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ÚVODEM
Vážení čtenáři Nepomyšlovin,
doufáme, že rok 2018 byl pro Vás přínosný, byli jste spokojení se vším, co se Vám podařilo a celkově to byl pro Vás
dobrý rok. Dovolte mi za celou redakční radu Vám popřát do nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí, spoustu
životních a pracovních úspěchů a celkové spokojenosti.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
Vážení čtenáři Nepomyšlovin
V roce 2019 nebude městyse Nepomyšl vybírat předplatné za zpravodaj Nepomyšloviny. Tzn., že Nepomyšloviny
v roce 2019 nebudou rozváženy do domácností, ale můžete si zpravodaj zakoupit na třech místech: na poště Partner
v Nepomyšli, v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl nebo na prodejně COOP v Nepomyšli za částku 5,- Kč/kus.
Zpravodaj vychází pravidelně každý měsíc a to cca v prvních dnech následujícího měsíce.
Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že jste na nás nezanevřeli a i nadále si budete rádi číst tento zpravodaj.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Druhé zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl se uskutečnilo v úterý 18. prosince 2018 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů a 4 hosté. Omluven byl Miloš August. Zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí:

●
●

Informaci o rozpočtových opatřeních č. 16/2018 a č. 17/2018 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.

Prezentaci o činnosti kroužku Mladých hasičů Nepomyšl od Bc. Petra Strunze, člena SDH Nepomyšl a vedoucího
kroužku Mladých hasičů Nepomyšl.
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Zastupitelé schválili:

●

Schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2019
Příjmy: 20.000.000 Kč + financování 17.000.000 Kč = 37.000.000 Kč
Výdaje: 37.000.000,- Kč

● Stanovení měsíčních odměn neuvolněných členům zastupitelstva městyse Nepomyšl za výkon funkcí neuvolněného
místostarosty, předsedů výborů a komisí a členů výborů s platností od 1.1.2019 v následujících částkách:
- Neuvolněný místostarosta
- Předseda finančního výboru
- Předseda kontrolního výboru
- Předseda komise životního prostředí
- Předseda kulturní komise
- Člen finančního výboru
- Člen kontrolního výboru

12.000,- Kč hrubého
2.631,- Kč hrubého
2.631,- Kč hrubého
2.631,- Kč hrubého
2.631,- Kč hrubého
2.193,- Kč hrubého
2.193,- Kč hrubého

● Rozpočtové opatření č.18/2018 se zvýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku 88 tis. Kč a s navýšením objemu
rozpočtu ve výdajích o částku 88 tis. Kč.

● Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2019.
●

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 28.600,- Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Bc. Petrem Strunzem, členem SDH Nepomyšl a vedoucího kroužku Mladých
hasičů v Nepomyšli o poskytnutí dotace ve výši 28.600,- Kč na pořízení vybavení pro kroužek Mladých hasičů a
organizaci Hasičského plesu 2019 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Renata Morávková

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE …
Poplatky za odpady v roce 2019
Poplatek za odvoz odpadu zůstává oproti loňskému roku nezměněn:
Týdenní svoz .................................................................................... 300 Kč/osobu/nemovitost/rok
14tidenní svoz (v lichých týdnech) .......................................................... 180 Kč/osobu/nemovitost/rok
Kombinovaný svoz
(1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní v lichých týdnech v letním období) ....... 240 Kč/osobu/nemovitost/rok
(zimní období = 1. týden až 15. týden)
(letní období = 41. týden až 52. týden)
Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2019. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze do 28. 2. 2019.

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



starobní důchodci
ostatní občané

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

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

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2019.
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Poplatky za vodné a stočné v roce 2019
Poplatek za vodné a stočné činí 20,- Kč/m3.
Poplatek za vodné a stočné za 2. pololetí 2018 je splatný do 29.3.2019.

