být buď jenom mělkým biotopem a maximálně brouzdalištěm, nebo hlubší s
možností letního koupání.
Okolí potoka
Zpřístupnění okolí potoka, které je vlhké navrhujeme pomocí povalových dřevěných chodníčků, které povedou od
cesty mírně do kopce a zase zpátky k potoku ve směru ke kulturnímu domu. Vytvoří se tak malý procházkový okruh
kolem potoka. Chodníčky tak propojí cestu a plánované místo pro grilování ve stráni.
Druhý břeh potoku - stráň, kde stávaly domy
Dle informací od pamětníků a mapy stabilního katastru (cca rok 1840) na stráni nad potokem kdysi stávaly domy.
Půdorysně jde o obdélníkové stavení, která byla dřevěná, ale do dnešní doby se nedochovala. Navrhujeme v místech
kamenných základů stavení vytvořit zpevněné plochy s kamennými zídkami a zde umístit lavičky a místo s grilem
nebo venkovním krbem. Místo vybrat tak, aby byl výhled dolů k potoku a na prostor před hasičskou nádrží.
Řešení zeleně
Mělká rokle potoka pod kulturákem je dnes silně zanešená sedimenty (nejspíš velmi mladého původu) a silně zarostlá
porostem jasanů, olší a javorů. Hasičská nádrž je zcela nevyužitá. Vodní tok zde dnes již přirozeně meandruje, navíc
v místě, kde bude docházet k další sedimentaci. Proto doporučujeme v toku potoka provádět jen kosmetické změny
a zaměřit se na revitalizaci požární nádrže (úplné odstranění betonu, vznik bohaté břehové zóny s pozvolnými
břehy). Veškeré přechody a průchody územím lze řešit poválkovými chodníky, hatěmi nebo “nášlapnými kameny”.
Stromové patro by bylo vhodné lehce rozvolnit, popřípadě odstranit jasany v pokročilém stadiu nemoci - chalary.
Vodní vegetaci lze podpořit výsadbou dekorativních původních druhů mokřadních rostlin.
Navrhujeme výsadbu stromů na již existujícím dětském hřišti tak, aby stromy zakryly hrany i doplnily interiér hřiště,
které je dnes značně exponované jak dopravě, tak povětrnostním vlivům. Stromy navrhujeme vysadit po odvodu
hřiště hlavně podél hlavní cesty a podél cesty vedoucí na Dvérce. Stromy vytváří bariéru mezi silnici a hřištěm,
vhodné jsou dominantní javory (klen, mléč). Dále doporučujeme vysadit různé druhy stromů mezi herní prvky.
Podpořit různorodost místa a vytvořit příjemné prostředí pro letní pobyt na hřišti. Stromy doporučujeme listnaté a
původní; vhodným druhem je javor babyka, který rychle roste a dobře snáší fyzické narušení kmene. Doplnit ho
může jeřáb břek, dekorativní teplomilný druh středního vzrůstu s jasně červenou podzimní korunou.
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Tato fotografie bude v barevném provedení vyvěšena na tabuli, která bude umístěna v přízemí budovy Úřadu
městyse Nepomyšl a dále je zveřejněna na webových stránkách www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Informace pro
občany“.
Návrhy budou vyvěšeny na tabuli, která budě opět umístěna v přízemí budovy Úřadu městyse Nepomyšl do konce
října 2018. Dále budou návrhy zveřejněny na webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu
v sekci „Informace pro občany“. Budeme velice rádi za Vaše komentáře, nápady a připomínky. Do konce října 2018
je můžete přinést osobně do kanceláře úřadu městyse Nepomyšl nebo zasílat na email: ounepomysl@seznam.cz".
Těšíme se na Vaše připomínky.
Autory návrhu jsou architektka Lucie Kadrmanová Chytilová (Architekti City Upgrade) a botanik Jan Albert Šturma,
kteří působí na Podbořansku v rámci projektu Místa zblízka.
Josef Lněníček
Text a více fotografií najdete na webových stránkách www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Informace pro občany“

