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ÚVODEM
Milí čtenáři Nepomyšlovin,
jeden moudrý muž kdysi řekl: „Milujte své nepřátele.
Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm,
kteří vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám
ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i
druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!
Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme,
nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi,
tak jednejte vy s nimi.“
Máme tedy důvěřivě půjčit peníze každému, kdo si
o ně řekne? Máme se nechat okrádat „vyčůránky“?
Nebo se dokonce máme chovat hezky k těm, kdo nás
nenávidí? Opravdu máme být v této společnosti za
blbce?
Možná, že tak někdy budeme v očích druhých
vypadat. Budeme-li se řídit výše uvedeným, budeme
tak vypadat nejspíš dost často. Ale výše uvedená
biblická výzva nesměřuje k tomu dělat z lidí blbce.
Nemáme být hlupáky. Máme být dobráky se srdcem
na dlani. Oním „milujte své nepřátele“ jsme totiž
vyzýváni k tomu, abychom přispěli k proměně
mezilidských vztahů a možná celé společnosti tím, že
se nepřipojíme ke zlu, kterého se někdo dopustil na
nás.
Nenechme se v jednání s druhými vést tím, jak druzí
jednají s námi, ale řiďme se tím, jak bychom mi sami
chtěli, aby druzí jednali s námi. Někdy je to opravdu

hodně těžké. Ale budeme-li čekat, až s tím začnou
druzí, nezačne nikdy nikdo.
Milovat ty, kteří nás milují je snadné. Půjčovat těm, u
kterých máme jistotu, že nám půjčené vrátí, je
jednoduché. Dělat dobře těm, kdo nám samotným
dělají dobře, také nedá moc práce. Ale změníme tím
něco? Ne.
Zatímco pokusíme-li se chovat alespoň přiměřeně
přívětivě k těm, kteří nás pomlouvají, nesnášejí,
„konají nám zlé“, pokusíme-li se občas „konat dobré“
i těm, které zrovna nemáme v lásce, pokusíme-li se
někdy něco půjčit či udělat nezištně, bez očekávání
nějaké
vlastní
odměny,
ukážeme
„našim
nepřátelům“, že věci se dají dělat i jinak, že „láska
k bližnímu“ není jen prázdným nadneseným pojmem.
A umíme-li lásku dávat, láska se nám vrací.
A to přece každý z nás chce, být milován.
A tak nesuďme, a nebudeme souzeni; nezavrhujme, a
nebudete zavrženi; odpouštějme, a bude nám
odpuštěno.
Překousněme to, že někdy budeme v očích druhých za
blbce, že si někdy „necháme kálet na hlavu“,
dávejme a nečekejme nic zpět.
A bude nám dáno.
Zdenka Lněníčková
šéfredkatorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Únorové jednání zastupitelstva se uskutečnilo v pátek 28. 2. 2014 od 19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse
Nepomyšl. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů.
Hlavním bodem jednání měla být smlouva s Českou poštou na zavedení tzv. Partnera v Nepomyšli. Zástupkyně
České pošty Ing. Lenka Puschnerová, manažerka obvodu Chomutov, se však nemohla dostavit na jednání
zastupitelstva, a tak bylo projednání této smlouvy odloženo na další termín zastupitelstva.
Již delší dobu probíhá v České poště restrukturalizace. Jde především o rušení poboček české pošty na menších
obcích, o změny v systému doručování a zřizování „náhradních“ výdejních míst s různou úrovní služeb. Ve vyhlášky
464/2012 Sb. Českého telekomunikačního úřadu, která nabyla účinnosti 1.1.2013 se v §14 stanoví dostupnost pošt.
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Dostatečná hustota pošt je zajištěna, pokud je provozována pošta:
a) V každé obci, která má 2.500 a více obyvatel
b) Je-li v obci matriční úřad
c) Je-li v obci stavební úřad
d) Je-li v obci základní škola s 1. a 2. stupněm
Vyhláška dále stanovuje, že dojezdová vzdálenost z kteréhokoli místa v obci na území ČR k poště nemá přesahovat
10 km.
Ani jednu z těchto podmínek městys Nepomyšl nesplňuje.
Dále v §28 této vyhlášky se stanovuje, že pokud držitel poštovní licence hodlá uzavřít provozovnu, je povinen
v dostatečné časovém předstihu před jejím uzavřením projednat tento záměr s obcemi, které mohou být danou
změnou dotčeny a usilovat o zajištění dostupnosti základních služeb ve spolupráci s třetí osobou, popřípadě
zajistit tuto dostupnost jiným vhodným způsobem.
Josef Lněníček