Odečty vodoměrů
V týdnu od 2. do 11. ledna 2019 jsou odběratelé vodného a stočného v obci Nepomyšl povinni sami nahlásit aktuální
stavy svých vodoměrů a to jednou z těchto možností:
1. osobně na poště Partner v Nepomyšli
2. osobně v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl
3. telefonicky na tel.č. 415 213 120, 721 124 882 (i SMS a MMS)
4. telefonicky na tel.č. 415 213 133 v době od 8.00 do 16.00 hodin
5. e-mailem: ounepomysl@seznam.cz
Platba za vodné a stočné za 2. pololetí 2018 ve výši 20,- Kč/m3 musí být
uhrazena v termínu do 29. března 2019 a to jednou z těchto možností:
1. v hotovosti na poště Partner v Nepomyšli v úředních hodinách:
pondělí, středa, pátek: 8.00 - 11.00 a 14.00 - 16.30 hodin
úterý, čtvrtek:
8.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hodin
2. v hotovosti v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl v úředních hodinách 8.00 – 16.00 hodin
3. převodním příkazem na číslo účtu: 4829481/0100, variabilní symbol je popisné číslo domu
Pokud nebude poplatek uhrazen v termínu do 29.3.2019, budeme nuceni přerušit dodávku pitné vody.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl

Úprava pracovní doby pošty Partner v Nepomyšli
Úterý

08.01.2019

08.00 – 9.30 hodin

14.00 – 15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
Jana Glončáková
vedoucí pošty Partner Nepomyšl

Úprava pracovní doby pošty Partner v Nepomyšli z důvodu dovolené
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

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

Územní plán Nepomyšl
Poslední verze koordinačního výkresu Územního plánu Nepomyšl je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Nepomyšl
a na webových stránkách městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu.
Josef Lněníček
starosta městyse Nepomyšl
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INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Mikulášský jarmark v Nepomyšli
Již pojedenácté v sobotu 8. prosince 2018 nepomyšlská náves ožila Mikulášským jarmarkem. Akce, která se pod
taktovkou Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle zrodila v roce 2008 a jejímž cílem bylo původně pomoci získávat
prostředky do Mikulášské sbírky určené na opravu kostela sv. Mikuláše, se v obci stala již tradicí a městys Nepomyšl
převzal její organizaci, přestože na obnově kostela se již několikátým rokem pracuje a sbírka již byla před čtyřmi
lety uzavřena. Tak, jako každý rok, i letos celý jarmark začal poutní mší svatou ke svatému Mikuláši celebrovanou
páterem Alexandrem Siudzikem.
Po poutní mši už pak naplno propukl samotný bohatý program letošního jarmarku. A dík za to, že se letos vše
náramně vydařilo, nepatří jen organizátorům akce, ale především panu Jiřímu Bláhovi, který se již třetím rokem
ujal nejen role moderátorské, ale i manažerské a zajistil tak výborné účinkující a perfektní časování celého dne.
Náladu na začátku akce rozproudila heligonkářská kapela s názvem Heligonky Aleše Rusňáka, která zahrála a
zazpívala lidové písně – polky, valčíky, tanga i waltzy.

Poté si děti mohly poslechnout a zúčastnit se pohádky s názvem Kočka pro Ježíška.

Po pohádce přišla na řadu dětmi očekávaná Mikulášská nadílka. V letošním roce se děti dočkaly Mikuláše, dvou
andělů a dvou čertů. Nadílka začala vystoupením anděla, který zazpíval krásnou dojemnou píseň. Poté bylo
připraveno překvapení ve formě rozhazování stovek papírových poukazů, ze kterých měly děti najít tři výherní
poukazy. I když byl dosti silný vítr a papírky létaly po celé návsi, byly výherní poukazy nalezeny ve velmi krátké
době. Výherní kupón č. 1 zůstal v Nepomyšli a cenu ve formě dortu vyhrála Maruška Smolková. Druhý dort putoval
do Žatce a třetí dort zůstal opět v Nepomyšli u Zdeňka Šrédla. Všem výhercům dodatečně blahopřejeme. Tímto také
4
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děkujeme cukrárně na GSOŠ Podbořany za upečení tří krásných dortů. Po předání cen a rozehřátí se cvičením a
tancem došlo k rozdávání mikulášských balíčků. Za žetonek od rodičů (který lze každoročně zakoupit na úřadu
městyse Nepomyšl) dostali děti od andělů, čertů a Mikuláše balíček plný dobrot. Letos jsme připravili pro děti
rekordních 140 ks. Tímto bychom rádi poděkovali celé mikulášské partě, která k nám přijela ze sousedních Brodů,
za příjemně prožitou mikulášskou nadílku.