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Kaple Chmelištná
Letos opět na svátek sv. Ludmily navštívil v neděli 16. září 2018 obec Chmelištnou farář Josef Čermák z Kadaně a
tentokrát zasvětil kapli ve Chmelištné sv. Ludmile. Za krásného počasí se této mše zúčastnil velký počet lidí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Václavu Staňkovi a Pavlovi Kalujovi za organizační přípravy této akce a Aničce
Kalujové a Lence Jirkovské za přípravu bohatého pohoštění pro všechny zúčastněné. Všichni jsme ochutnali spousty
dobrot . Byl to velice příjemně strávený nedělní den.
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Josef Lněníček a Renáta Morávková
Foto: Jaroslav Bláha

Stimax Cup 2018
V sobotu 15.9.2018 se uskutečnilo závěrečné kolo Stimax Cupu 2018 a samozřejmě tam nemohli chybět závodníci
z SDH Nepomyšl. Na start se postavilo 17 závodníků v 5 kategoriích na městském stadionu v Krupce. Naším cílem bylo
se samozřejmě nezranit a pokud možno udržet průběžné pořadí v seriálu Stimax Cup 2018. Většina dětí dokázala v
krásném počasí zaběhnout své nejlepší časy letošního ročníku.
Náš nejmladší závodník Simonka Vávrová se pokusila již podruhé zkusit si závod na ostro. Od prvního počítaného
času ji zastavil pád na kladině. Ale je to velká závodnice, takže vše zvládla. Každý závodník, který měl během roku
alespoň 3 platné pokusy, byl v Krupce vyhodnocen a odvezl si diplom na památku. Ti, co se umístili do 10. místa, si
odvezli hodnotné ceny.
A tady už jak jsme dopadli celkově ve STIMAX CUPu 2018:
Kategorie dívky 6-8 let (celkem 27 závodníků)
8. místo Denisa Strunzová (28,77 s)
13. místo Tereza Štruncová (31,65 s)
Také Aneta Kašová (37,83 s) si odbyla premiéru

Kategorie chlapci 9-11 let (celkem 61 závodníků)
27. místo Tomáš Urban (24,58 s)
30. místo Petr Žák (23,95 s)
33. místo Jaroslav Dobřanský (26,94 s)
36. místo Tadeáš Vlasák (31,78 s)

Kategorie dívky 9-11 let (celkem 41 závodníků)
15. místo Klára Urbanová (27,17 s)
18. místo Kateřina Červená (29,01 s)
19. místo Zuzana Novotná (32,57 s)
20. místo Eliška Glončáková (30,13 s)

Kategorie chlapci starší (celkem 57 závodníků)
33. místo Daniel Červený (20,99 s)
Adam Sikyta se postavil s Danem do stejné kategorie

Kategorie chlapci 6-8 let (celkem 30 závodníků)
3. místo Philip Strunz (25,05 s)
6. místo Viktor Vávra (26,20 s)
8. místo Tomáš Mimovič (29,98 s)
A tak po účasti na Plamenu a teď ve STIMAX Cupu znovu pochvala dětem a jejich rodičům za vzornou reprezentaci.
Poděkování patří také Zastupitelstvu městyse Nepomyšl za zajištění dopravy během celého roku.
V případě zájmu nebo dotazů ke kroužku MH SDH Nepomyšl pište, volejte: p.strunz@seznam.cz, 724 356 130

Text a foto: Petr Strunz
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl
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Vítání občánků
V sobotu 22. září 2018 se uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl tradiční přivítání nových občánků
do života a do obce. V letošním roce jsme přivítali dva občánky, jednu holčičku a jednoho chlapečka: Radku
Hosnedlovou, narozenou 12.09.2017 a Tomáše Kašeho, narozeného 19.02.2018. Samotnou slavnost zahájili děti ze
Základní školy Husova Podbořany pod vedením Dany Lněníčkové, které měly připravené pásmo básniček o dětech a
rodičích a k tomu zahráli na flétnu. Po vystoupení dětí starosta městyse Josef Lněníček mile promluvil ke všem
přítomným rodičům a příbuzným. Po proslovu starosty přišlo na řadu samotné vítání nových občánků Nepomyšle.
Podle data narození rodiče podepsali zápis v pamětní knize, od starosty městyse Josefa Lněníčka dostali dárky pro
miminko v podobě certifikátu v hodnotě 1000 Kč, památníčku a plyšáčka. Maminky dostaly od dětí krásné kytice. Po
slavnostním ceremoniálu jsme se všichni společně odebrali do dětské lipové aleje a opět si každá rodina vysadila na
památku narození svého dítěte jednu lipku. Místo pro výsadbu stromků bylo připravené, jámy vykopané, stromky
označeny provizorními cedulkami se jménem. K dispozici byla také hlína na dosypání kořenů a voda na zalití. Počasí
na slavnostní výsadbu stromů nám vcelku přálo a tak si všichni rodinné sázení užili.
Na závěr musím poděkovat všem, kdo se na přípravě vítání občánků podíleli:
* Renatě Morávkové za pozvánky, přípravu certifikátů, knížeček, plyšáků, vytištění cedulek ke stromům
a přípravy nástěnky
* pracovníkům VPP za přípravu jam pro výsadbu, vody a zeminy a kolíků na cedulky,
* paní Zdence Lněníčkové za přípravu zápisů do pamětní knihy a „moderování“
* slečně Karin Humpolákové za pořízení a poskytnutí fotografií do Nepomyšlovin,
* Daně Lněníčkové st. a dětem ze Základní školy Podbořany, Husova, jmenovitě Karolínce Mikešové, Marušce
Perglové, Terezce Korseltové, Elišce Kozlové a Mirečce Hanusové, za krásné a milé vystoupení, které společně
nacvičili.
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Text: Josef Lněníček
Foto: Karin Humpoláková
Více fotografií z Vítání občánků 2018 naleznete na http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/

