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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
na téma pomluva už jsem tu psala mnohokrát. A
přesto mi to nedá a zas a znovu se budu té potvoře
věnovat. V knize Čtyři dohody se o pomluvě mluví
jako o černé magii v té nejhorší podobě, protože je
čistým jedem. Když jsme byli dětmi, slyšeli jsme, jak
dospělí kolem nás neustále někoho pomlouvají a
otevřeně vyjadřují názory o druhých lidech.
Vyjadřovali dokonce názory na lidi, které vůbec
neznali. Emocionální jed byl předán společně
s názory a my jsme se naučili pokládat to za
normální způsob komunikace.
Pomlouvání se stalo v lidské společnosti hlavní
formou komunikace. Stalo se způsobem, který nás
navzájem sbližuje, protože nám dělá dobře, když
vidíme, že se někdo jiný cítí stejně špatně jako my.
Existuje jedno staré rčení, že „trápení má rádo
společnost“; lidé, kteří trpí ve svém vnitřním pekle,
nechtějí být sami. Strach a utrpení jsou tím, co nás
drží dole.
Přirovnáme-li lidskou mysl k počítači, lze pokládat
pomluvu za virus. Virus je kusem počítačového
jazyka napsaného ve stejné řeči jako jiné kódy, ale
s úmyslem uškodit. Virus je vpašován do počítače,
když to nejméně očekáváme a většinou i bez našeho
vědomí. Poté, co se ocitl uvnitř, přestane počítač
fungovat nebo pracovat správně, protože kódy jsou
natolik promíchány s konfliktními zprávami, že se
nedopracujeme použitelných výsledků.
Lidská pomluva funguje stejným způsobem. Slovo
vyřčené jako pomluva se do Vás okamžitě vryje a vy
svět začnete vnímat jako pomlouvající. Neuvědomíte
si, že se na svět už nedíváte vlastníma, ale jeho
očima. Jeden kousek zavádějící informace může
zničit komunikaci mezi lidmi, způsobit, že každý
člověk, kterého se dotkne, bude nakažen a nakazí
další. Pokaždé, když před námi lidé někoho
pomlouvají, propašují do naší mysli virus, který
způsobí, že myslíme stále méně jasně. Abychom se
zbavili svého zmatku, pomlouváme dál a virus tak
šíříme.

Výsledkem je svět plný lidí, kteří dostávají informace jen
od nakažených lidí.
Nejhorší jsou pak černí mágové – „počítačoví hackeři“,
kteří šíří viry záměrně. Určitě už jste se dostali do
situace, kdy jste vy sami nebo někdo, koho znáte, byli na
někoho rozzlobeni a chtěli jsme se mu pomstít. Ze
mstivosti jste tomu člověku něco řekli nebo něco
jedovatého o něm rozšířili s úmyslem, aby o sobě špatně
smýšlel. Jak stárneme, je naše snaha pokořit jiné lidi
rafinovanější. Pak lžeme sami sobě a říkáme, že si ten
člověk zaslouží spravedlivý trest za své špatné činy. Když
vidíme svět očima počítačového viru, je snadné
ospravedlnit i to nejkrutější jednání. Co však nevidíme
je, že se prostřednictvím zneužívání slova dostáváme
hlouběji do „skutečného“ pekla.
(Převzato a upraveno dle knihy Dona Miguela Ruize Čtyři dohody).
Zdenka Lněníčková
(šéfredaktorka)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Lednové jednání zastupitelstva se uskutečnilo poslední
pátek 29. 1. 2016 v 19.00 v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů.
Jednání zastupitelstva nebylo dlouhé. Zastupitelé
schválili vytvoření nového územního plánu, který bude
reflektovat změny v území za uplynulých 10 let. Dále
schválili podání žádosti o dotaci na opravu retabula oltáře
v kostele sv. Mikuláše a finanční podporu na dopravu na
zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové, který se
uskuteční ve dnech 7. – 8. 5. 2016. Předpokládaná cena
zájezdu je stejná jako vloni, tedy 1 100 Kč/os., v ceně je
ubytování, snídaně, doprava posezení ve sklípku
s cimbálovou muzikou. Asi nejbouřlivějším bodem jednání
zastupitelstva se nakonec stala diskuse, ve které se
probírala otázka zavedení vodoměrů v obci. Více …
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… informací k této problematice najdete v rubrice
„Úřad městyse informuje“ na str. 10-12.
Zavedení vodoměrů je dané – plýtvání vodou
v letních měsících je tak velké, že vrt byl již
několikrát na své nejnižší možné úrovni vhodné pro
čerpání a již několikrát jsme se tak málem ocitli bez
vody. Navíc suché roky neumožňují, aby se voda
v obecní studni doplňovala tak rychle, jak jsme tomu
byli zvyklí, a tak ani teď ještě není hladina studny
tak vysoká, jak tomu bývalo jindy v těchto měsících.
Opakované zákazy odběru povrchových a podzemních

