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25 /  Oslavy 140 let od založení 
SDH Nepomuk

8 /  O mateřské škole a hřišti 
v přírodním stylu

18 /  Náš život  
s jezevčíky 
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Slovo starosty

Vážení občané,

vážím si toho, že nezapomínáme na udá-
losti staré přes 71 let a opět jsme si 
v Nepomuku důstojně připomněli něko-
lika událostmi výročí konce druhé svě-
tové války. Děkuji všem, kteří se oslav 
zúčastnili. Napříč zastupiteli i veřej-
ností je v posledních měsících hojně 
diskutováno téma stavebních parcel 
v Nepomuku, věnujeme mu proto opět 
prostor v těchto novinách a věnovat se 
mu bude znovu i jeden bod červnového 
zastupitelstva. Uvažujete-li o stavbě rodin-
ného domu v našem městě, budeme rádi 
za vaši účast, názory i podněty. V červnu 
nás čekají oslavy 140. výročí založení SDH 
Nepomuk i 25 let spolupráce Swalmen-
Nepomuk. Těší mě rovněž, že velvyslanec 
České republiky v Brazílii Jiří Havlík pode-
psal v rámci květnových Svatojánských 
oslav ve městě São João Nepomuceno 
partnerskou dohodu mezi jejich a naším 
městem, ostatně brazilští turisté dorazí 
pod vedením honorárního konzula 
státu Minas Gerais, Luize Guadalupeho, 
i velvyslance Jiřího Havlíka na přátel-
ské setkání do Nepomuku již 3. června. 
Blahopřeji Samuelu Trhlíkovi k postupu 
na Mistrovství republiky v šachu, budeme 
mu v listopadu držet palce. A nesmím 
zapomenout ani na červencovou akci: 
letos si připomínáme 25 let od natáčení 
filmu Černí baroni, a nevšedním zážit-
kem tak pravděpodobně bude promí-
tání tohoto filmu dne 3. 7. na zámeckém 
nádvoří Zelené Hory, spojené s bese-
dou s hercem Václavem Postráneckým. 
Všechny co nejsrdečněji zveme.

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie slovo starosty / zprávy
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Karel IV. a Nepomuk
Výročí 700 let od narození císaře a krále Karla IV. 
připomněl v květnu koncert mezzosopranistky Edity 
Adlerové v gotickém kostele sv. Jakuba. Den po koncertu 
byl u hřiště Na Daníčkách na rozhraní Nepomuka, 
Kláštera a Zelené Hory – tří lokalit provázaných 
s působením Otce vlasti v regionu – vysazen pamětní 
červený dub, který dostal jméno Karel. Foto Pavel Jiran.

Rodina je základ státu
Velký potlesk diváků sklidilo 
představení Divadelního spolku Plánice 
s názvem Rodina je základ státu, které 
proběhlo 13. 5. v nepomucké sokolovně.

Atmosféra pod svatým Jakubem
Vskutku nevšední podobu měly 
pouťové trhy i pouliční vystoupení 
na Přesanickém náměstí. 
Kdo dorazil Plzeňskou ulicí 
na Přesanické náměstí, rozhodně 
nelitoval. Foto Milan Demela.
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Město Nepomuk zve všechny občany 
na 13. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 23. 6. 2016 od 19 hod.
v sálu Hotelu U Zeleného stromu.

Program jednání bude od 13. 6. zveřejněn 
na úřední desce a webových stránkách  
(včetně podkladů) www.nepomuk.cz.  
Bezplatná doprava ze Dvorce (a zpět) bude 
zajištěna mikrobusem, odjezd z nádraží v 18:45.

Připomněli jsme si  
71. výročí od konce války

Několik událostí připomnělo 71. výročí ode dne, kdy byl 7. 5. 1945 Nepomuk osvobozen 
americkou armádou. Dne 3. 5. se uskutečnila přednáška Bohuslava Balcara Z Normandie 
přes Ardeny až k nám, 5. 5. dorazil na nepomucké náměstí konvoj Přátel 4. obrněné divize 
Prácheňsko. Došlo na slavnostní zdravici starosty Jiřího Švece i kladení květin na místa 
spojená s těmito událostmi. 

Na Zelenohorské poště bude od začátku prázdnin zpřístupněna stálá expozice, která 
se bude zabývat vojenskou leteckou technikou za II. světové války. Hlavní částí expozice 
bude ucelená sbírka modelů letadel všech hlavních stran válečného konfliktu – tedy US 
Air Forces, RAF, Luftwaffe i japonského císařského letectva – doplněná o různé dobové 
prameny, fotografie a drobné sbírkové předměty.

Ani v letošním roce nechyběla čtveřice nepomuckých závodníků na štafetovém běhu 
„Po stopách operace kovboj“. V této vojenské operaci se jednalo o akci 2. jízdní průzkumné 
skupiny US Army uskutečněné na konci 2. světové války k záchraně stáda vzácných bílých 
lipicánských koní v hřebčíně v Hostouni. „Tohoto běhu, jehož se účastnila jako výraz pocty 
svým padlým kolegům i štafeta příslušníků americké armády ze základny v bavorském 
Vilsecku, se dále, krom tří německých štafet a štafet z dalších českých měst, zúčastnila 
i štafeta nepomucká. Její složení bylo v letošním ročníku následující: Eliška Braumová, 
Roman Vodička, Jindřich Švec a Barbora Braumová. Společně obsadili důstojné páté místo 
s celkovým časem 1:42:01. Žinkovská štafeta obsadila deváté místo s časem 1:48:46,“ 
uvedl starosta Jiří Švec.

Prezence závodníků povinně smíšených čtyřčlenných štafet se uskutečnila v německé 
obci Eslarn a trať vedla po trase, po níž vnikla 28. 4. 1945 bojová skupina 2. jízdní prů-
zkumné skupiny do Hostouně, a to přes hraniční přechod Železná a dále přes město Bělá 
nad Radbuzou, s cílem před zámkem v Hostouni. Nutno dodat, že operace byla tehdy 
úspěšná a koně se dostali v pořádku do bezpečí. Díky tomu můžeme toto nádherné ple-
meno obdivovat například ve slovinské Lipici či Španělské jezdecké škole ve Vídni dodnes.
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Odbor výstavby a životního prostředí: Jak nalézt vhodné 
místo pro realizaci stavby nejen v Nepomuku

Sen o vlastním bydlení je neodmyslitel-
ným snad pro každého člověka. Může se 
realizovat dvěma základními způsoby. 
Jedním z nich je koupě či pronájem již sto-
jícího rodinného domu nebo bytu v byto-
vém domě. Tím druhým je novostavba 
či rekonstrukce stávajícího rodinného 
domu. Jelikož se nejedná o každodenní 
činnost, jako je třeba nakupování pečiva, 
každý, kdo si tímto projde, zjistí, že nejde 
o banální proces. Samotnému zahájení 
každé stavby či rekonstrukce předchází 
velmi složitý a zdlouhavý výběr samotného 
místa pro budoucí radosti.

Město Nepomuk má jako většina měst 
platný územní plán města (ÚP) pro celé 
své správní území. Tento dokument, který 
se lidem stále více dostává do povědomí, 
je jedním ze stěžejních dokumentů pro 
budoucí rozvoj a podobu města. Proto 
by bylo vhodné, či spíše je na místě, ještě 
před realizací koupě stavby či pozemku 
pro ni, nahlédnout do ÚP, a zjistit si 
tak první důležitou informaci. Tedy zda 
je pozemek určen k zastavění či zda se 
v blízkosti vysněné stavby neplánuje pro 
budoucího vlastníka některý z rušivých 
faktorů, jako je obchvat, průmyslová zóna 
apod. Územní plán je zpravidla volně 
k nahlédnutí na internetových stránkách 
příslušné obce. V Nepomuku lze potřebné 
informace nalézt na adrese www.nepo-
muk.cz, kde se též nachází další ÚP obcí 
spadající pod správní obvod obce s roz-
šířenou působností Nepomuk. Jen pro 
doplnění, územní plán se skládá ze dvou 

částí. Jedná se o grafickou část, ve které si 
lze požadovaný pozemek s pomocí kata-
strální mapy dohledat, a tím zjistit jeho 
označení (barvu či zkratku), podle kte-
rého se v legendě zjistí název plochy. 
Následně se v textové části ÚP dohle-
dají potřebné regulativy a podmínky 
pro výstavbu na uvažovaném pozemku. 
Tyto regulativy a podmínky jsou dru-
hou velmi důležitou informací, určují, 
co a za jakých podmínek lze na pozemku 
realizovat. Zejména se zde reguluje způ-
sob užívání zástavby (např. bytové domy, 
občanská vybavenost, rodinné domy, 
průmysl apod.), výšková hladina budov 
(podlažnost), zastavěná plocha atd. Město 
Nepomuk nemá vydán regulační plán 
na celé území města, proto nejsou na vět-
šině míst stanoveny žádné podrobnější 
podmínky pro výstavbu. Vychází se zde ze 
stávajících urbanistických či architekto-
nických hodnot území, jejichž dodržování 
vyplývá z ustanovení prováděcího práv-
ního předpisu stavebního zákona (vyhl. 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území). To ovšem neplatí pro 
lokality Na Daničkách a Za Elektrárnou, 
kde je vydáno územní rozhodnutí upra-
vující sklon střechy, vzdálenost od uliční 
čáry a další náležitosti. Svůj regulativ má 
i historické jádro města, o čemž se ještě 
zmíníme podrobněji níže.

Pro výstavbu na tzv. „zelené louce“ 
je potřeba nalézt pozemek, který je 
možné napojit na odpovídající technic-
kou a dopravní infrastrukturu. V těchto 

případech je vhodnější zastavovat volné 
proluky v intravilánu města. V případě 
úvahy o stavbě na nově ÚP vymezených 
stavebních parcelách je potřebné zajistit 
jejich tzv. zasíťování (pozn. toto není zále-
žitost stavebního úřadu, ale developera či 
samosprávy města). Pokud existuje vhodný 
pozemek pro výstavbu, je po splnění 
všech zákonných podmínek, tj. po před-
ložení příslušné projektové dokumentace 
splňující zejména technické požadavky 
a požadavky na využívání území, řešící 
nové napojení na technickou (voda, kanál, 
elektro popř. plyn) a dopravní infrastruk-
turu, a po posouzení souladu s ÚP možné 
vydat příslušné povolení stavebního 
úřadu. Poté nezbývá nic než jen radostně 
začít stavět.