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Ve středu 26.2.2014 se na úřadu městyse Nepomyšl uskutečnilo přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok
2013. Přezkoumání vykonaly paní Marie Skoupá a paní Ilona Smítková, kontrolorky z odboru kontroly Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomyšl na rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Předmětem přezkoumání hospodaření byly
údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.., §2 odst. 1 písm.:
a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
c) Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
d) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
Předmětem přezkoumání dále bylo dle §2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) Ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) Účetnictví vedené územním celkem.
Hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmět přezkoumání podle ustanovení §2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřovalo z hlediska:
a) Dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření
územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
b) Souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) Dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) Věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet, bankovní výpis,
evidence pohledávek, evidence závazků, faktury, hlavní kniha, inventurní soupis majetku a závazků, kniha došlých
faktur, kniha odeslaných faktur, odměňování členů zastupitelstva, pokladní doklady, pokladní kniha, příloha
rozvahy, rozvaha, účetní doklady, účetnictví ostatní, účtový rozvrh, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz
zisku a ztráty, smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím, smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej,
směna, převod), smlouvy o věcných břemenech, dokumentace k veřejným zakázkám, vnitřní předpis a směrnice,
zápisy z jednání zastupitelstev včetně usnesení, finanční a kontrolní výbor atd.
Josef Lněníček

Prodej obecních pozemků v sadu u kaolínky
Únorové zastupitelstvo projednávalo dvě žádosti o prodej obecních pozemků v sadu u kaolínky. Obě žádosti vzalo
zastupitelstvo pouze na vědomí a rozhodne o nich později. Dovolte nám vysvětlit, proč se tak stalo.
Začátkem roku 2013 městys Nepomyšl nechal zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu inženýrských sítí
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(vodovod a kanalizace). Na základě této zpracované dokumentace nám bylo vydáno v září 2013 územní rozhodnutí a
následně v měsíci únoru 2014 stavební povolení ke stavbě inženýrských sítí pro budoucí výstavbu 8 rodinných domů –
vodovod a kanalizace.
Začátkem října 2013 jsme podepsali smlouvu s ČEZ Distribucí o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě. Dne 28.2.2014 nám byl zaslán dopis od firmy ENPRO-Energo
zpracovávající projektovou dokumentaci pro ČEZ Distribuci, že termín k zpracování této projektové dokumentace
včetně územního rozhodnutí byl stanoven do 3.2.2015. Po této informaci jsem kontaktoval p. Tománka,
zpracovatele této dokumentace a požádal jsem ho, zda by nezkrátil termín k dokončení projektové dokumentace a
následného vydání územního rozhodnutí. Bylo mi sděleno, že pokud nebudou problémy s vlastníky pozemků, přes
které povede trasa el. zařízení, tak by viděl reálný termín dokončení v září – říjnu 2014.
Prodej samotných pozemků pak bude realizován až po dokončení zasíťování, tj. po kolaudaci. Při prodeji pozemků
před kolaudací stavby by městys Nepomyšl nemohl kupujícímu zajistit řádné provedení zasíťování pozemků, což by
mohlo vést ke sporům a nedorozumění.
V současné době je tak možné podávat žádosti o odkoupení těchto stavebních parcel, avšak vzhledem k výše
uvedenému, budou žádosti prozatím pouze řádně zaevidovány na úřadu městyse a zastupitelstvo je do zhotovení
stavby inženýrských sítí bude brát pouze na vědomí.
Josef Lněníček

INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Písnička je náš kamarád aneb Zpívání o ptačím sněmu s MC Jablíčko
První prázdninový den v letošním roce, v pátek 31. 1. 2014, připravilo Mateřské centrum Jablíčko ve spolupráci
s paní Dagmar Čemusovou interaktivní představení pro děti Zpívání o ptačím sněmu, při kterém se děti seznámili se
základy hudební výchovy i se základními druhy ptáků běžně se vyskytujícími v našich krajích.