Výjezd JSDH Nepomyšl
V neděli 23. září 2018 vyjela ve 20.09 hodin Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl ve složení Vladimír Vázler
a Dominik Vázler osobním požárním automobilem Mitsubishi L200 na monitorování silného větru. Při projíždění
obcemi jsme odstraňovali spadlé větve mezi obcemi Kružín a Nepomyšl pomocí motorové pily a dále mezi obcí
Nepomyšl a Podbořanským Rohozcem jsme upravili spadlé dopravní značení, kde se provádí oprava propustku pod
vozovkou. Jednotka se vrátila ve 21.10 hodin zpět na základnu.
Text: Vladimír Vázler
Fotografie naleznete na http://hasici1.rajce.idnes.cz/
Touto cestou bych rád poděkoval veliteli JSDH Nepomyšl Vladimíru Vázlerovi a Dominikovi Vázlerovi za příkladnou
činnost při dobrovolném monitorování našich obcí a likvidaci následků silného větru v neděli 23. září 2018 ve
večerních hodinách.
Josef Lněníček

Oslavy 145. výročí založení SDH Kryry
V pátek 28. září 2018 se Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl na základě pozvání SDH Kryry zúčastnila ve
složení Vladimír Vázler a Vladan Strunz se 4 dětmi z kroužku Mladých hasičů Nepomyšl se zásahovým vozidlem
Renault G270 CAS 15 a Vilém Dorn s osobním automobilem Mitsubishi L200 oslav 145. výročí založení SDH Kryry a
100. výročí vzniku Československa v Kryrech.
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Město Kryry ožilo v Den české státnosti oslavami 145 let založení místního sboru dobrovolných hasičů. Na kryrském
náměstí si návštěvníci prohlédli historickou i současnou hasičskou techniku, ukázky práce hasičů, nechybělo ani
předávání čestných medailí. Začátek oslav nejprve odstartoval kladením věnců u pomníku obětem války a poté
sázením českého národního stromu lípy, kterou společně zasadil starosta Kryr Miroslav Brda, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Stanislav Rybák, starosta SDH Kryry Petr Hájek, velitel SDH Kryry Karel Spurný a starosta SDH ÚK
Jiří Henc. V rámci slavnostní akce došlo i na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí z mateřské i základní školy.
K vidění byla také ukázka zásahu hasičů (například při dopravní nehodě), ukázka SDH Lubenec při vyprošťování
osoby, ukázka HZS Žatec při slaňování a SDH Kolešov provedl ukázku hašení pomocí historické stříkačky. Dále byli
slavnostně vyznamenáni bývalí i současní členové SDH Kryry.
Oslav se zúčastnilo cca 20 sborů dobrovolných hasičů (Louny, Vroutek, Krásný Dvůr, Podbořany, Nepomyšl, Očihov,
Počedělice, Petrohrad, Studená-Chříč, Hájek, Nejdek, Přílepy, Kněževes, Bílov, Žihle, Podbořany, Žatec, Kolešov,
Lubenec, Ostrov nad Ohří, Chraberce).
Touto cestou bychom chtěli poděkovat hasičským kolegům z Kryr za pozvání na tuto slavnost. Byl to příjemně
strávený sváteční den.