Další z možností, jak realizovat svůj 
sen, je rekonstrukce (stavební úprava, pří-
stavba či nástavba) stávajícího rodinného 
domu. Z pohledu napojení na technickou 
či dopravní infrastrukturu se zpravidla 
jedná o méně náročnou variantu. Avšak 
je pochopitelné, že nároky na bydlení či 
sociální zázemí jsou odlišné od předešlých 
let (pozn. záleží, kdy proběhla poslední 
rekonstrukce), a proto často bývá rekon-
strukce nevyhnutelnou záležitostí. Zde 
se již doporučuje provádět rekonstrukci 
s ohledem na okolní zástavbu. Po předlo-
žení příslušné projektové dokumentace 
splňující zejména technické požadavky 
a požadavky na využívání území, řešící 
původní či nové napojení na technickou 
infrastrukturu (voda, kanál, elektro popř. 

plyn), a po posouzení souladu s ÚP vydá 
stavební úřad příslušné povolení. Pro 
drobné úpravy (např. rekonstrukce kou-
pelny atp.) stavební povolení nutné není.

V některých případech se může 
vyskytnout situace, kdy by rekonstrukce 
rodinného domu byla z důvodu velmi 
špatného stavebně technického stavu 
tak finančně náročná, že by nepřinesla 
kýžený výsledek a radost z vynaloženého 
úsilí a finančních prostředků. Proto jako 
poslední možnost, a svým způsobem i nej-
náročnější proces k dosažení vlastního 
bydlení, lze zmínit variantu spočívající 
v demolici původní stavby a výstavby nové 
nemovitosti na takto získaném pozemku. 
Tato varianta má své přednosti, ale 
i nějaká úskalí (např. stísněné podmínky, 
odvoz sutě apod.). Někteří lidé spat-
řují velkou výhodu ve skloubení bydlení 
v již urbanizované části obce a využívání 
výhod s tím spojených s vysokým standar-
dem bydlení za využití nejmodernějších 
technologií ve stavebnictví. Jmenovat 
lze dnes preferované izolační vlastnosti 
ve všech směrech. Za další neopomenu-
telnou výhodu stejně jako u předchozí 
varianty lze považovat zpravidla již exis-
tující doplňkové stavby (stodoly, kolny), 
jejichž realizace by byla, z důvodu budoucí 
potřeby uložení věcí zprostředkující 
zájmy členů rodiny, časem stejně nevy-
hnutelná. V tom případě by neměl mít 
stavebník, potažmo projektant, snahu 
o to, aby se co nejvíce od okolní zástavby 
odlišoval, a dával tak najevo svojí origina-
litu. Naopak by měl mít snahu o nalezení 

shody navrhované stavby s architektonic-
kými a urbanistickými hodnotami daného 
místa. Další z možností je zcela zachovat 
původní vzhled demolovaného objektu (či 
se pokusit o navrácení historické podoby) 
tak, aby do okolní zástavby co nejvíce 
„zapadl“ a nepůsobil nijak rušivě. Tímto 
se současně vytvořil i předpoklad toho, 
že tento počin veřejnost docení více než 
některý z pokusů o odlišení se. V tomto 
případě musí příslušnému povolení sta-
vebního úřadu k provedení novostavby 
předcházet povolení k demolici. Zpravidla 
zde též odpadají náklady na napojení se 
na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Posuzuje se tak pouze předložená projek-
tová dokumentace s ohledem na technické 
požadavky a požadavky na využívání území 
a soulad s ÚP.

Již byla zmíněna ochrana historic-
kého jádra města Nepomuk vymezeného 
územním plánem (změnou č. 1) a zahrnu-
jícím území ohraničené ulicemi Nádražní, 
U Sokolovny, Zelenohorská, hranicí les-
ních pozemků Zelené hory, potokem 
Muchovkou, ulicí Nábřežní a Přesanickou 
a silnicí I/20 až ke křižovatce s Nádražní 
ulicí. Územní plán uvádí, že na vymezeném 
území historického jádra je prioritním 
požadavkem zachování historického kul-
turního dědictví a rázu města. Přijatelnost 
všech stavebních záměrů je tedy posuzo-
vána zejména z tohoto hlediska. Striktně 
se zde vyžaduje zachování původní urbani-
stické struktury zahrnující náměstí a ulice 
obestavěné uzavřenými bloky. Přestavby 
objektů či případné novostavby v uličních 

frontách musí velikostí a výškou odpovídat 
okolní zástavbě, důraz je kladen na kvalitní 
architektonické řešení. Ostatní objekty 
budou posuzovány z hlediska zacho-
vání charakteristického parametru města 
s dominantní úlohou Zelené Hory a sakrál-
ních objektů. Dále existuje ještě ochranné 
pásmo historického jádra, které je tvo-
řeno zastavěným a zastavitelným územím 
mimo vymezené historické jádro. V něm 
se budou nové objekty budovat s ohledem 
na zachování panoramatu města. V těchto 
případech je posouzení vhodnosti konkrét-
ních objektů v kompetenci zastupitelstva 
města, potažmo odborné poradní komise 
pro posuzování výstavby problematických 
objektů. Jedná se o komisi památkové 
péče rady města Nepomuk. Pro stavebníka 
to tedy znamená, že každý zamýšlený sta-
vební záměr v historickém jádru města 
Nepomuk (případně takový mimo jádro, 
který by mohl narušit panorama města) 
bude muset konzultovat s komisí památ-
kové péče, jejíž stanovisko bude přílohou 
žádosti o příslušné povolení staveb-
ního úřadu.

Závěrem dodáváme, že v případě 
jakékoliv nejasnosti či před realizací 
každého většího a již konkrétního sta-
vebního záměru, jímž dojde ke změně 
vzhledu stavby, je vhodné již před samot-
nou projektovou přípravou tohoto záměru 
kontaktovat příslušného pracovníka sta-
vebního úřadu v Nepomuku. 

Jaroslav Samek, vedoucí odboru,  
tel.: (+420) 371 519 727

Zprávy z jednání  
Zastupitelstva města Nepomuk (ZMN)  
Jednání ze dne 20. 4. 2016:
ZMN vzalo na vědomí obsah základní studie výrobního areálu Dvorec a obsah znalecké-
ho posudku, z něhož plyne zjištěná obvyklá cena nemovitostí v průmyslové zóně v prů-
měru 115,16 Kč/m2. ZMN dále na základě těchto podkladů a prezentace záměru schvá-
lilo prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec pro výstavbu areálu firmy KLAUS 
Timber a. s. se současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města 
Nepomuk pro uložení, ponechání, provozování, opravy, úpravy, rekonstrukce, změny 
a výměny kanalizačního řadu pod předmětem převodu. 

ZMN odložilo projednání koupě pozemků v lokalitě V Korýtkách do doby, než budou 
známy kompletní náklady vázající se k úpravě těchto pozemků. Tento bod bude znovu 
projednáván na červnovém zastupitelstvu města.

ZMN schválilo rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Obnova histo-
rického jádra města Nepomuku” pro rok 2016 v celkové výši 250.000 Kč.

ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace Sboru dobrovolných hasičů Nepomuk na reali-
zaci oslav 140 let SDH Nepomuk ve výši 35.000 Kč. 

Kompletní zápisy z usnesení jsou dostupné na webové stránce 
www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-zastupitelstva-2016

Redakce se omlouvá zájemcům 
o stavební parcely v Nepomuku 
za chybně uvedený e-mailový 
kontakt na místostarostu Pavla 
Kroupu v minulém čísle novin. 
Zájemci o parcely se mohou  
hlásit na e-mail:  
 
pavel.kroupa@urad-nepomuk.cz  
 
či tel.: (+420) 725 872 961.  
Téma nových stavebních parcel 
bude rovněž jedním z bodů 
červnového zastupitelstva.
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Nepomučtí středoškoláci  
vzpomínali na mládí i zesnulé přátele

Doufám, že budu studentem až do konce života. A. P. Čechov

Zhruba stovka bývalých středoškoláků, kteří studovali v Nepomuku v letech  
1949–62 na gymnáziu, JSŠ a SVVŠ Nepomuk, zavítala 28. května na setkání do sálu Hotelu 
U Zeleného stromu. Program zahrnoval rovněž mši svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého 
za všechny studenty, jejich rodiče a profesory, oběd, úvodní zdravici představitelů města 
a zástupců bývalých studentů a vystoupení dětí ZŠ Nepomuk a Plzeňského MLSu – malého 
lidového souboru. Účastníci si mohli prohlédnout historické i současné fotografie školy 
a navštívit zdarma Městské muzeum a Rodný dům Aug. Němejce. Poděkování za inicia-
tivu i organizaci setkání patří především Marii Horové, Zdeně Trnkové a městu Nepomuk. 
Doprovodnou výstavu fotografií s názvem Abiturienti můžete do 26. června zdarma zhléd-
nout v provozní době Městského muzea v průjezdu na Malou letní scénu. Výtěžek z dobro-
volného vstupného v částce 2 200 Kč putuje na obnovu kapličky Šlépěje.

Velvyslanec podepsal  
partnerskou dohodu

Velvyslanec České republiky v Brazílii Jiří 
Havlík podepsal v rámci Svatojánských 
oslav ve městě São João Nepomuceno 
partnerskou dohodu mezi tímto městem 
a naším Nepomukem. Smlouva bude 
definitivně zpečetěna příští rok, kdy se 
do Brazílie na květnové oslavy chystá 
nepomucká delegace v čele se starostou 
Jiřím Švecem.