Pssssst, začínáme. Děti, zavoláme kukačku ... kuku, kuku, kuku.

A zavoláme na čápa! Čáp klape zobákem, klapy, klap ...
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Jako ptáčci si pod vedením dirigenta zahrajeme na různé hudební nástroje, společně s ptáčky zazpíváme si a
zatancujeme si jako vrabčák nebo jako kos. A pak už ahóóóóóóóój kukačko, žluno, kose, vrabčáčku, sovo, hrdličko
a čápe, ahoj ptačí sněme ....
Pro potřeby Nepomyšlovin Vám přinášíme jen pár fotografií, více si jich můžete prohlédnout a stáhnout k vytištění
na webových stránkách http://mcjablicko.rajce.idnes.cz/.
Zdenka Lněníčková a Monika Zlá
realizátorky programu
Foto: Monika Zlá, Jana Glončáková, Hanka Lněníčková, archiv MC Jablíčko
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Chystá se …

Oslava Mezinárodního dne žen s MS ČČK Nepomyšl
Místní skupina ČČK pořádá v pátek 7. 3. 2014 od 19:00 v Kulturním domě v Nepomyšli TANEČNÍ ZÁBAVU. K tanci a
poslechu hraje skupina Kadence. Vstup dobrovolný.
Všechny srdečně zvou členky MS ČČK.
Danuška Lněníčková
Převzato z Facebooku

Neziskovky informují …
Rybářský kroužek v Nepomyšli
Dne 13. 2. 2014 zahájil činnost dětský rybářský kroužek a proběhla první informativní schůzka pro děti a pro rodiče.
Kroužek vede pan Jiří Braun. Teď přes zimu si bude děti brát domů, kde je bude učit o rybách a jiných vodních
tvorech, lovení ryb, rybářský řád atd. Od jara pak schůzky budou venku u rybníka. V květnu by děti měly vyrazit na
své první rybářské závody do Lubence. Od března 2014 bude kroužek fungovat naplno. Schůzky budou 1x týdně
zhruba na hodinu a půl, prozatím u Braunů doma v Nepomyšli. Den p. Braun upřesní. Kroužek má zatím tři nebo
čtyři členy. Víc informací získáte u p. Jiřího Brauna na tel. 721 637 733.
Vilém Dorn
(zpráva převzata z e-mailu)
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Volejbal v Nepomyšli
Vzhledem k tomu, že úpravy v tělocvičně jsou již dokončeny, pojďte si již toto pondělí 10.3.2014 v 18.00 hodin
zavolejbalit do tělocvičny v Multifunkčním centru obce. S sebou Vám stačí pouze vhodná čistá obuv, ručník, pití a
dobrá nálada. Sraz hráčů je v 18.00 hodin před budovou úřadu městyse v Nepomyšli.
Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s.

Poděkování JSDH Nepomyšl panu Vladimíru Luckému
JSDH Nepomyšl děkuje panu Vladimíru Luckému za zhotovení skříní na výstroj členů zásahové jednotky.
Vladimír Vázler
Velitel JSDH Nepomyšl

Foto: Archiv JSDH Nepomyšl

Rybářský kroužek v Nepomyšli
Dne 13. 2. 2014 zahájil činnost dětský rybářský kroužek a proběhla první informativní schůzka pro děti a pro rodiče.
Kroužek vede pan Jiří Braun. Teď přes zimu si bude děti brát domů, kde je bude učit o rybách a jiných vodních
tvorech, lovení ryb, rybářský řád atd. Od jara pak schůzky budou venku u rybníka. V květnu by děti měly vyrazit na
své první rybářské závody do Lubence. Od března 2014 bude kroužek fungovat naplno. Schůzky budou 1x týdně
zhruba na hodinu a půl, prozatím u Braunů doma v Nepomyšli. Den p. Braun upřesní. Kroužek má zatím tři nebo
čtyři členy. Víc informací získáte u p. Jiřího Brauna na tel. 721 637 733.
Vilém Dorn
(zpráva převzata z e-mailu)