9. 2. 2016
vod na zalévání mnozí nerespektují, a tak není jiné cesty,
než vodu zpoplatnit, abychom ochránili stávající obecní
zdroj vody před vyčerpáním.
Zastupitelé se prozatím neshodli na tom, zda ponechat
nebo odstavit starý vodovodní řád, který je na pojen na
vodu z druhého obecního vrtu, jež však není udržován
v kvalitě pro pitnou vodu a uživatelé této vody tak mohou
ohrozit zdravotní nezávadnost ve stávajícím vodovodním
řadu. O těchto podrobnostech se bude ještě nadále
jednat v příštím únorovém zasedání zastupitelstva.
Zdenka Lněníčková (zastupitelka)

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Poplatky za odpady v roce 2016
Na svém zasedání 27. 11. 2015 schválilo zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatky za odpady budou v roce 2016 následující:
Týdenní svoz ..................................................................................... 300 Kč/osobu/nemovitost/rok
14tidenní svoz (v lichých týdnech) ........................................................... 180 Kč/osobu/nemovitost/rok
Kombinovaný svoz (1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní
v lichých týdnech v letním období ............................................................ 240 Kč/osobu/nemovitost/rok
Poplatek je splatný nejpozději do 29. 2. 2016. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze do
29. 2. 2016.
Zdenka Lněníčková
Komise pro ŽP

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

starobní důchodci
30,- Kč za prvního psa

ostatní občané
100,- Kč za prvního psa
Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2016.

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

Kotlíková dotace
Svazek obcí Podbořansko ve spolupráci s městem Podbořany zve všechny zájemce o podporu z „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji“ na seminář,
který se uskuteční dne 15. 2. 2016 o 17.00 hodin v Zasedací místnosti Městského úřadu Podbořany. Podmínky
dotace vysvětlí pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Jaká je výše dotace?
Až 127.500,- Kč
Na co je dotace určena?
Dotaci využijete na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.
Kdo dotaci poskytuje?
Dotace byla zajištěna Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životního prostředí. Žádosti jsou
k dispozici na krajských úřadech.
Na co ji můžete využít?
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy
spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.
Co je součástí dotace?
Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken
či zateplení střechy.
Proč?
Snížíte emise znečišťujících látek, zlepšíte životní prostředí ve svém kraji a navíc ušetříte. Převážná část
v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. Provoz těchto kotlů bude v roce 2022 zcela zakázán.
Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.
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Více informací:
www.sfzp.cz/kotlikovedotace
www.kr-ustecky/kotlikovedotace
Kdo mi může ještě poradit?
Ing. Jiří Miler
475 657 339
Ing. Michaela Bartošová 475 657 279
Ing. Darja Boudníková 475 657 986

miler.j@kr-ustecky.cz
bartosova.m@kr-ustecky.cz
boudnikova.d@kr-ustecky.cz

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Tříkrálová sbírka s MC Jablíčko z Nepomyšle
Stejně jako v předchozích letech i letos Arcidiecézní charita ČR pořádala ve dnech 1. – 14. 1. 2016 Tříkrálovou
sbírku. A jako už několik let nazpátek, i letos vyrazily děti z Jablíčka se svými rodiči na tříkrálovou koledu, aby
pomohly shromáždit prostředky pro pomoc potřebným.
Letos chodily 2 skupinky: s kasičkou č. 9 pod vedením Jany Glončákové v neděli 10. 1. 2016 vyrazila do terénu
skupinka ve složení Eliška Glončáková, Deniska Strunzová a Zuzanka Novotná a s kasičkou č. 7 pod vedením Zdenky
Lněníčkové v pondělí 11. 1. 2016 a ve středu 13. 1. 2016 vyrazila do terénu druhá skupinka ve složení Matěj
Lněníček, Martin Lněníček a Mikuláš Lněníček. Holky na nedělní obchůzce ještě doprovázely maminky Petra
Strunzová, které tímto děkujeme
A jak takové koledování vlastně probíhá?

Nejprve jsme si v pátek 8. 1. 2016 v Jablíčku připravili tříkrálové koruny a tříkrálové hábity. V neděli jsme se
v Jablíčku načančali, Baltazarovi jsme načernili tváře a mohli jsme vyrazit.