Program Obnova historického jádra nese své plody

Před několika dny byla dokončena 
oprava fasády chalupy čp. 170 v Plzeňské 
ulici, která byla podpořena v loňském 
roce dotací 20 000 Kč. Při opravě bylo 
částečně restituováno původní členění 
průčelí. Na snímcích vidíte původní 

a současný stav. V letošním roce se 
Nepomuk dočká realizace pěti dal-
ších projektů podpořených z tohoto 
programu, z toho dvou oprav fasády 
a dvou nových střech. Další čtyři objekty 
v Nepomuku – prohlášené kulturními 

památkami – budou v tomto roce opra-
vovány s příspěvkem z programu MK 
Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP Nepomuk.

Pavel Kroupa

Jarní výzdoba města 
sklízí uznání

Koukám na sochu na náměstí a ptám 
se: „Tak co, pane prezidente Masaryku? 
Líbí se vám Nepomuk?“ Jistě, že líbí, 
a jak by ne. O zvelebení centra města se 
snaží město a skvělí zahradníci Terezka 
Švecová a Václav Konvalinka – a jde jim 
to opravdu dobře.

Kamila Dostálová

Malá letní scéna ožívá

Po celkem dlouhé době si prostor na nádvoří někdejší piaristické koleje, zvaný Malá letní 
scéna, opět zaslouží své jméno. V letních měsících se zde o každém víkendu odehraje 
nějaké malé hudební či divadelní vystoupení. Cílem je oživení nejen tohoto zajímavého 
místa, ale i celého centra města. Většina akcí je směřována na sobotní večery, někdy 
ovšem, zejména před většími sobotními akcemi, půjde o pátek. Připraveny jsou koncerty 
populární i vážné hudby, folk, jazz, ale i rock´n´roll. Program je koncipován tak, aby 
oslovil co nejširší a nepestřejší publikum. V červnu se můžete těšit na plzeňskou skupinu 
Mi Martef, hrající klezmer, tedy židovskou lidovou hudbu, dechový orchestr klatovské 
ZUŠ či vrčeňský smíšený sbor. Pozvánky na jednotlivé akce i kompletní program nalez-
nete jak v těchto novinách, tak na webových stránkách města. Oživením Malé letní scény 
by měla vzniknout nová příležitost, pro místní i pro turisty, proč o víkendu zavítat do his-
torického centra města. Koncerty budou většinou volně přístupné, s dobrovolným vstup-
ným, se začátky po osmé večerní a s konci před desátou. Zkrátka milé zpestření letních 
večerů v našem krásném městě. Přijměte, prosím, pozvání k návštěvě. 

Pavel Kroupa

Fotosoutěž "Pozor, vyletí ptáček!"

Kategorie:

1   Fotografie z cest a dovolených  
v roce 2016 (rodinné momentky – 
selfie – akce a dobrodružství –  
města a příroda)

2   Nepomucko v roce 2016  
(města/obce – akce – příroda)

3   Nepomuk na dobových fotografiích: 
40.–90. léta (historické fotografie 
města a lidí ve městě z rodinných alb)

Registrační formulář na  
http://fotosoutez2016.nepomuk.cz. 
Formulář si můžete vyzvednout v infor-
mačním centru Nepomuk, kam je zároveň 
možné donést fotografie ke stažení/naske-
nování. Uzávěrka je 31. 8. 2016. Informace 

na telefonním čísle 604 442 409. Čtyři 
nejlepší fotografie z každé kategorie 
budou oceněny a na podzim vystaveny 
v obchodním domě Úslava na nepo-
muckém náměstí. Soutěž organizuje 
Mikroregion Nepomucko ve spolupráci 
s městem Nepomuk v rámci projektu 
Římskokatolické farnosti arciděkanství 
Nepomuk „Naděje pro kapličku Šlépěje“, 
podpořeného z grantu Nadace VIA.

Mladí architekti 
představí své vize

„Urbanistická vize města Nepomuk 
pohledem diplomantů Fakulty architek-
tury ČVUT v Praze" je název přednášky, 
která se bude konat 28. června od 18:00 
v sále hotelu U Zeleného stromu, i násle-
dující výstavy diplomových projektů 
na Zelenohorské poště. Čtyři studenti 
magisterského oboru Fakulty architek-
tury ČVUT si vybrali naše město a jeho 
další rozvoj jako téma svých diplomo-
vých prací. Každý se na Nepomuk podíval 
z poněkud jiné perspektivy, jejich neo-
třelé pohledy se pak dohromady skládají 
v inspirativní soubor podnětů a nápadů 
pro jeho budoucí směřování jak v rovině 
urbanistické, tak i sociální a ekonomické. 
Nejde jen o abstraktní akademické cvi-
čení. V nejbližší době proběhne výběrové 
řízení na zhotovitele nového územního 
plánu. Práce na zadání územního plánu 
budou bezprostředně následovat během 
podzimu a zimy. Hlavním cílem těchto 
prací bude formulace budoucí vize 
Nepomuka. Svěží pohled zvenčí, který při-
náší čtveřice mladých architektů, může 
být vítaným obohacením a vlastně i moto-
rem debaty, kam má naše město smě-
řovat, jaké jsou cíle, možnosti a limity 
rozvoje města a nové výstavby v následu-
jících desetiletích. Není-li vám lhostejné, 
v jakém Nepomuku budeme žít nejen 
my, ale zejména naše děti, udělejte si čas 
a přijďte na besedu.

Pavel Kroupa

Finanční úřad v Nepomuku 
omezil od 23. 5. činnost

Úřední hodiny jsou pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, 
daňový spis je od tohoto data uložen na Územním pracovišti 
v Blovicích. V Nepomuku funguje nadále podatelna, distribuce 
tiskopisů a poskytování informací ve věcech daní.

Změna jízdního řádu  
od 12. června 2016

Nově pojede v pracovní dny spoj v 5:40 od železniční stanice 
do centra Nepomuku. Zpět pojede ze zastávky Nepomuk, 
město v 5:55 s příjezdem k železniční stanici v 6:03.  
V 6:08 odjíždí osobní vlak do Plzně.
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O mateřské 
škole a hřišti 
v přírodním stylu

Mateřská škola Nepomuk byla postavena 
z části v roce 1963 a dostavěna v roce 
1983. Vybudovali si ji místní občané, 
kteří potřebovali umístit děti do mateř-
ské školy. Je zde pět tříd, které navště-
vuje 131 dětí ve věku od tří do sedmi let 
z Nepomuku a okolí. Jejím zřizovatelem 
je město Nepomuk. Od roku 2003 byla 
ke školce připojena i Mateřská škola 
Dvorec, která je jednotřídní s 28 dětmi. 
O děti se v obou mateřských školách stará 
20 zaměstnanců, kteří vytvářejí pro děti 
příjemné prostředí. Během školního roku 
je pořádáno několik projektů, některých 
z nich se mohou účastnit i rodiče. Každý 
měsíc přijede divadélko s pohádkou nebo 
jiným představením, pořádají se kurzy 
anglického jazyka a plavání. Od letošního 
roku je ve školce kroužek flétny a pohy-
bových aktivit. Další aktivity si plánují 
paní učitelky ve třídách, jsou to například 
besídky, tvoření s rodiči a podobně.

Zeptali jsme se ředitelky Kláry Řežábkové a zastupitelů:  
 
Jak se vám líbí nové přírodní hřiště u školky?  
A vítáte od letošního roku zavedený její celoprázdninový provoz? 
Co dalšího by se mělo ve školce změnit? 

Klára Řežábková,  
ředitelka MŠ Nepomuk:
Z našeho školního hřiště mám velikou 
radost. Jsem moc ráda, že zastupitelé 
města dotáhli tento projekt do konce, pro-
tože podklady na získání dotací musely 
být podány v šibeničním termínu. Ještě 
se dotahují nedokonalosti, ale myslím, že 
od září už bude zahrada připravena na pra-
videlnou návštěvu našich dětí. Od příš-
tího školního roku se ještě více zaměříme 
na environmentální výchovu, která se 
promítne i do našeho Školního vzděláva-
cího programu a dalších akcí. Chystáme 
se také přispívat svými nápady na dalším 
zvelebení a oživení této plochy. Na hřišti 
již proběhla první akce školy, a to projekt 
Den země, který byl velice zdařilý. Děti 
plnily úkoly, které byly rozmístěny po celé 
ploše hřiště, a tím se seznámily s novým 
prostředím. V rámci tohoto projektu jsme 
vysázeli květiny, které budou sloužit jako 

okrasná zákoutí. Děti se zde učí i práci 
na zahrádce. Každá třída má svůj záhonek, 
o který se stará. Děti sejí semínka nebo 
sázejí sazenice, okopávají je, zalévají. Už 
je vidět klíčící hrášek, ředkvičky, špenát 
a další zeleninu nebo květiny. Myslím si, 
že děti budou šťastné, až ochutnají své 
vlastní výpěstky.

V letošním roce chystáme rekonstrukci 
umýváren a toalet v Mateřské škole Nepo-
muk a v Mateřské škole Dvorec. Také 
proběhne zateplení budovy Mateřské školy 
Dvorec. Samozřejmě každoročně vymě-
ňujeme starý nevyhovující nábytek. Mým 
velkým přáním je vybudování parkoviště 
u školky. Už řadu let o to usilujeme, ale 
stále se naráží na různé překážky. Mateřská 
škola Nepomuk vždy poskytovala nadstan-
dardní služby a měla otevřeno po dobu 
letních prázdnin vždy 5 týdnů, což v okol-
ních mateřských školách nikdy nebylo. 
Pokud celoprázdninový provoz skutečně 

bude, tak některým dětem hrozí docházka 
do mateřské školy po celý rok bez pře-
stávky. A tak se ptám: nemají právo si 
trochu odpočinout a načerpat sílu na další 
školní rok? Dalším aspektem toho, proč se 
MŠ uzavírala v době prázdnin, jsou různé 
rekonstrukce, malování prostor, dezinfiko-
vání, velký úklid a čerpání řádné dovolené 
všech zaměstnanců. Není jednoduché vše 
skloubit a vyhovět každému, ale doufáme, 
že vše dobře dopadne. 