Redakční rada Nepomyšlovin vyzývá …
Milí čtenáři Nepomyšlovin,
v každém čísle je malý úvodník. Zatím jsem je vždy psala já. V jakém duchu, to jste asi také zaregistrovali. Snažila
jsem se úvodníku vtisknout podobu takového sloupku na zamyšlení. Občas - bylo-li něco akutního - se v něm objevil i
komentář k nějaké „žhavé" věci“. Ráda bych Vás poprosila, troufl-li byste si na to někdo - zkuste mi poslat někdy
úvodník s Vašimi myšlenkami, nápady. Opravdu nechci, aby Nepomyšloviny byli Lněníčkoviny, a když je píšu většinou
sama, je dost obtížné k tomu nesklouznout. Já mám nějaký pohled na svět, Vy máte nějaký pohled na svět. Oba
pohledy mohou být rozdílné, a přitom přínosné. Prosím, zkuste to někdo. Ráda Vám vypomohu - bude-li to nutné,
nechci nikoho podceňovat a sebe přeceňovat - s gramatikou i stylistikou, jen bych ráda, aby Nepomyšloviny byli více
o Vás, než o mně. (Oni tedy nejsou jen o mně, ale snad mi rozumíte, je tam prostě moc příspěvků od Lněníčkové).
Děkuji za jakoukoliv snahu, bude-li tedy vedena v pozitivním duchu, který nebude nikoho napadat, urážet, hanit.
Je-li to ve Vašich silách, je dobré úvodník napsat v programu MS Word a zaslat na nepomysloviny@seznam.cz, ale
akceptujeme i rukou psané příspěvky – do elektronické podoby je převedeme za Vás.
Těším se na Vaše úvodníky.
Zdenka Lněníčková
šéfredaktorka
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OBRAZEM
Maškarní ples s ČČK Nepomyšl
V sobotu 15. 2. 2014 uspořádala místní skupina ČČK tradiční maškarní ples pro děti a dospělé. Dětský maškarní
ples zahájila taneční skupina z Podbořan vystoupením, které bylo velmi pěkné a všem se moc líbilo.

Po vystoupení začal rej dětských masek, kterých bylo 150 a spolu s doprovodem byl sál nabitý k prasknutí.

Tancovalo se, hrály se hry a každé z dětiček dostalo balíček s odměnou za svou masku.
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Bylo také připraveno občerstvení, kde si každý mohl vybrat podle své chuti. Celé odpoledne se neslo v radostné a
veselé náladě a děti si ho užily.

Večer se konal maškarní ples pro dospělé. Masek bylo tentokrát hodně a velice zdařilé. Také dospělácký ples
zahájila taneční skupina a pak se začalo tančit a bavit až do pozdních nočních hodin. Jako každý rok, tak i letos
taneční skupina ČČK o půlnoci zatančila své nové vystoupení.
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ČČK Nepomyšl děkuje všem sponzorům: Městys Nepomyšl, Pavel Bartuška, Státní lesy, Stateček u Lněníčků, Sokol
TJ Nepomyšl, Zámecká myslivecká společnost Archman, Žatec - Květinka AGA, Zdeňka Schieferdeckerová, Zdeněk
Lněníček, Marie Smutná.

Nesmíme však také zapomenout na naše malé sponzory, většinou členky ČČK - díky.
Ivana Zadová
Foto: Archiv ČČK, Karin Humpoláková, Facebook

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavili významné výročí: (60 let a více)
13. 2.
14. 2.

Heinz Kroh z Nepomyšle
Antonín Lněníček z Nepomyšle
9
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Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku jejich
blízkých.

Narodili se …
Mamince Monice Zlé a tatínkovi Pavlu Bartuškovi se 16. 2. 2014 v Kadani narodil syn Petr Bartuška. Rodičům i
staršímu bráškovi Pavlíkovi srdečně blahopřejeme a přejeme všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a dobrého
prospívání.