Zpěvem známe koledy „My tři králové jdeme k Vám vylákáme vyhlédnutou obět ze vrátek ven a pak ji připravíme
o korunky. Ale nebojte se, za svůj dar nikdo zkrátka nepřišel. Každému dárci dáváme malý dáreček – buď
kalendáříček nebo cukřík, mnohdy oboje …
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Každému dárci navíc krásně pomalujeme vrátka písmenky K + M + B, aby všichni věděli, že jsme dotyčný dům
navštívili. Ač si lidé většinou myslí, že ona tři písmenka jsou počáteční písmena jmen nás, Tří mudrců, tedy
Kašpara, Melichara a Baltazara, pravdou je, že v těch třech písmenkách se ukrývá mnohem víc. Ta písmenka jsou
prvními fonetickými písmeny (tedy těmi, které slyšíme při jejich čtení) slov z latinské větičky Christus Mansionem
Benedicat – Kristus žehnej tomu domu. A tak za Váš dar bude Váš domov po celý rok chráněn ochranou nejvyšší.
Po vší té práci se ještě musíme samozřejmě nezbytně vyfotit …

… a zahřát horkým čajem před další koledou. Čaj je tak horký, že je potřeba jej zchladit ve sněhu. A už vyrážíme.
Koledujeme u Kašů …

… u Zemanů, u Lněníčků …
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… a u dalších Lněníčků a ještě u jedněch Lněníčků a pak na spoustě dalších míst v dolní části obce. Obešli jsme vše
na brodecké a podbořanské ulici směrem dolů od obchodu paní Schieferdeckerové a ještě jsme stihli koledovat i u
Gančíků na návsi.

V pondělí a ve středu přebírají štafetu kluci Lněníčků a spolu s maminkou vyráží do horní části vsi, v pondělí na
chmelištenskou ulici a do ulice od Podbořanského Rohozce k návsi, ve středu pak ještě na Dvéreckou. Do paneláků
ve středu už nedošli, protože foukal šíleně studený vichr a koledníci byli promrzlí až na kost. Přípravy na koledu
probíhají doma a pak už se vrháme do díla. Fotograf nás zachytil u Templů a u dalších Templů a pak buchy, buchy
na dveře, kdopak nám je otevře? Otevřeli Wüstovi i s vnoučaty Červených. Poslední foto jsme pořídili u Reichertů.

A kolik že jsme všichni dohromady vykoledovaly? V kasičce č. 7 bylo 2 425,- Kč, v kasičce č. 9 pak 3 306,- Kč.
Výsledek tedy více než krásný. Moc děkujeme všem dárcům za jejich dobrá srdce a koledníkům a koledničkám za
jejich ochotu obětovat se a i přes chlad, zimu a mokro udělat něco pro druhého. Sebedarování se je na celé
Tříkrálové sbírce asi to nejhezčí :-D.
Zdenka Lněníčková
MC Jablíčko z Nepomyšle
Foto: Petra Strunzová, Zdenka Lněníčková
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OBRAZEM
Retro ples v Nepomyšli
Premiérově se v sobotu 23. 1. 2016 v Nepomyšli od 20.00 konal RETRO ples pořádaný nepomyšlskou mládeží –
„májovníky“ za podpory městyse Nepomyšl. Pořadatelé situaci neměli lehkou. V blízkém okolí akci konkurovaly
hned dva počiny: Myslivecký ples ve Vroutku a Erotic dance Night Roberta Rosenberga v Podbořanech. Zpočátku
tak na sále nebylo příliš živo, ale s přibývajícím časem plesajících ve slušivých retro modelech přibývalo a
přibývalo, až se nakonec sál zaplnil a k půlnoci už sál šuměl hovorem a veselím přítomných. Těsně před půlnocí
vyhlásila porota ve složení paní Hana Krausová, Jana Augustová a Míša Palásková nejlepší kostým: třetí místo získal
generál (tuším, že pán byl z Buškovic), druhé místo Ozák-hippie Martin Glončák a první místo získal Elvis (ten
přišel s manž.Tvrdými). O půlnoci se pak rozdávala tombola, ve které byly především retro věci nebo věci v retro
obalech. První cena byla vapka. S potravinami v retro „kabátku“ se mohli hosté plesu setkat i u výčepu, kde se
podávaly některé retro nápoje či sušenky v retro obalech. Rozešli jsme se kolem třetí. Kapela by ještě hrála, ale
hosté už byli příliš unavení. Pořadatelé pod taktovkou Danušky Lněníčkové tak i přes silnou konkurenci mohli být
s prvním ročníkem spokojeni. A že se retro kostýmy vyvedly, se můžete přesvědčit i Vy díky fotografiím Kariny
Humpolákové …
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Danuška Lněníčková by ráda tímto poděkovala všem, bez kterých by se ples nekonal. Velké díky patří sponzorům:
panu Petrovi Lněníčkovi, Zdeňkovi Bauerovi, Josefovi Lněníčkovi, Janě Teclové, Pavlovi Bartuškovi, Zdeňkovi
Lněníčkovi, Václavovi Oktábcovi, paní Zdence Schiferdeckerové, firmě Korus Podbořany, STAVSYS PRO s. r. o
Podbořany, Drůbežárnám Dvérce a Kuželně Podbořany. Dále děkuji těm, kteří věnovali svůj čas a úsilí přípravě
plesu, báječné obsluze a v neposlední řadě všem hostům.
Zdenka Lněníčková (účastnice)
podklady dodala organizátorka Danuška Lněníčková
foto Karin Humpoláková