Pavel Kroupa, SZ, místostarosta:
Když v loňském roce přišlo vedení mateř-
ské školy s iniciativou, že bychom mohli, 
s využitím Operačního programu Životní 
prostředí, vytvořit u školky dětské hřiště 
a zahradu v přírodním stylu, říkal jsem si, 
že je to bezvadný nápad. Oživí se pozemek 
u školky, děti získají nové originální herní 
prvky, zahrada bude více využívána a záro-
veň bude sloužit pro praktickou výuku 

?
Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Jak se vám líbí nové přírodní hřiště u školky?  
A vítáte od letošního roku zavedený její celoprázdninový provoz? 

Martin Bršlica 
I když bydlím blízko nově upravené 
zahrádky patřící do areálu Mateřské 
školky v Nepomuku, ještě jsem se s ní 
podrobně neseznámil. Na první pohled mi 
ale připadá, že je to velmi zdařilý nápad. 
Spuštění „celoletního provozu školky“ 
je určitě velmi zajímavá a potřebná 
věc. My osobně zatím ještě letošní rok 
nemusíme řešit, jelikož manželce v září 
končí mateřská dovolená, nicméně jsem 
přesvědčen o tom, že je to velmi záslužná 
pomoc rodičům. Možná, že by stačilo 

otevření školky v létě pouze na měsíc. 
Nevím, tak mě to napadlo, ale to proto, 
že jsem přesvědčený, že ten jeden měsíc 
budu schopen se o děti postarat. 

Veronika Hejlová
K vašemu dotazu ohledně zahrady 
u mateřské školky mohu jen říci, že je 
velmi hezká. Osobně jsem tam ještě 
nebyla, ale už teď se mi moc líbí. Co se 
týče celoletního provozu, tato otázka 
se nás až tak netýká, jelikož o letních 
prázdninách máme děti u prarodičů. 

Jaroslava Petrásková
Zahrádka u mateřské školy se velmi 
povedla. Má nejen naučný charakter, 
ale i z hlediska bezpečnosti je velmi 
dobře zajištěná. Je na ni moc hezký 
pohled a věřím tomu, že děti ji plně vyu-
žijí. Co se týče celoletního provozu, je 
to vynikající krok pomoci zaměstna-
ným rodičům, kteří nemají možnost 
využít jakékoli další pomoci k zabez-
pečení svých dětí. Vítám velmi tento 
počin a moc děkuji za tento nápad.

ekovýchovy a přírodovědy pro nejmenší, 
opraví se plot. Ve spolupráci se zahradní 
architektkou Zuzanou Kejhovou se v šibe-
ničním termínu podařilo sepsat projekt 
a získat s plným počtem bodů dotaci. 

Otevřené výběrové řízení na dodava-
tele vyhrála vcelku renomovaná plzeňská 
zahradnická firma, která nabídla oproti 
původnímu rozpočtu výrazně nižší cenu. 
Vše vypadalo nadějně. Bohužel se uká-
zalo, že soutěžit jen na nejnižší cenu není 
optimální. Dodavatel se následně sna-
žil na lecčem ušetřit – a především se, 
i z důvodu nepřízně počasí, oddaloval ter-
mín dokončení. Ještě v době uzávěrky 
těchto novin nebyly odstraněny všechny 
nedodělky. Nebyl například finálně dorov-
nán terén a doset trávník. Bylo třeba 
dotáhnout uvolněné plaňky na plotě, plot 
ještě jednou natřít. V době, kdy čtete tyto 
řádky, by již snad měly být všechny práce 
hotovy a děti z mateřské školy si konečně 
budou moci naplno užívat novou zahradu 
plnou zábavných zákoutí. Užívat by si ji 
nově měly i o prázdninách, kdy, s výjim-
kou prvního a posledního týdne v srpnu, 
bude školka v omezeném počtu tříd fun-
govat přes celé léto. Na sklonku roku 
by se pak rodiče dovážející své potomky 
do školky autem měli dočkat i dlouho 
slibovaného parkoviště. Po prověření 
všech variant, včetně vybudování nového 

komfortnějšího příjezdu ke školce z druhé 
strany, se nakonec městská rada přiklonila 
k jednoduššímu a levnějšímu řešení, tedy 
k vybudování malého parkoviště u hlav-
ního vchodu, tedy zhruba v podobě, jak 
bylo představeno na skice od architekto-
nického ateliéru City Upgrade.

Zdeněk Bouše, nezávislý kandidát za SZ:
Jako malý kluk jsem si o takovém hřišti 
mohl nechat jen zdát. Jsem rád, že se tento 
projekt uskutečnil, a myslím, že se povedl. 
Hřiště se skládá z tolika různých prvků, že 
si tam jistě každé dítě najde to své. Těší 
mě, že hřiště bude využité i během letního 
prázdninového provozu.

Jsem rád, že se povedlo rozšířit prázd-
ninový provoz. Vycházíme tak vstříc 
rodičům, kteří nemají jinou možnost 
kam své dítě v době letních prázdnin 
umístit. Město zbuduje nové parkovi-
ště, které jsem před časem projednával 
s občany přilehlého bytového domu a již 
mělo být zbudováno. V mezičase však 
kolegové radní přišli ještě s jedním návr-
hem a zvažovala se jeho realizovatelnost. 
Nakonec jsme našli shodu na původní 
variantě, která se nyní papírově připra-
vuje. Přál bych si, aby se povedlo v MŠ 
dokončit rekonstrukci sociálního zařízení. 
Na ostatní podněty pro změny by mě zají-
maly odpovědi dětí, které MŠ navštěvují.

Václav Kovář, ČSSD:
Přírodní hřiště u školky určitě není špatný 
počin. Na druhou stranu je to trochu 
módní vlna, která se v posledních letech 
vzedmula (především díky dotacím), 
a neznám moc školek, kde by se podobný 
projekt nerealizoval. Bohužel s odstu-
pem času, když se dívám na stav zahrad 
ve školkách, kde se projekt realizoval 
třeba 2 roky nazpět či ještě dříve, tak je 
často tristní. Je to zejména tím, že nejde 
jen o samotnou realizaci díla, ale pak 
i o nákladnost udržování zahrady v opti-
málním stavu. V mnoha školkách není 
zajištěn celoroční provoz a zejména o loň-
ských prázdninách, v době veder a sucha, 
se některá přírodní hřiště změnila v poušť. 
Nebyl nikdo, kdo by v době zavření 
školky zahrady zaléval, a nebo bylo zalé-
vání nedostačující. Přímo v Nepomuku 
jsem narazil v projektu na druhy rostlin, 
které s největší pravděpodobností nepře-
žijí první rok, protože vyžadují dostateč-
nou vlhkost a v písčité a vysychavé půdě 
MŠ Nepomuk budou trpět a postupně 
odcházet. Ale třeba se mýlím a nepo-
mucká školka bude výjimkou a hřiště, 
včetně nových rostlin, se i do dalších let 
podaří udržovat v pěkném stavu. Co se 
týče celoprázdninového provozu, tak tuto 
službu v naší rodině nevyužijeme. Se škol-
kou jsme celkově spokojeni.

Přírodní hřiště  
u MŠ Nepomuk  
v číslech

Fyzické zahájení stavby firmou  
PŘEMYSL PÍSAŘ – zahrady s. r. o.: 14. 9. 2015
Dokončení stavby: 15. 11. 2015 
Celková cena díla: 1.575.698 Kč s DPH 
Celková výše dotace činí 1.322.703,33 Kč. 

Akci tvoří dodávka stavby – úprava dětského 
hřiště a zahrady a dodávka autorských 
herních prvků pro Mateřskou školu Nepomuk. 
Dodavatelem autorských herních prvků je 
Mgr. A. Lenka Klodová.

data poskytl  
Josef Silovský, investiční technik

Součástí hřiště je i malý přírodní amfiteátr

Svůj názor na hřiště u MŠ můžete vyjádřit v anketě na www.nepomuk.cz.
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Indická návštěva 
v Nepomuku

Dne 20. dubna zavítala do Nepomuku 
návštěva z indického státu Kerala, farnosti 
Parappukkara, kde stojí kostel i škola sva-
tého Jana Nepomuckého. Na snímku pout-
nice pózují se svou českou průvodkyní 
(vlevo) v informačním centru Nepomuk. 
Snímky vskutku nevšedního kostela, zasvě-
ceného svatému Janu Nepomuckému, si 
můžete prohlédnout na http://www.parap-
pukkarachurch.com/Gallery.html.

Začalo vyznačování 
CHKO Brdy

Dne 5. 5. byl u obce Kozičín umístěn první 
ze 103 hraničníků. Vlastní hraničník je 
cca 2 metry vysoký dřevěný sloupek se 
stříškou nesoucí tabuli s velkým státním 
znakem České republiky, tabuli s označe-
ním CHKO a názvem oblasti. Vyšla také 
první informační brožura o přírodě a his-
torii chráněné krajinné oblasti, která je 
dostupná na pracovištích správy CHKO, 
nejblíže tedy každou středu na Městském 
úřadu ve Spáleném Poříčí.

Stříbrná svatba a pořád to klape

Nepomuk a Swalmen slaví 25 let spo-
lečného partnerství. Partnerství mezi 
Nepomukem a Swalmen začalo trochu 
jako zápletka z dobrodružného románu. 
Dva zástupci tamní radnice se v roce 1991 
rozhodli, že se vydají na místo, kde se 
narodil sv. Jan Nepomucký, jehož socha 
stojí na mostě nad říčkou Swalm. Jak praví 
legenda, první, koho v Nepomuku potkali, 
byl tehdejší starosta Josef Michek. Slovo 
dalo slovo a začalo se plánovat partner-
ství, které trvá už 25 let, i když Partnerská 
smlouva byla podepsána až v dubnu 
roku 1995. 

Kromě oficiálních návštěv a sym-
bolického pojmenování ulic v obou 
partnerských městech spočívá spolupráce 
zejména v osobních kontaktech. Během 
partnerství byly například zorganizovány 
výměnné pobyty žáků základních škol 
nebo opakované neformální vzájemné 
návštěvy zájmových spolků – zahrádkářů, 
hasičů, učitelů, hudebníků a dalších. 
Pravidelný kontakt udržují také pra-
covní skupiny Nepomuk – Swalmen. 
Jak si pochvaluje Pavel Jiran, zástupce 
pracovní skupiny a bývalý nepomucký sta-
rosta, neformální návštěvy jsou k utužení 
osobních kontaktů ideální příležitostí. 
Kromě toho zajišťují kontinuitu spolu-
práce navzdory personálním obměnám 

na radnicích. Dokladem tohoto tvrzení je 
i fakt, že když se v roce 2007 město Swal-
men stalo součástí hanzovního města 
Roermondu, na partnerství a přátel-
ství s Nepomukem to žádný negativní 
vliv nemělo. 