5
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Vše se stihlo včas a v 16.00 hodin mohlo přijít na řadu hudební vystoupení Pokáče, vlastním jménem Honza Pokorný,
popový písničkář a textař vyznačující se především neotřelým humorem a lidským přístupem k textům. V anketě
Český slavík 2017 byl nominován v kategorii Objev roku. Zahrál a zazpíval své hity, jako Mám doma kočku, Co z tebe
bude, Lovesongy, Vymlácený entry, Zejtra je taky den, Nikde žádnej sníh, Rád chodím na poštu atd.
Nejvíce návštěvníků se přišlo podívat na koncert kapely Legendy se vrací ve složení Petr Šiška, Roman „Izzi“ Izaiáš,
Libor Pyško a Andonis Civopulos. Zahráli hity známé všem generacím od Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, ABBU,
Beatles a mnoha dalších až po známé české hity Pihovatá dívka, Šalalalali atd.
6
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Poté jsme všichni společně odpočítávali slavnostní rozsvícení vánočního stromu a následoval ohňostroj doprovázený
hudbou. Zatímco náves před kostelem sv. Mikuláše pomalu utichala, uvnitř kostela to naopak ožívalo – rozžnulo se
několik stovek svící a v mystické atmosféře chrámového prostoru ozářeného teplým světlem svící začal poslední bod
programu - vánoční koncert Žihelského pěveckého sboru.
Během celého jarmarku probíhalo v přízemí budovy úřadu městyse Nepomyšl malování na obličej a soutěžní výstava
obrázků malých hasičů. Dále restaurátor Bc. Michal Šelemba provedl ve dvou vstupech komentované prohlídky
kostela k novým restaurovaným malbám. Dále nás navštívil Václav Staněk z Chmelištné s koněm a kovárnou.

Letos jsme se díky hasičů z Krásného Dvora kromě jejich vyhlášených dobrot dočkali i zabijačkových výrobků, které
byly také velmi chutné a byl o ně velký zájem. Jinak jsme mohli ochutnat cukrovinky, perníčky, trdelníky, palačinky,
klobásy, steaky, guláš, sýry všeho druhu, medovinu, svařák, dětský punč, mošt, ovoce v čokoládě, sýrové produkty,
langoše, párek v rohlíku atd.
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Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravách Mikulášského jarmarku podíleli. A to
od úplného počátku - od samotnému výběru účinkujících, výběrů prodejců, distribuce programu do domácností,
balení 140 ks mikulášských balíčků, úklidu a přípravu kostela, přípravu zázemí pro účinkující a stánkaře, zdobení
vánočního stromu, úklidu veřejného prostranství, rozdávání odznaků během akce, umísťování prodejců, dovozu,
přípravu a úklidu stánků a celého zázemí ihned po skončení celé akce, hasičskému dohledu, pořízení fotografií z akce
atd.
I když počasí nebylo zcela ideální, dle našeho názoru se tato tradiční předvánoční akce opět velmi vydařila a již
teď se můžeme těšit na příští rok.
Text: Josef Lněníček a Renata Morávková
Foto: Karin Humpoláková a Alla Želinská
Více fotografií najdete na https://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz
nebo www.ohremedia.cz/fotogalerie