Text: Vladimír Vázler, velitel JSDH
a částečně použito z www.e-lounsko.cz
foto: Vladimír Vázler
Více fotografií naleznete na http://hasici1.rajce.idnes.cz/
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Předání staré hasičské cisternové stříkačky
Na 41. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 29.6.2018 bylo schváleno 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. Dle znaleckého posudku číslo 2843/2018 byla stanovena cena ve výši
83.175,- Kč.
Inzerce na prodej cisternové stříkačky byla vydána v Regionu Podbořanska, Žateckých novinách, Lounském Pressu,
Nástupu (týdeník Chomutovska), dále na webových stránkách městyse Nepomyšl, facebooku, vyvěšena na úřední
desce městyse Nepomyšl. S tím, že vozidlo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídnutou cenovou nabídkou a to
pouze pro potřeby hasičských sborů. Nabídku měli zájemci zaslat nejpozději do 17.8.2018 do 12.00 hodin.
Dne 13.08.2018 byla na úřad městyse Nepomyšl zaslána žádost Ing. Jaroslava Veselého, starosty Obce Raná se sídlem
439 24 Raná čp. 114, IČ: 005 56 416 o odkoupení automobilové cisterny CAS 25 RTHP za cenu 8.000,- Kč s tím, že
vozidlo bude zakoupeno pro potřeby JSDH Raná, okres Louny.
Na 42. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl byl schválen prodej cisternové stříkačky KAROSA Š 706 RTHP CAS
25, rok výroby 1975 z majetku městyse Nepomyšl jedinému zájemci, a to Obci Raná, zastoupené starostou obce Ing.
Jaroslavem Veselým se sídlem Raná čp. 114 za cenu ve výši 8.000,- Kč.
V sobotu 29.9.2018, proběhlo předání starého hasičského vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP. Tohoto předání se
zúčastnili zástupci SDH Raná, okres Louny a velitel JSDH Nepomyšl Vladimír Vázler. Po nezbytných administrativních
úkonech a odzkoušení funkčnosti vozidla, byla CAS 25 předána do majetku obce Raná.

Text a foto: Vladimír Vázler
velitel JSDH

A tady už fotografie z nového prostředí, u nových majitelů – v obci Raná. Tak, ať Vám také dobře a dlouho slouží
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Drakiáda
Poslední zářijová sobota patřila v Nepomyšli „Drakiádě“, kterou pořádala MS ČČK Nepomyšl. Na fotbalovém hřišti se
sešlo více než čtyřicet dětí se svými rodiči. Děti pouštěly své draky a soutěžily v hodu létajícím talířem. Všechny
děti si ze soutěže odnesly odměny. Na závěr odpoledne si rodiče se svými dětmi upekli buřty.

Text a foto: Dana Lněníčková ml.

CHYSTÁ SE …
Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 – v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem pro konání voleb je pro voliče, kteří mají
trvalý pobyt v obci Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves, volební místnost v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl, která se nachází v 1. patře úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům do 2. října 2018.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost
a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky.
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.
Josef Lněníček

Pojďte s námi zhodnotit náš 1. rok
Dovolte mi, jménem celého kroužku Mladých hasičů v Nepomyšli, Vás pozvat na schůzku v pátek 12. října 2018 od
17.00 hodin do budovy hasičské zbrojnice, kde bychom chtěli zhodnotit náš 1. rok fungování a podělit se s Vámi o
naše zážitky.
Program: Pasování nových členů MH Nepomyšl, výstava trofejí a úspěchů, promítání videí a fotografií, ukázka
kroniky MH. Budeme se těšit.
Petr Strunz
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl
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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 24. 11. 2018 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

Kalendárium
06.10.2018
5. – 6.10.2018
12.10.2018
21.10.2018
08.12.2018
26.01.2019
23.02.2019

Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře
Volby do zastupitelstev obcí
Pasování Mladých hasičů SDH Nepomyšl v požární zbrojnici v Nepomyšli
Branný běh Mladých hasičů SDH v Libočanech
Mikulášský jarmark v Nepomyšli od 13.00 hodin
Hasičský ples v Kulturním domě v Nepomyšli
Maškarní ples ČČK v Kulturním domě v Nepomyšli

SPORT
Fotbal – přehled o odehraných zápasech IV. třídy – podzim 2018 – TJ Nepomyšl
08. září 2018