Pokud vás prázdninové cesty do Roer-
mondu zavedou, jistě nebudete litovat. 
Město najdete jen 15 km od hranic 
s Německem a Belgií, v jezerní oblasti 
Maasplassen. Díky této poloze je desti-
nace ideální pro milovníky vodních sportů 
včetně rybaření. Také turistům zaměřeným 
na poznávání kulturních památek nabízí 
Roermond plnohodnotné vyžití. Centrum 
města, jehož panoramatu vévodí katedrála 
sv. Kryštofa z 15. století, bylo vyhlášeno 
památkovou rezervací. Můžete tu obdivo-
vat například radnici z roku 1 700 nebo 
zachovalé cechovní domy. Město ožívá pra-
videlnými sobotními trhy, které můžete 
pozorovat z kaváren rozesetých po celém 
centru. Informace o aktuálním kultur-
ním dění najdou zájemci také v angličtině, 
němčině a francouzštině na webu města 
https://www.roermond.nl/. Fotografie 
ze společných setkávání budou v červnu 
vystaveny ve společenské stodole Hotelu 
U Zeleného stromu.

Monika Bechná

Poděkování 
za Den matek

Rády bychom za tojické ženy poděko-
valy dětem ze školní družiny ZŠ Vrčeň, 
kapele Český Slavoj a mužům z naší obce 
za bezvadnou organizaci květnového Dne 
matek, perfektní servis a nevšední pánské 
vystoupení. Moc jsme si to užily, budeme 
se těšit zase za rok.

Za tojické ženy Růžena Skalová

Ohlédnutí za školním rokem v Oselcích

Školní rok, který se pomalu chýlí 
ke konci, nebyl v SŠ a ZŠ Oselce napl-
něn pouze výukou, ale i množstvím dal-
ších událostí, akcí a projektů, které byly 
na výuku navázány nebo s činností a spe-
cializací školy souvisejí. V březnu byl 
ukončen kovářský kurz pro dospělé Práce 
v kovárně – základy kovářství. Tento 
kurz začal již v listopadu a konal se vždy 
o víkendech. V letošním roce ho absol-
vovalo 8 účastníků, kteří se ve 120 hodi-
nách rozdělených do 8 víkendů pod 
vedením zkušeného kovářského mistra 
Jiřího Wallnera seznamovali se základy 
kovářského řemesla. Nejprve pozná-
vali základní operace při volném kování 
a pak pokračovali opravami nářadí 
(sekáče, krumpáče) a dalšími kovář-
skými pracemi. Jako zajímavost jim byla 
předvedena i výroba damascénské oceli. 
Na závěr jim byl předán certifikát o absol-
vování kurzu a každý z účastníků si 
odnesl vlastní kované kovářské kleště.

Kurz měl u účastníků velmi kladnou 
odezvu a většina z nich by ráda pokra-
čovala i v dalším roce – v případě zájmu 
veřejnosti se na podzim opět uskuteční. 
Další významnou akcí školy, která se 

připravovala již delší dobu, byl výměnný 
pobyt našich a italských studentů. 
V době od 5. do 24. března se osm ital-
ských mladíků z Milána spolu se svým 
učitelem účastnilo odborné výuky v truh-
lářské dílně školy v Oselcích. Za pomoci 
učitelů i zkušených žáků vyráběli intar-
zované hodiny a podnosy. O tom, jak 
se jim zde líbilo a jak ocenili řemesl-
nou zručnost našich žáků, se můžete 
dočíst v dopise, který poslali do naší 
školy po návratu domů a který najdete 
na našich webových stránkách http://
www.stredniskolaoselce.cz/cs/fotoga-
lerie/grazie-oselce/R10-A965/ spolu se 
spoustou fotografií z jejich pobytu.

Tato stáž se uskutečnila díky pro-
jektu EuMoMa (Evropská mobilita 
ve výrobním sektoru) a byla koordino-
vána prostřednictvím Fondazione Enaip 
Lombardia. Cílem je rozvíjet evropskou 
dimenzi výuky v systému odborného 
výcviku a podnikání prostřednictvím 
zahraničních stáží žáků středních 
odborných škol.

Díky této spolupráci s italským part-
nerem mohli naopak vycestovat naši 
žáci „na zkušenou“ do Milána. A tak již 

letos ve druhé polovině dubna odjelo šest 
našich žáků spolu s učitelem odborného 
výcviku Václavem Jakubčíkem do Cantù 
u Milána. Pod vedením italských mistrů 
tam tři týdny získávali vědomosti. 

Tento dvouletý projekt SŠ Oselce byl 
nazván Putování za řemeslem, je pláno-
ván na roky 2016 a 2017 a financován je 
z projektu Erasmus+. Rovněž informace 
o něm s mnoha fotografiemi najdete 
na stránkách školy.

Nejnovější událostí byla v pátek 
6. května návštěva hejtmana Plzeňského 
kraje Václava Šlajse na Střední škole 
a Základní škole v Oselcích, pracovi-
ště Blovice. Václav Šlajs si prohlédl jak 
učebny a dílny střední školy, tak inter-
nátní základní školu a živě se zajímal 
o jejich chod i aktivity žáků a učitelů. 
Na závěr jeho návštěvy se uskutečnila 
beseda se zaměstnanci školy. 

Toho, kdo chce vidět ukázky prací 
našich žáků, bychom rádi pozvali 
na výstavu v Mariánské Týnici, která 
začala vernisáží 11. května 2016 a potrvá 
až do 19. června 2016.

Markéta Kašparová

Noc kostelů v Myslívě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00–22.00 hodin

Divadelní představení Mučedník 
z Nepomuku / (MDK při ZŠ Nepomuk) 
/ Hudební vstupy soubor Canto nepo-
mucenum a děti / Varhanní improvizace 
Petr Vopalecký / Umění jako prostor pro 
setkání s Bohem – výstava / Prohlídka 
zvonů ve věži / Přidej své světlo 

Bližší informace na www.nockostelu.cz 
a na www.obecmysliv.cz.

Foto Šárka Boušová

Foto Pavel Jiran
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Tojice jsou skvělou volbou pro bydlení i rekreaci

Traduje se o nich, že mají víc nutrií než 
obyvatel, a v létě to často bývá i pravda. 
Nutrie na potoce Víska tvoří místní raritu, 
a když odrodí březí samice, je možné jich 
zde napočítat kolem stovky. Přičemž stá-
lých obyvatel je jen 85. Každé odpoledne 
míří za nutriemi rodiny s dětmi, nikde 
nenajdou nápisy NEKRMIT!, jaké známe 
ze zoologické zahrady. Naopak, tvrdé 
pečivo či kořenová zelenina jsou vítané 
a nutrie si potravu berou doslova z ruky. 
Čas na zábavu nabízí sousední bezplatný 
sportovní areál, kde najdete dětské herní 
prvky či nohejbalové a tenisové hřiště pro 
dospělé. Nechybí ani stůl na ping-pong či 
táborákové ohniště. 

Vlastní muzeum
V nedalekém srubu byla díky projektu 
Místní akční skupiny svatého Jana 
z Nepomuku v loňském roce otevřena 
stálá expozice – miniZOO Tojice, která 
nabízí informační panely o životě zví-
řat z okolí, interaktivní herní prvky či 
možnost posezení. Vstupné do ní je 

dobrovolné, na podporu nutrií, otevírací 
doba od svítání do soumraku. Nutriím je 
rovněž možné tvrdé pečivo naházet do spe-
ciálního boxu, nacházejícího se u řeky.

V obci funguje konzum, tradici mají 
místní hasiči a hasičský klub, vede tudy 
cyklistická i pěší trasa, zvon v kapličce pra-
videlně oznamuje poledne a šest hodin 
odpoledne. Kromě ní návsi dominuje kla-
sicistní stavení s letopočtem 1912 či malý 
roubený špejchárek. Je zde rovněž auto-
busová zastávka. Obec dodržuje řadu 
zvyklostí, mezi nimi zmiňme pravidelné 
rukodělné kurzy pro ženy, stavění máje, 
velikonoční křístání, Den matek, konec 
prázdnin či novoroční pochod. Řadu let 
vydávají Tojice ve spolupráci s okolními 
obcemi vlastní kalendář, který několikrát 
zabodoval v celostátních soutěžích.

Na vlak blíž než z Nepomuku
Zájemci o bydlení budou moci v dohledné 
době využít několik připravovaných sta-
vebních parcel se základní infrastruktu-
rou o výměrách 1.089–1.600 m2. Parcely se 

nacházejí na rovinatém území s minimál-
ním jihovýchodním sklonem na začátku 
obce směrem od Dvorce. Nabízejí dokonce 
výhled na Zelenou Horu. Cena bude 
zhruba 425 Kč/m2. Na vlak je to odtud 
jen něco přes kilometr, zhruba 15 minut 
chůze, tedy zhruba o polovinu méně než z 
nepomuckého náměstí.

Velký ráj přírody
Tojice oceníte nejen díky dobré dostup-
nosti, ale rovněž díky klidu a krásné pří-
rodě. Obec leží na úpatí bájného vrchu 
Štědrý, který je spolu s přilehlou rezer-
vací doslova rájem pro houbaře a milov-
níky přírody. Často přímo u vsi potkáte 
koroptve, srnky či zajíce. Ne bezdůvodně 
se zde konalo například představení Čtyři 
dohody Jaroslava Duška. Na poli za obcí 
byla znovuvysazena památná hrušeň – 
držitel ocenění Nadace Partnerství v kate-
gorii Strom hrdina. Více informací o obci 
najdete na webových stránkách www.
tojice.cz či telefonu 724 085 812 (Ivan 
Trhlík, starosta).