Opustili nás …
V neděli 2. 3. 2014 ve věku nedožitých 60 let opustil tento svět po těžké vleklé nemoci pan Josef Čech
z Nepomyšle, dlouholetý člen TJ Nepomyšl. Jeho nejbližším i širší rodině vyjadřujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

KULTURA A SPORT
Sport
Fotbalový oddíl při TJ Krásný Dvůr
Fotbalový oddíl při TJ Krásný Dvůr nabídl v únoru 2014 mladým fotbalistům z kroužku Malá kopaná při ZŠ a MŠ
Krásný Dvůr možnost stát se členem Fotbalového oddílu v Krásném Dvoře a účastnit se pravidelných tréninků. Ty
se konají každé pondělí a pátek od 16.00 do 18.00. Doposud tréninky probíhaly v tělocvičně ZŠ, od března 2014
budou probíhat na fotbalovém hřišti v Krásném Dvoře. S sebou v batohu mají děti mít: kopačky (na hřiště) nebo
sálovou sportovní obuv (tělocvična), tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, pití. Odvoz dětí z Nepomyšle zajistí TJ
Krásný Dvůr po dohodě s trenérem Jindřichem Zedníkem (tel. 607 808 383, jindrich.zednik@email.cz). Členský
příspěvek na celý rok činí 150 Kč/žáka.
Zdenka Lněníčková

Kalendárium
7. 3. 2014
14. 3. 2014
15. 3. 2014

oslava MDŽ s MS ČČK Nepomyšl od 19.00 v Kulturním domě v Nepomyšli
Zájezd do divadla Goya Music Hall v Praze na muzikál Děti ráje, odjezd v 16.00 od autobusové
zastávky v Nepomyšli.
Kurz pletení z papíru od 13.00 v klubovně kroužku Pandíci o. s.

POTĚŠILO NÁS …
… že městys Nepomyšl obdržel od Úřadu práce ČR celkem 5 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
Maximální měsíční výše příspěvku na 1 pracovní místo od Úřadu práce činí 11.000,- Kč. Příspěvek bude poskytován
na dobu od 3.3.2014 do 28.2.2015
… jak rychle postupují práce v kostele sv. Mikuláše. Pracovníci společnosti RE s. r. o. Praha se činí a kostel
pomalounku polehounku uvnitř mění svou tvář k podobě nové

Text a foto Josef Lněníček
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HÁDANKA Z TITULNÍ STRANY

Budova obecní stodoly v prosinci roku 2005.
Foto: Štefan Baťa

Budova obecní stodoly po rekonstrukci v roce 2010

Na titulce v minulém čísle byla vyfocena obecní stodala na pozemku u Doláneckého potoka pod domem pana
Jelínka. Ještě v roce 2005 byla stodola v havarijním stavu. Následujícího roku stodola prošla generální opravou,
byla vyklizena, byly dozděny polozbořené zdi, opravena střecha a osazena nová vrata. Dnes stodola slouží
k uskladnění drobného obecního majetku. Uvažovalo se o jejím využité pro sběrný dvůr, jednání o zřízení sběrného
dvora však zatím uvázla na nesouhlasu sousedů s jeho umístěním v tomto objektu.
Abychom se nechlubili pořád jenom „obecním“ peřím, je na dnešním obrázku budova ze všech budov v obci
nejdomimantnější – nepomyšlský zámek. Snad se na mne nebudete zlobit, že ze soukromých budov začínám zrovna
tímto objektem. Je to hlavně tím, že mám k dispozici fotografie zámku před a po rekonstrukci, což u jiných
soukromých budov zatím říci nemohu.
Ať už na někdejší převod zámku z obecního majetku do soukromých rukou máte jakýkoliv názor a ať už k jeho
stávajícímu majiteli máte jakýkoliv vztah, je nutno uznat, že zámek vždy byl, je a bude dominantou naší obce, a
tak i jeho proměny nelze v mapování proměn naší obce vynechat. Ať se nám to líbí nebo ne, je prvním objektem,
který případnému návštěvníkovi Nepomyšle padne do očí a který v něm zanechá buď pozitivní nebo negativní
dojem z naší obce. Snad mne tedy za výběr dnešního obrázku neukamenujete ...
Poznáte, před kolika lety zámek ještě vypadal takhle? Fotku opět pořídil pan Štefan Baťa. Schválně, napiště nám
na nepomysloviny@seznam.cz nebo na náš Facebook, v jakém roce fotograf tento objekt zachytil.
Na stejnou adresu můžete posílat i fotografie Vašich nemovitostí, které v posledních letech prošly zásadní
proměnou. Potřebujeme fotografii před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Můžete se samozřejmě pochlubit i
průběhem rekonstrukce. Fotografie rádi zveřejníme. Jde přeci o to, jak naše obec působí jako celek, a tak proč se
nepochlubit vším, co k chlubení je :-D.
Zdenka Lněníčková