Měcholupy : Nepomyšl

1:0

na hřišti v Měcholupech

15. září 2018
Nepomyšl : Lenešice B
(Gól střelil Patrik Polášek)

1:5

na hřišti v Nepomyšli

23. září 2018

Hříškov : Nepomyšl

8:0

na hřišti v Hříškově

30. září 2018
Lipenec : Nepomyšl
(Gól střelil Patrik Kováč)

9:1

na hřišti v Lipenci

Rozlosování na sezónu
2018 / 2019
domácí
TJ Nepomyšl
TJ Nepomyšl
Sokol Bezděkov
TJ Nepomyšl
Sokol Lenešice B
TJ Nepomyšl
TJ Nepomyšl
Ohře Lišany

hosté
Ohře Lišany
Sokol Zeměchy
TJ Nepomyšl
Sokol Měcholupy
TJ Nepomyšl
SK Hříškov
Sokol Lipenec
TJ Nepomyšl

termín konání
06.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
24.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
14.04.2019

čas konání
12.30
12.00
12.00
11.00
14.00
11.30
13.00
16.30

den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

hřiště
Nepomyšl
Nepomyšl
Bezděkov
Nepomyšl
Lenešice
Nepomyšl
Nepomyšl
Lišany

Zprávu podává Vladimír Lucký
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V září oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Marie Slavíková z Nepomyšle
Alena Augustová z Nepomyšle
Ivanka Jandová z Nepomyšle
Jan Smutný z Nepomyšle
Milada Veselská z Nepomyšle

Heidrum Šindelářová z Nepomyšle
Josef Šnidl z Nepomyšle
Gerda Šrédlová z Nepomyšle
Josef Trochta z Nepomyšle

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

POTĚŠILO NÁS …
Ve středu 19. září 2018 byly započaty stavební práce na stavbě bytového domu u fary čp. 103 v Nepomyšli. Na
základě povinného oznámení stavební činnosti archeologům o zahájení stavby probíhá v současné době
archeologický výzkum v této lokalitě, kde byl objeven vzácný nález. Na základě tohoto zjištění musely být stavební
práce pozastaveny na dobu do ukončení archeologického výzkumu, který provádí organizace Regionální muzeum
K.A.Polánka v Žatci.
Josef Lněníček

NEPOTĚŠILO NÁS …
V září 2018 jsme rozšířili sběrná místa v obci Nepomyšl o dalších 15 ks hnědých
240 litrových popelnic na bioodpad. Rozmístěny byly takto: 5 ks před dům
čp.104 směrem na Chmelištnou (nové sběrné místo), 3 ks naproti domu čp.147
směrem na Dvérce (nové sběrné místo), 2 ks bylo doplněno sběrné místo u
panelových domů, 2 ks bylo doplněno sběrné místo u mostu na Brody a 3 ks
v ulici směrem k manž. Českým.
Nepotěšilo nás ovšem, že někteří občané nevrací tyto hnědé popelnice na
bioodpad po naplnění zpět na sběrné místo. Proto tímto upozorňujeme, že
Skládka Vrbička bude tyto popelnice vyvážet pouze ze sběrných míst, která jsou
stanovena.
Vývoz hnědých popelnic na bioodpad je prováděn Skládkou Vrbička každý
čtvrtek v odpoledních hodinách.
Děkujeme za pochopení.
Josef Lněníček

RŮZNÉ …
2. den sociálních služeb
Při příležitosti týdne sociálních služeb České republiky si Vás dovolujeme pod záštitou starosty Města Podbořany
Mgr. Bc. Radka Reindla pozvat na 2. Den sociálních služeb Mikroregionu Podbořanska, který se bude konat v úterý
9. října 2018 od 9.00 hodin na sále Národního domu v Podbořanech.
Program: 9.00 – 13.00 hodin Prezentace sociálních služeb
Srdečně zve Zdeňka Mocňáková (Svaz tělesně postižených v ČR z.s. a Zuzana Bechyňová (1. Česká společnost, z.s.)
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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 v pátek 5. října 2018 u potravin Coop v Nepomyšli ve 12.45 hodin a ve Dvércích u autobusové
zastávky ve 13.45 hodin.
Dále se prodej uskuteční v pátek 12. října 2018 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.

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

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. 10/2018 bude 26.10.2018
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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