Po Brdech s Jaroslavem Hodkem – 2. díl

Dnes se vydáme na jižní stranu BRD, 
na vrchol PRAHY a na MALÝ TOK. Ten-
tokrát ale bude výšlap zajímavý tím, 
že nepůjdeme stejnou cestou zpět. 
Pro motoristický příjezd zvolím Spá-
lené Poříčí. Vydáme se opět po nám už 
známé silnici č. 19. Hořehledy, Borovno, 
projedeme Míšovem a dostaneme se 
na nejvyšší místo silnice na Teslíny. Zde 
vlevo tušíme Padrťské rybníky a vpravo se 
můžeme vydat třeba na Třemšín. My ale 
pokračujeme klesající silnicí do Věšína. 
V lese vpravo je odbočka do rekreačního 
tábora a těsně před tímto místem zahy-
nula celá rodina. Proto v lesním úseku 
silnice z Teslín s rozumem. Ve Věšíně při-
jde ostrá pravotočivá zatáčka. Před tímto 
místem zpomalte a rozhodněte se, zda 
odbočíte v této zatáčce na Bukovou a z ní 
do Nepomuka, nebo budete pokračo-
vat po silnici č. 19 až do Rožmitálu a tam 
před benzinkou po levé straně odbo-
číte a dostanete se také do Nepomuka.
 Ať pojedete tou, nebo druhou cestou, 
sejdete se v Nepomuku pod lesem na vel-
kém neplaceném parkovišti po levé 
straně blízko občerstvení Nepál. Připra-
vit a jdeme zpět několik desítek metrů 
na křižovatku. Po levé straně je pří-
střeškový srub a my začínáme stoupat 
asfaltkou lesem asi 1km. Na křižovatce 
lesních cest se dáme doleva až na další 
křížení a zde narazíme na energovod. 
Dáme se doprava a pěkným stoupá-
kem po tvrdé kamenité cestě podél el. 
vedení. Nahoře cesta trochu uhne doleva 
a my narazíme na velmi solidní asfal-
tku vedoucí od Trokavce. Tady možná 
narazíte na cyklisty, kteří vám řeknou, 
že stále jedou do vršku a už nemohou. 
Na tomto místě se my otočíme doleva 
a půjdeme se podívat , kde za druhé 
svět. války měli Němci kasárna. Ti, 
kdo mají koupenou perfektní novou 
knížku BRDY znovu otevřené, kde jsou 
dokonalé popisy Brd, se dozvědí o této 
radarové jednotce více. Fandové radio-
lokace si přijdou na své. My se vrátíme 
na asfalt a do stoupáku, kde už někteří 

cyklisté slézají z kol, necháváme po své 
pravé straně trafostanici a vycházíme 
na nejvyšší bod Prahu. Není to žádný 
vrchol, ale plošina. Vlevo vidíme objekt 
mohutné radarové věže, kde je pod 
kopulí amer. radar, který všichni znají 
z pořadu o počasí v televizi. Věž zleva 
obejdeme a malou cestičkou v borůvčí 
jdeme až k jednomu z „vrcholů“, kde 
je zápisová kniha. Po zapsání jdeme 
zpět na silnici a podíváme se i nahoru. 
Létá tam často mořský orel. I já jsem jej 
viděl poprvé. Je to i dobrá chvíle na to si 
dát svačinu, odpadky zpět do batůžku 
a vyrazíme. Ale pozor! Nepřipravte se 
o nejhezčí zážitek výšlapu! Z místa, 
kde jsme posvačili, nepůjdeme dál 
po cestě, ale překročíme hned silnici 
a opravdu malou pěšinkou ve smrčkách 
se pomalu točíme doprava, až přijdeme 
do řídkého stojáku a tam na západ 
na skalnatou terasu, kde sejdeme 
několik metrů dolů. Máme výhled 
na Kokšín, Padrťské rybníky, na místo, 
kde měl stát amer. radar na kótě 718, 
a je tam i zápisová kniha. Po hořejší 
hraně terasy jdeme jen několik desítek 
metrů na jih na druhou vyhlídku. Jedna 
z nich nese jméno spisovatele Čáky.
 A to už vidíme z plošiny cestu z čer-
veného kamení, která jde z radaru 
na Praze. Po té půjdeme dlouho rovně, 
až přijdeme ke křížení cest. Toto místo 
se jmenuje U sv. Jana. Vpravo před kří-
žením je památka místa na stromě 
a po přečtení textu se podívejte do místa 
přes cestu vlevo, kde najdete zbytky 
strážního domku, spíše tedy jeho 
základů. Může se stát, že již někdo by 
chtěl končit. Může se to stát. V tom pří-
padě odbočí doprava kolem posedu 
a dostane se rovnou do obce Nepomuk. 
My však jdeme dál stále rovně a stou-
páme. Přijdeme na křížení cest, a ačkoli 
budeme pokračovat dál rovně, nezapo-
meňte si odskočit 100m vlevo na Malý 
Tok. A opět, tak jako na Praze, žádný 
vrchol. Jen vlevo 30 metrů triangulační 
bod označující nejvyšší místo. Vrátíme 

se, po spočítání všech nastává klesání 
cesty a dostáváme se na asfaltovou sil-
nici. Má své tabulové označení LESNÍ 
CESTA TICHÁ. My jdeme vpravo a při-
jdeme k rozvětvení cest. Se zpěvem se 
dáváme znova vpravo, na LESNÍ CESTA 
BORSKÁ. Pak už se to nedá splést, LESNÍ 
CESTA PLANÝRKA a jdeme stále po kle-
sající silnici, kde vlevo je sráz a vpravo 
stráň, až do Nepomuka. Teď už jen 
najít to správné naše auto a se spoko-
jeností na duši se vydat k domovu. Ti, 
kdo se chtějí ještě najíst, mají mož-
nost se najíst ve Věšíně, v Míšově 
v Grilu, v Hořehledech nebo v Poříčí. 

No a já se s vámi loučím a nezapomeňte!
Brdy jsou naše a jsou krásné 
za každého počasí a ročního období.

Jára Hodek, Měšťanská beseda  
Spálené Poříčí

Sleva pro čtenáře Nepomuckých novin na operu AIDA

Dne 1. 7. 2016 se od 20:00 hodin koná 
představení opery Giuseppe Verdiho 
"AIDA" v Amfiteátru v Plzni na Lochotíně. 
Toto představení je v aranžmá zakla-
datele letních festivalů – ředitele DJKT 
v Plzni Martina Otavy. Opět budou zpívat 
pěvecké osobnosti včetně naší pěvkyně, 
Evy Urbanové, a čeká se i účast mladého, 
talentovaného italského pěvce Paola 

Lardizzone, který stihnul v letošním roce 
již oslnit diváky svým neuvěřitelným hla-
sem v našem plzeňském divadle. Těšíme 
se na vaši účast, přátelé a obdivovatelé 
krásné múzy. Informace o programu 
a prodeji vstupenek lze získat na tel. č. 
(+420) 378 038 185. Důležité informace: 
1. každý, kdo si bude objednávat vstu-
penky na operu AIDA, nemá při koupi 

zapomenout předložit svou abonentku, 
čímž získává slevu ve výši 20% na dvě 
abonentky. 2. Ten, kdo se prokáže 
výstřižkem článku z našeho "Nepomuc-
kého zpravodaje", v němž je pozvánka 
na konání opery AIDA v Plzni, obdrží 10% 
slevu na zakoupenou vstupenku. 

Kamila Dostálová

Tojické nutrie

Z představení Čtyři dohody

Radar na vrchu Praha
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Zaniklý dům Mazalovský – Slavíkův

Staré čp. 110 – zbořeno v letech 1947–48

Až do roku 1824 se jednalo o poslední dům v ulici ke Kozlovicím, kolem vedla cestička – 
vozová cesta na Kaplanku. Dům odkoupilo město, které zde plánovalo postavit hlavní 
poštu. K tomu nedošlo v důsledku okolností, roku 1945 ztratil Nepomuk okresní soud 
i berní úřad. Původní fotografie je z roku 1924 od Josefa Hnízdila, který snímek pořídil 
na popud Augustina Moravce z Čečovic pro Okresní sdružení republikánského dorostu.

Naše škola v Milči

Když jsem před časem opouštěl po tři-
nácti letech málotřídní základní školičku 
v Milči, zanechával jsem ji svojí nástup-
kyni na, myslím, velmi dobré úrovni. 
Nejen co se vybavení didaktickou tech-
nikou týče. Škola byla nově zrekonstru-
ovaná, fasáda rovněž svítila novotou, 
elektrické vedení nehrozilo zkratem. Jen 
topení bylo trochu starší a také lavice 
pamatovaly minulé století. Naopak dětí 
bylo kolem dvaceti, všechny samostatné, 
ochotné, pracovité a velice šikovné. 

Podnikali jsme spoustu školních 
mimoučebních akcí a společně prožili 
mnoha zajímavého, Jistě, ne každý mohl 
být premiantem, ale všichni pracovali tak, 
jak nejlépe dokázali. Rozhodně jsme se 
nemuseli zabývat problémy, které jsou 
možná běžné v jiných, především velkých, 
školách. Žáci měli v naší škole dostateč-
nou míru volnosti a svobodného pohybu, 
což ovšem bylo spojeno s neméně velkou 
zodpovědností. Nejen každý sám za sebe, 
ale i za spolužáky. Totéž platilo i při naší 
školní práci.V letošním roce jsem se 
po dvouleté přestávce vrátil, abych vypo-
mohl po dobu mateřské dovolené paní 
ředitelky. Nalezl jsem školu v ještě lepším 
stavu, než jsem ji opouštěl. Nové žid-
ličky a lavice, nové vybavení počítačové 
učebny, vyměněné staré dveře za krásné 
nové. Dokonce i topení bylo kompletně 
předěláno na vytápění produktem místní 
bioplynové stanice.