Soutěžní výstava obrázků Mladých hasičů
V sobotu 8.12.2018 se již druhým rokem podařilo uskutečnit soutěžní výstavu MH SDH Nepomyšl v rámci
11. Mikulášského jarmarku v Nepomyšli. Celkem bylo vystaveno 46 obrázků v 5ti kategoriích. Kreslení obrázků
a následná výstava je součástí volnočasové aktivity v rámci hry Plamen, které se může zúčastnit každé SDH, zapojené
do celoroční hry Plamen. Potěšil nás velký zájem o výstavu. Nakonec hlasovalo 85 návštěvníků jarmarku. A tady jsou
výsledky, jak vše dopadlo:
Kategorie M1 (školky do 5 let):
1. místo Karla Urbanová
2. místo Sophie Strunz
3. místo Kateřina Kašová
Kategorie M2 (školky do 6 let):
1. místo Anna Strunzová
2. místo Lucie Glončáková
3. místo Lukáš Mimovič
Kategorie ZŠ1 (1. - 2. třída):
1. místo Philip Strunz
2. místo Denisa Strunzová
3. místo Marek Vlasák
Kategorie ZŠ2 (3. - 5. třída):
1. místo Zuzana Novotná
2. místo Jaroslav Dobřanský
3. místo Kateřina Červená
Kategorie ZŠ3 (6. - 7. třída):
1. místo Daniel Červený
2. místo Tomáš Urban
3. místo Adam Sikyta
8
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Soutěžící si odnesli odměny a ti nejlepší i něco navíc. Obrázky, které se umístily na „bedně", postupují do okresního
kola a v případě úspěchu, do kola krajského. Uvidíme, v loňském ročníku se umístily obrázky z Nepomyšle na „bedně"
jak v okresním kole, tak i v krajském. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli. Speciální poděkování patří
Městysu Nepomyšl za podporu při organizaci a nákup odměn pro děti.
Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl

Výlet za Ježíškem na Boží Dar
Touto cestu bych chtěl poděkovat Městysu Nepomyšl za zajištění dopravy na Boží Dar pro akci Ježíškova cesta
pořádanou SDH Nepomyšl. Vše proběhlo podle dohody a na čas. Počasí nám přálo a všichni zúčastnění zažili
„opravdovou zimu" – 45 cm, sněžení a celý den - 6°C. Z Nepomyšle nakonec vyrazilo 31 účastníků z řad dětí kroužku
MH s rodiči, ale i další obyvatelé městyse Nepomyšl. Větší účasti nepomohla velká nemocnost a období zabijaček.
I proto jsme se rozhodli nabídnout volná místa vedoucím kroužku MH v Lubenci. Byla to malá satisfakce za pomoc
a za vstřícnost při přípravě na okresní soutěž Plamen. Takže, nakonec z celkového počtu 59 míst, jsme obsadili 49.
Děti si užili opravdovou předvánoční atmosféru, které se asi tady „v údolí" nedočkáme, ale naděje umírá poslední.
Tak zase za rok....

Petr a Vladan Strunzovi
vedoucí kroužku Mladých hasičů SDH Nepomyšl
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Den se zvířátky na Koňském dvorci ve Chmelištné
Přestože konec roku moc krásným počasím nehýřil, na „Štepána“, tedy 26.12. 2018 bylo nakonec moc krásné počasí.
To už od rána dávalo naději, že naše práce na přípravách tradičního dne se zvířátky nepřijde vniveč. A bylo to tak.
Na Koňském dvorci se sešlo tolik lidí, že stačili akorát na to, vytvořit příjemnou a pohodovou atmosféru. Byli tu
rodiče s dětmi z Nepomyšle, Vroutku, Podbořanského Rohozce, z Mašťova a z Podbořan. Několik lidí dorazilo i bez
dětí, aby si popovídali u ohně s ostatními. Naše zvířata byla připravená, tak se děti mohly povozit na koních nebo
na vozíku, taženém poníkem anebo pomazlit se s vybranými zvířátky. Ti, kdo od nás kupují mléko, se seznámili
s kravičkou Eliškou, která mléko „vyrábí“.
Že nebylo nikomu zima, za to může i to, že si děti i rodiče na zelené ploše návsi zahráli různé běhavé hry. U srubu,
který v létě slouží jako tábořiště, jsme měli také ukázku všech produktů, které tu umíme vytvořit, také dětskou
dílničku, kde se zdobily perníčky a psala přáníčka našim zvířatům. Rádi bychom poděkovali také těm, kteří
nezapomněli našim zvířatům přivézt něco na zub. Rodina Kudrnáčova přivezla dokonce celý balík sena prý „pro
Martina“. Martin je jeden z našich koní. Také bych rád poděkoval panu Romanovi Richtárechovi z Podbořan za hezké
fotky a svolení k jejich použití.
V odpolední části dne začaly být všude k vidění „bílé čepice“. To dorazily sousedé a sousedky z Podbořanského
Rohozce, členové místního souboru „Sestry“, aby zazpívali v naší kapličce několik vánočních písní. Moc děkujeme.
Letos se akce povedla a určitě nám není líto úsilí, které jsme věnovali přípravám. Za realizaci děkuji i kolegům
Lence Jirkovské, Karlu Komendovi a Petře Jirkovské.