KULTURA A SPORT
Sport
Zpráva o činnosti TJ Nepomyšl
Vážení sportovní přátelé,
celková činnost TJ Nepomyšl za rok 2015 se odvíjela od každého jednotlivce a také všech členů jako klubu.
K 31. 12. 2015 máme zaregistrováno ve FAČRu celkem 26 členů, k tomu máme 5 svých členů (nejsou členy FAČR,
jedná se o příznivce).
Po ukončení sezony Jaro 2015 jsme obsadili 6. místo v tabulce IV. B třídy s celkovým počtem 7 bodů se skóre
21:28. Vyhráli jsme dva zápasy, jednou jsme remizovali a pětkrát prohráli.
Po velkých změnách ve fotbale, které začaly 1. 7. 2015, došlo ke sloučení obou IV. tříd A+B. O této převratné
změně jsme se dozvěděli až na samém rozlosování pro další sezonu 2015/2016.
Podzim byl již hrán jen v jedné skupině IV. A, kde je celkem 14 mužstev. Od této doby zajíždíme na mistrovská
utkání až na lounskou oblast. Nejdále jezdíme do Černochova, vzdálenost Nepomyšl - Černochov a zpět je 132 km!
Po ukončení podzimního kola 2015 jsme na posledním 14. místě skupiny IV. A s celkovým počtem 2 bodů a
skórem 11:81. Remizovali jsme 2 x, žádný zápas jsme nevyhráli, prohráli jsme 11 zápasů.
V sobotu 4. července 2015 se uskutečnil 21. pohárový turnaj v minikopané. Obesláno bylo 20 týmů. Některé
osobně, některé písemnou pozvánkou nebo e-mailem. Přihlásilo se pouze 5 mužstev: Pivnice u Zámku -Nepomyšl,
IZOPOL Podbořany, TJ Hořesedly, Gladiátoři Podbořany a CHEZA. V turnaji 1. místo obsadili Gladiátoři, 2. místo
Pivnice u Zámku-Nepomyšl, 3. příčku obsadila CHEZA, 4. místo zaujala TJ Hořesedly a 5. místo IZOPOL Podbořany.
Dále jsme spolupracovali s místními spolky při konání sportovních a kulturních akcích. Turnaj Starých gard byl
zrušen pro nevhodný termín - zaúčinkovaly dovolené hráčů a oslovených klubů.
Plán činnosti na rok 2016
Nadále budeme podporovat projekt "Fotbal pro rozvoj - Kopeme za lepší svět“. Budeme spolupracovat s místními
spolky při konání různých akcí.
Akce v březnu - červenu 2016
- zahájení sezony Jaro 2016 v sobotu 26. 3. 2016 na hřišti v Nepomyšli
- Turnaj Starých gard
- ukončení sezony Jaro 2016 - Dokopná
- spolupráce při konání Dne dětí
- spolupráce při turnaji v malé kopané "Kopeme za lepší svět"
Akce v červenci - listopadu 2016
- účast na turnajích
- spolupráce s jinými místními spolky
- zahájení sezony Podzim 2016
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- ukončení sezony Podzim 2016 - Dokopná

domácí
Nepomyšl
Měcholupy
Nepomyšl
Slavětín B
Nepomyšl
Koštice
Nepomyšl
Bezděkov
Nepomyšl
Kryry B
Nepomyšl
Nepomyšl
Lipenec

hosté
DomoušiceB
Nepomyšl
Černochov
Nepomyšl
Zeměchy
Nepomyšl
Lenešice B
Nepomyšl
Hlubany
Nepomyšl
Lišany
Kněžice
Nepomyšl