Jen ty děti! Ne, nadále jsou samo-
statné, ochotné, pracovité a zvídavé. 
Dokonce jsou stále výbornou partou 
a my znovu začínáme podnikat spo-
lečné akce. Ani školní práce nám nejde 
o nic hůře a předpokládám, že naši žáci 
budou úspěšní i v dalším životě. Třeba 
jako Anička s Jakubem, kteří se před lety 
bez problémů dostali na víceleté prestižní 
gymnasium v Plzni a stále na něm bez 
sebemenších problémů pokračují. Nebo 
jako Jana studující vysokou školu v Praze. 
Popřípadě jako Pepa, který se na nás 
nedávno přišel podívat a vyprávěl o své 

škole, kde se připravuje na dráhu IT spe-
cialisty. Ne, děti jsou prakticky stejné. Jen 
jejich počet se, bohužel, snížil. V současné 
chvíli je nás všeho všudy dvanáct a ani 
v příštím roce se počet příliš nezvýší. A to 
je opravdu škoda, naší školičkou bychom 
se mohli chlubit – a my tak nezřídka 
činíme. Třeba když nás v minulosti navští-
vila Česká televize, rozhlas nebo novináři 
nejen regionálních periodik. Bezvadná 
spolupráce se zákonnými zástupci žáků, 
velká podpora ze strany zřizovatele Obec-
ního úřadu v Milči, to zejména nám 
pomáhá v každodenní zodpovědné práci. 
Pan starosta nám kupříkladu zajistil auto-
bus pro dopravu dětí i z nespádových obcí 
do školy a zpět. 

Jsme sice málotřídní školička, ale naše 
vybavení je nejen srovnatelné s řadou veli-
kých škol, ale v mnohém je i předčíme. 
Kupříkladu vybavení moderní technikou 
je doslova nadstandardní. K počítačům 
mají při výuce přístup všichni žáci, včetně 
prvňáčků, práce s interaktivní tabulí je 

naprosto běžnou součástí vyučování. 
Dokonce se na tvorbě programů podílejí 
i sami žáci. Naše počítače slouží k vydá-
vání školního časopisu a samozřejmě 
i k prezentaci našich výsledků.Pokud vás 
výše uvedené řádky zaujaly nebo ve vás 
dokonce vyvolaly určitou zvědavost, pak 
vás zveme k nám do školy na vlastní oči 
se o všem přesvědčit. Nepotřebujeme 
pořádat žádný den otevřených dveří, pro-
stě zajděte kdykoliv. Stačí jen se předem 
domluvit, abychom shodou okolností 
neodešli do přírody, kde se často také učí-
váme poznávat rostliny a živočichy. 

Jsem si vědom skutečnosti, že zhruba 
za dva roky opět odejdu a budu si užívat 
zaslouženého důchodu. Věřím však, že 
se všem dětem i dospělým, kteří jsou se 
ZŠ Mileč spojeni, bude i nadále dařit a že 
na tuhle naší krásnou školičku budeme 
pyšní mnoho dalších let. 

Dr. Stanislav Červenka, ředitel ZŠ Mileč 
zsmilec@seznam.cz, tel: 371 59 1147

Milčí zazní barokní hudba

Tentokrát zavítá do milečského kostela jeden z koncertů 
Západočeského baroka s názvem Barokní setkání varhan a flétny. 
Interpreti – Jakub David Směšný (varhany) a Petra Bětáková 
(flétna), nadaní studenti plzeňské konzervatoře, přijedou potěšit 
milečské i všechny další, jistě nebude mnoho těch, kteří si tento 
hudební svátek nechají ujít. Takže – v neděli 26. června odpole-
dne ve 14.00 v milečském kostele sv. Petra a Pavla na viděnou! 
Akce se koná za finanční podpory Mikroregionu Nepomucko. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na obnovu kostela.

Program

1)  Georg Muffat – Toccata prima z díla Apparatus  
musico organisticus (varhany)

2) Antonio Vivaldi – Sonata č. 3 z díla Il pastor fido (fléna a varhany)
6) Georg Muffat – Passacaglia ze stejného díla (varhany)
3) Georg Philipp Telemann – Fantasie č. 2 c moll (flétna)
4) Johann Pachelbel – Ciaccona C dur (varhany)
5) Giovanni Battista Fontana – Sonata č. 1 C dur (flétna a varhany)

Foto měsíce

Zvítězily opět labutě. Když se ohlížíme 
za nepomuckou poutí a oblíbeností jed-
notlivých atrakcí na náměstí, bezesporu 
dospějeme k labutím. I v letošním roce 
byl tento kolotoč nejvytíženější atrakcí, 
a právem si proto zaslouží být naším 
snímkem měsíce. Proletět se s nimi nad 
historickým jádrem města má nepo-
chybně své kouzlo pro malé i velké.

historický snímek – archiv Romana Tykala  
současný snímek – Lukáš Mácha

Více fotografií z pouti na http://bit.ly/1sVSMjy
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Statistika 

V letošním školním roce opouští Základní 
školu Nepomuk celkem 48 žáků. Z devá-
tých tříd odchází na střední školy celkem 
38 žáků, převážná většina podala při-
hlášky na čtyřleté maturitní obory nebo 
na gymnázia, pouhých 9 zvolilo tříleté 
učební obory. Na osmiletá gymnázia se 
hlásilo 9 dětí z pátých tříd, z tohoto počtu 
jich 7 bylo přijato. Z nižších než 9. tříd 
vychází letos 3 žáci a jsou přijati do tří-
letých učebních oborů. I u nás se potvr-
zuje dlouhodobá celostátní zkušenost, že 
rodiče i děti volí raději čtyřleté maturitní 
obory i přesto, že o absolventy maturitních 
oborů je u zaměstnavatelů menší zájem. 
Na trhu práce ale chybí především šikovní 
absolventi tříletých učebních oborů. Tuto 
skutečnost potvrzuje i vyjádření několika 
místních podnikatelů, že sehnat v sou-
časné době šikovného a pracovitého řeme-
slníka je opravdu velký problém.

Cesty žáků 
za poznáním do Plzně

Ještě než rozdáme všem školákům roč-
níkové vysvědčení, děti se svými vyučují-
cími užijí kromě výuky také školní výlety. 
V tomto školním roce jsme využili zajíma-
vých nabídek dvou plzeňských atraktivit. 
Škola zakoupila výrazně zlevněné vstu-
penky do plzeňské ZOO a také do stále se 
lepšící Techmánie. Vstupné do ZOO se 
zakoupením permanentky pro školy sni-
žuje na polovinu. Nabídka Techmánie: 
při návštěvě žáků ve školní skupině se 
snižuje vstupné na 50,-, jinak se za dítě 
ve věku od 6 do 15 let zaplatí 110, – Kč. 
Obě plzeňské velmi hojně navštěvo-
vané zajímavosti jsou pro žáky naší 
školy vhodným doplněním výuky celé 
řady předmětů.

Co čeká školu 
o prázdninách

Jakmile dětem začnou prázdniny, ve škole 
se bude ozývat odlišný pracovní ruch. 
Naplánované je malování tříd i škol-
ních chodeb. V kuchyni bude vyměněna 
část dosluhujícího vybavení, stojí za při-
pomínku, že mnohá kuchyňská vyba-
vení ještě sloužila ve staré školní jídelně 
v budově na náměstí. Pokud je třeba něco 
opravit, servisní technici se velmi často 
podivují, v jakém stavu původní vyba-
vení ještě je, za to patří poděkování všem 
zaměstnankyním kuchyňského perso-
nálu. A pokud se podaří záměr, mohla by 
se výrazné modernizace dočkat i kotelna. 
Především pro školní družinu a děti 
z 1. stupně byla podána žádost o dotaci 
na vybavení venkovní hrací plochy. 
Rozhodnutí, jak žádost o dotaci dopadla, 
očekáváme v červnu.

Mezinárodní den dětí

Začátkem června, kdy se červnové číslo NN 
dostává ke svým čtenářům, mají za sebou 
všichni žáci společnou oslavu meziná-
rodního dne dětí. V době, kdy se tyto 
noviny připravovaly, jsme našli pocho-
pení u všech místních oslovených firem, 
které finančně podpořily školou pořádaný 
MDD. Už nyní děkujeme za příspěvky 
na program a dárky dětem. V příštím čísle 
přineseme zprávu o průběhu MDD a také 
kompletní seznam našich sponzorů.

Písnička vystoupila na pouťové mši

Vedoucí sboru Písnička Mgr. Dana Králová 
připravila a nacvičila se sborem několik 
duchovních písní, které doprovodily v kos-
tele sv. Jana ranní pouťovou mši. Podle 

ohlasu přítomných bylo vystoupení krás-
ným doplněním slavnostní bohoslužby. 
Se sborem vystoupily ještě Mgr. Alice 
Kotylová, Mgr. Jana Vopalecká, na kytaru 

doprovázela Kateřina Vopalecká a na krá-
lovský nástroj hrál osvědčený varhaník 
sboru Petr Vopalecký. Všem účinkujícím 
za vynikající reprezentaci školy děkujeme.

Jak bojovali husité

S velmi příznivou odezvou se setkalo 
vystoupení 2 členů skupiny historického 
šermu Pernštejni. Ti zavítali do školní tělo-
cvičny koncem dubna a představili žákům 
školy, jak se husité oblékali, jak vedli se 
svými nepřáteli boj. Vystoupení začalo 
opakováním z dějepisu, žáci ochotně 
odpovídali na otázky, jako např. co bylo 
příčinou příčinnou husitských bouří, proč 
se husitům říkalo kališníci apod. 

Vtipnou formou se děti seznámily při 
„módní přehlídce“ s dobovým obleče-
ním a vybavením bojovníků. Další ukázka 
se odehrála už za spolupráce dvou desí-
tek žáků školy, kteří dle instrukcí šermířů 
zaujali pozice válečníků na voze z pro-
slulé husitské vozové hradby, někteří 
obsluhovali střelné zbraně, jedna dvojice 
představovala tzv. pavézníky a část byla 
zařazena mezi pěšáky. Program Jak bojo-
vali husité pokračoval komentovanou 
ukázkou souboje křižáků. V průběhu pro-
gramu byly žákům představeny klasické 
středověké sečné i palné zbraně, děti se 
dozvěděly tajemství výcviku husitských 
bojovníků, kteří původně byli obyčejnými 
venkovskými rolníky a řemeslníky. Šer-
míři v závěrečné části programu názorně 
předvedli souboje různými druhy seč-
ných zbraní, ukázali jejich nevýhody 
i přednosti. Šermíři se představili jako 
opravdoví profesionálové, dokázali děti 
zaujmout od první minuty, pochvalu 
zaslouží i jejich kvalitní a vtipný slovní 
doprovod. Vzájemný šermířský souboj 
děti odměnily bouřlivým potleskem.