DĚTI PRO NEPOMYŠLOVINY
Staňme se novináři
Milé děti,
doposud jste v Nepomyšlovinách mohli nacházet rubriku Našim nejmenším, kde jsme pro Vás – děti – připravovali
vždy nějaké kvízy, hádanky, vystřihovánky, omalovánky. Nevím ale, jakou odezvu tato rubrika měla, a nemohu se
zbavit dojmu, že nebyla tou úplně nejvyužívanější.
Rádi bychom proto zkusili změnu. Rádi bychom s Vámi, dětmi, spolupracovali při vydávání Nepomyšlovin
intenzivněji. V Nepomyšli se koná řada akcí, které jsou určeny především pro Vás – děti. Zatím jsme o nich
informovali jen my, dospěláci. Pojďme to ale zkusit otočit. Bylo by úžasné, kdyby někteří z Vás našli odvahu, a
o různých zážitcích z různých dětských akcí jste nám napsali Vy sami.
Články nemusí být nějak dlouhé, stačí pár vět. Cení se hlavně snaha, a tak nebuďte ve stresu ani z toho, že Vám
třeba úplně nejde pravopis, sloh, nebo že neumíte psát na počítači. Rádi Vám v redakční radě pomůžeme chybičky
odstranit. Vážíme si také vašeho názoru, a tak nemusíte nutně psát jen o tom, co se Vám líbí, ale můžete napsat i
o tom, co se Vám v Nepomyšli nezamlouvá, co Vás nudí, co Vás baví, co byste tu chtěli, na co tu jste hrdí. Prostě
piště o všem, co Vás zajímá.
Články můžete psát na počítači a posílat na e-mail nepomysloviny@seznam.cz. Vy, kdo nemáte počítač, nemusíte
truchlit. Stačí příspěvek napsat rukou na papír a odnést ho na úřad městyse Nepomyšl. My ho za Vás převedeme do
elektronické podoby.
A aby zkrátka nepřišli i ti opravdu nejmenší, nemusíte nutně jen psát, ale můžete i malovat anebo fotografovat.
Obrázky přijímáme v elektronické i papírové podobě.
Moc se těším na spolupráci.
Zdenka Lněníčková
Šéfredaktorka
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INZERCE
Provoz kadeřnictví v Nepomyšli
Kadeřnictví v Nepomyšli je otevřeno každou sudou středu od 13.00 hodin do 18.00 hodin. Objednávat se můžete
na tel. č. 724 290 055.
Jana Vaňourková

České kuře přímo od farmáře
Každé liché úterý v době od 10.50 hodin do 11.10 hodin přijíždí před budovu úřadu městyse Nepomyšl společnost
Vaigl a syn z Údlic, která nabízí občanům drůbeží maso:
Kuře celé
56,- Kč/kg
Polévkové díly
22,- Kč/kg
Řízek prsní
115,- Kč/kg
Krky
21,- Kč/kg
Mini řízek prsní
112,- Kč/kg
Játra
47,- Kč/kg
Stehenní řízek
100,- Kč/kg
Žaludky
36,- Kč/kg
Ořez
90,- Kč/kg
Srdce
66,- Kč/kg
Stehna
67,- Kč/kg
Prsa s kostí
96,- Kč/kg
Mini stehna
56,- Kč/kg
Kosti
2,- Kč/kg
Čtvrtě
61,- Kč/kg
Kůže
10,- Kč/kg
Křídla
49,- Kč/kg
Platy na roládu
99,- Kč/kg
Chlazené maso lze objednat den předem dle ceníku na www.drubez-vaigl.cz na mob.č. 725 099 878
(p. Holečková).

ČESKÁ POŠTA INFORMUJE
Vážení zákazníci,
S účinnosti od 3.3.2014 dochází ke změně hodin pro veřejnost pošty Nepomyšl a tato pobočka bude pro veřejnost
otevřena v rozsahu:
Pondělí až pátek

14.00 – 16.00 hodin
Česká pošta, s.p.
Pobočková síť Severní Čechy

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. 03/2014 bude 20. 3. 2014.
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 8 stran A4 - buďte
struční.
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