Text: Václav Staněk, Foto: Roman Richtárech
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CHYSTÁ SE …
Tříkrálová sbírka
Již tento víkend, tzn. 5. - 6. ledna 2019 bude probíhat v obci Nepomyšl Tříkrálová sbírka.
Sobota – dospělý doprovod Monika Zlá s dětmi a 3 koledníci
v dětském věku
Sobota – dospělý doprovod Jana Glončáková a 3 koledníci
v dětském věku
Neděle – dospělý doprovod Zdenka Lněníčková a 3 koledníci
v dětském věku
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem
je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena
také na humanitární pomoc do zahraničí.
Renata Morávková

Kalendárium
11.01.2019
12.01.2018
19.01.2018
26.01.2019
23.02.2019

Od 19.00 hodin se koná v požární zbrojnici v Nepomyšli Valná hromada SDH Nepomyšl
Od 20.00 hodin se koná Obecní ples v Kulturním domě v Očihově
Od 20.00 hodin se koná Myslivecký ples v Kulturním domě ve Vroutku
Hasičský ples v Kulturním domě v Nepomyšli, hraje hudební skupina Triget, vstupné 90,- Kč,
bohatá tombola, vystoupení dětí z kroužku mladých hasičů
Maškarní ples ČČK v Kulturním domě v Nepomyšli

SPORT
Fotbal
Obnovily se fotbalové tréninky pro děti.
Tréninky probíhají každý čtvrtek od 16.30 hodin v tělocvičně.
Vchod ze dvora budovy úřadu městyse Nepomyšl.
Přezůvky s sebou!
Vladimír Lucký

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu oslaví významné výročí … (nad 60 let)
Vítězslav Holub z Nepomyšle
Josef Homolka z Nepomyšle
Pavla Hromádková z Nepomyšle
Bohuslav Tempel z Nepomy šle
Mária Trochtová z Nepomyšle
Helena Wüstová z Nepomyšle
Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.
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Narodili se …
Rodičům Nikole Zemanové a Dominikovi Rathouskému se 6. prosince 2018
v Kadani narodil syn Matýsek. Vážil 3,90 kg a měřil 53 cm. Rodičům
blahopřejeme a Matýska vítáme na světě – ať dobře prospívá, ať má
kolem sebe hodně lásky a samé dobré lidi.

POTĚŠILO NÁS …
… že jsme v krátké době obdrželi pojistné plnění od Direct pojišťovny ve výši 23.028,- Kč za poškození fasády na
obecním době čp. 79 v Nepomyšli (kadeřnictví) zapříčiněnou dopravní nehodou osobního automobilu Ford Fiesta dne
20.11.2018
… dne 10.12.2018 proběhla na úřadu městyse Nepomyšl tematická požární kontrola s výsledkem bez závad.
Kontrola proběhla za účasti 3 příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, dále za účasti Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl a Vladimíra Vázlera, velitele JSDH Nepomyšl. Předmětem kontroly bylo plnění
povinností obce v samostatné působnosti a přenesené působnosti ve smyslu ustanovení §29 odst. 1 a 3 zákona o
požární ochraně:
- zřízení jednoty sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která provádí hašení požárů a záchranné
práce ve svém územním obvodu, její akceschopnost
- zabezpečení odborné přípravy a zdravotních prohlídek pro členy jednotky požární ochrany
- zabezpečení potřeb pro materiální a finanční správce – vybavení jednotky požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany, prostředky strojní, spojové, chemické a technické služby
- zpracování stanovené dokumentace požární ochrany (tj. dokumentace o zřízení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, řád ohlašovny
požárů, požární řád obce, dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší
počet osob)
- vedení dokumentace jednotky – dokumentace o výjezdové činnosti, dokumentace o kontrolách věcných
prostředků, dokumentace o výcviku s prostředky chemické a technické služby
- praktické prověření akceschopnosti jednotky – vyhlášení poplachu, časový limit, početní stav, organizace
výjezdu
- zajištění účasti velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě
Josef Lněníček
starosta 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. 1/2019 bude 25.1.2019
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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