Rozlosování na sezónu Jaro 2016
termín konání čas konání
den
26. 03.
11.30
So
02. 04.
13.00
So
09. 04.
13.30
So
17. 04.
10.30
Ne
23. 04.
13.30
So
01. 05.
17.00
Ne
07. 05.
13.30
So
14. 05.
13.30
So
21. 05
13.30
So
29. 05.
10.30
Ne
04. 06.
13.30
So
11. 06.
13.30
So
19. 06
17.00
Ne

hřiště
Nepomyšl
Měcholupy
Nepomyšl
Slavětín
Nepomyšl
Koštice
Nepomyšl
Bezděkov
Nepomyšl
Kryry
Nepomyšl
Nepomyšl
Lipenec

Zprávu zasílá Václav Svoboda, podklady poskytl Josef Kříž

Kalendárium
19. 2. 2016
20. 2. 2016
14. -. 18. 3. 2016
18. 3. 2016

Od 17.00 hodin proběhne schůze Českého svazu rybářů MO Nepomyšl v zasedací místnosti
úřadu městyse.
Tradiční Maškarní ples s ČČK Nepomyšl. Dětský maškarní ples proběhne od 14.00 v KD
Nepomyšl, vstupné 20 Kč/dítě. Ples pro dospělé se uskuteční od 20.00 v KD Nepomyšl, vstupné
100 Kč/osobu bez masky, 80 Kč/osobu s maskou. Změny vyhrazeny.
Srdíčkové dny s Pandíky o. s. v Nepomyšli – prodej charitativních předmětů (srdíček) určených
na sbírku nadace Život dětem. Neváhejte, přidejte se.
Veřejná dražba srdcí s Pandíky o. s. od 16.30 v 1. p. budovy multifunkčního centra městyse
Nepomyšl (klubovna Pandíků).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let a více)
6. 2.

Dana Schovancová z Dvérců

13. 2.

Heinz Kroh z Nepomyšle

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

Přistěhovali se:
12. 1.
25. 1.

Veronika Homolková z Dvérců čp. 30 do Nepomyšle čp. 91
Josef Šebesta z Dvérců čp. 30 do Nepomyšle čp. 91
Michal Filip ml. z Nepomyšle čp. 92 do Nepomyšle čp. 79

POTĚŠILO NÁS …
… že jsou instalovány měřiče rychlosti u vjezdu do obce od Podbořan a Podbořanského Rohozce. Snad budou mít
kýžený efekt a řidiči se naučí před obcí zpomalovat tak, aby již u prvních domů jeli předepsanou rychlostí a
neohrožovali tak chodce, především pak děti, svou příliš rychlou jízdou.
Josef Lněníček

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Vodoměry
Vážení občané, počátkem měsíce března 2016 je možno vyzvednout si vodoměr v budově úřadu městyse Nepomyšl
na poště Partner u paní Jany Glončákové v provozních hodinách pošty společně s tiskopisem „Potvrzení o převzetí
vodoměru“, záručními podmínkami a montážním návodem. Doporučujeme, aby občané, kteří mají zájem odebírat
pitnou vodu z veřejného vodovodu, věnovali pozornost níže přiloženému tiskopisu s názvem „Potvrzení o převzetí
vodoměru“ z důvodu podmínek a termínu montáže vodoměrů. Je pouze na vůli občana, zda bude odebírat obecní
pitnou vodu či nikoli. V případě, že budete mít zájem pouze o odvádění splaškových vod, bude mu tato služba
10

Nepomyšloviny č. 01/2016

9. 2. 2016

také měřena, tzn. měřena směrnými čísly dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v příloze č. 12 směrná čísla roční spotřeby
vody. Hodnoty byly aktualizovány vyhláškou č. 120/2011 Sb. ze dne 6.5.2011.
Na příštím zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl se bude schvalovat cena za vodné a stočné. Tato cena bude
odvozena z nákladů městyse Nepomyšl za provoz vodovodu a kanalizace, cena však nesmí překročit tuto
nákladovou cenu. Na posledním jednání zastupitelstva byla navržena cena 20,- Kč/m3 (vodné + stočné). O konečné
ceně bude rozhodnuto na již zmiňovaném únorovém zasedání zastupitelstva dne 26.2.2016 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl.
Josef Lněníček
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Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl,
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284.
Redakční rada:
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav Svoboda,
Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor)
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 02/2016 bude 22. 2. 2016.
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě
na flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více
o pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 16 stran A4 - buďte
struční.
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