Projektový den o Karlu IV.

V rámci projektového dne, který byl věnován osobnosti české historie Karlu IV., byla 
téměř celá nepomucká škola v pátek 22. dubna v pohybu. Žáci 4. – 9. ročníku byli zapo-
jeni do mnoha různorodých činností, které s osobností Karla IV. souvisejí. Děti si mohly 
zvolit stanoviště podle svého zájmu, nabídka byla velmi pestrá. Kreslily panovníkův 
portrét, psaly texty středověkým písmem, krátký zápis pak doplnily otiskem pečetidla 
v pečetním vosku. V učebně výtvarné výchovy vznikala gotická vitrážová okna. Internet 
dívky i kluci využili při překladech písemných dokumentů i při vyhledávání informací 
o významných osobnostech na Karlově dvoře nebo o architektonických památkách, 
jejichž stavba byla iniciována právě tímto panovníkem. Dalším úkolem, který mladí his-
torici museli během projektu vyřešit, bylo hledání příbuzenských vazeb tehdejší evrop-
ské šlechty. Vyhledávali na historických mapách města spjatá s Karlem IV. Převáděli 
středověké míry a váhy. Jeden z výsledků dokonce stanovil hmotnost Karlova mostu. 
Stranou nezůstaly ani korunovační klenoty, děti měly za úkol kameny správně pojmeno-
vat a vyjmenovat vlastnosti drahých kamenů, které zdobí Svatováclavskou korunu. 

V tělocvičně se během dopoledne vystřídaly 3 skupiny žáků, aby zhlédly pořad sku-
piny FABER o Karlu IV. Během představení postupně žáky a žákyně seznámili otec a syn 
Pěnkavovi s oblečením doby Karla IV., školákům předvedli způsoby stolování, lovu, 
přiblížili, jakou roli měl na královském dvoře šašek nebo herold, kdo byl členem krá-
lovské družiny, jaké zbraně používali tehdejší bojovníci a rytíři. Vyučující ve třídách 
potom dětem vyprávěli další zajímavé příběhy z doby římského císaře a českého krále. 
V poslední hodině pak všichni společně připravili materiály z jednotlivých stanovišť pro 
plakáty. Důležitou součástí byla i závěrečná prezentace a společné hodnocení práce jed-
notlivých skupin. Pořad o Karlu IV. v podání Pěnkavových byl doplněním projektového 
dne žáků nepomucké školy. Samozřejmě jsme chtěli i z tohoto pořadu přinést fotogra-
fickou reportáž i videozáznam. P. Pěnkava sice nerad, ale přece jen povolil omezené 
fotografování, natáčení pro videozáznam však zakázal naprosto striktně. Jeho přání 
jsme sice respektovali, ale důvody zákazu lze pochopit jen těžko. 

Velké poděkování, slova chvály a uznání patří p. uč. V. Janouškové za velmi pečlivou 
přípravu celého projektového dne. Poděkování si také zaslouží všichni, kteří se do reali-
zace celodenního programu ochotně zapojili. 

V. Janoušková a M. Demela 
Další informace o škole na www.zsnepomuk.cz
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Rozhovor s Jitkou  
a Pavlem Košanovými 
Náš život s jezevčíky

Sídlí v Zahrádce u Nepomuka a název jejich 
stanice „od Strážné skály“ vznikl podle skály 
na jižním úpatí rozsáhlého brdského hvozdu mezi 
Novými Mitrovicemi a Nepomukem, na které 
kdysi stával strážný hrad. Pavel Košan (PK) se 
chovu čistokrevných psů věnuje od roku 1975. 
Chovatelskou stanici vlastní spolu s manželkou 
Jitkou (JK) od roku 1981, letos si připomínají 35 let 
existence a ve svém oboru patří k těm nejlepším.

Text: Pavel Motejzík
Foto: Jitka Košanová, rodinný archiv

Jaké byly začátky chovatelské stanice?
PK: Začínali jsme s Německými ovčáky, které jsme cvičili ve Svazarmu 
pro armádu a policii, z čehož vyústil vlastní chov. V roce 1988 jsem 
si koupil prvního jezevčíka – Dyna z Vítkovic, který mě nadchl svojí 
povahou. Byl to výborný norník, se kterým jsme úspěšně absolvovali 
mnoho soutěží. Tím začal náš život s jezevčíkem.

Převážně drsnosrstými jezevčíky se zabýváte 
dodnes. Zájemci si je pořizují spíše jako 
pracovní psy, nebo domácí mazlíčky?

PK: Noví majitelé jsou především z řad myslivců, takže psi jdou 
většinou do lovecké praxe.

Odkud tohle plemeno pochází a jaká je jeho historie?
PK: Slovo jezevčík je podle německého Dachshund = jezevčí 
pes. Úplně první zmínky o nich jsou už ve Starém Egyptě, další 
až ve 14.–15. století. Z tohoto typu drsnosrstého jezevčíka byla 
později vyšlechtěna dnes poměrně známá plemena, např. baset. 
Asi v 16. století byl hladkosrstý standardní jezevčík křížen se 

španělem a díky tomuto křížení vznikli jezevčíci dlouhosrstí stan-
dardní. A přestože drsnosrstí jezevčíci standardní byli známí již 
od 14. století, oficiálně je to až v 18. století, kdy se typ podařilo 
trochu ustálit, a to díky přikřížení kníračů a teriérů. Miniaturní 
verze vznikaly postupně v 19. století. Poprvé se jezevčíci začali 
ukazovat na výstavách od roku 1878. V té době se chovatelé spíše 
než na exteriér zaměřovali na nornické vlohy, tyto vlastnosti jsou 
podporovány dodnes, především od chovatelů-myslivců. V sou-
časnosti je jezevčík v jiných domácnostech převážně společen-
ským psem.

Kolik máte v současné době doma jezevčíků?
PK: V současné době máme 3 standardní a 2 trpasličí feny drs-
nosrstého jezevčíka.

Vypadáte stále velmi spokojeně a uvolněně, jak 
to děláte? Dalo by se říct, že tihle psi léčí duši?

JK: Spokojení opravdu jsme, protože děláme to, co nás baví, a jsme 
se psy od rána do večera.
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Jak vybíráte partnery pro své feny?
PK: Velice přísným výběrem. Musí vyhovovat jak po stránce exteri-
éru, tak po pracovní stránce.
JK: A chceme je na vlastní oči vidět jak na výstavním poli, tak při 
lovecké praxi.

Pes je údajně jediná láska, kterou lze koupit 
za peníze. Komu byste jezevčíky doporučili 
a na co by se zájemci o štěně měli zaměřit?

JK: Jezevčíky by si měl pořídit jen ten, kdo jim může denně věnovat 
svůj čas. V první řadě musí být správná výchova.

Jak by měla probíhat výchova vašich štěňat?
JK: Štěně musí především dobře vyrůst – tzn. být krmeno dobrým 
krmivem a být dobře vychován – socializován.

Dominantní povahovou vlastností je podle 
encyklopedie u jezevčíků tvrdohlavost. Je to pravda?

JK: Není. Při správném vedení je to vynikající pes a naprosto nám 
vyhovuje.

Jak si vedou čeští jezevčíci ve srovnání 
se zahraničními chovy?

PK: Po stránce pracovní patří naši psi k evropské špičce a po stránce 
exteriéru je v ČR pár chovatelských stanic, které se zahraničním 
vyrovnají.

Jaké soutěže jsou u nás pro jezevčíky pořádány?
PK: V ČR se pořádají mezinárodní výstavy různé soutěže, např. 
vrcholné memoriály apod.

Je to skoro k nevíře, ale při tom všem vám zbývá 
ještě i čas na Chodské psy, co byste řekli o nich?

JK: Popravdě nám na Chodské psy čas nezbývá. Prioritou je u nás 
jezevčík. Chodský pes plní především funkci hlídače a společníka. 

Je to české národní plemeno původem z Chodska (okolí Klenčí) 
a jeho historie se datuje již od 13. století, je tedy společně s praž-
ským krysaříkem nejstarším českým plemenem. Proslavení jsou 
především z dob Psohlavců – Chodové na Šumavě střežili nej-
důležitější cesty vedoucí od Domažlic do Německa, doprovázeli 
je přitom tvrdí, houževnatí a velmi odolní psi, dnešní Chodské 
plemeno. Vždy se jednalo o strážní psy. Nadále slouží především 
k ostraze, sportu či jako rodinný pes.

Mají i oni nějakou svoji „Achillovu patu?“
JK: Asi tu, že jsou neradi sami – potřebují společnost.

Jezevčíci mají prý smysl pro humor. Řekněte nám 
tedy prosím nějaké veselé historky z chovatelské 
stanice, kterých tím pádem musíte mít nespočet.

JK: Když chce, je jezevčík herec a předvede vám klidně zlomenou 
tlapku. Jednou jsme nesli domů 1 km psa v náručí, a když před 
domem viděl kočku, zapomněl bědovat, pěkně ji prohnal a bylo 
po bolesti.

Pohárů a medailí máte doma rovněž celý regál, 
jaké máte největší chovatelské úspěchy?

PK: Všechny naše feny jsou minimálně šampionky ČR. V úspě-
ších vede fenka Olly, která má titul Interšampionky, je šampion-
kou WUTT (Světová unie jezevčíků), ČR a Slovenska, je světovou 
vítězkou a vítězkou třídy šampionů na evropské výstavě. Je i po pra-
covní stránce vynikající – má složeno 8 pracovních zkoušek. I naše 
další feny mají složeno 6–10 výkonnostních zkoušek a s úspěchem 
se zúčastňují mezinárodních soutěží, především na Slovensku, kde 
nejvíc startovala naše fena Linda, která získala titul CACIT, což je 
mezinárodní šampion práce.

Slyšel jsem, že když zemře chovateli pes, je to jako 
by ztratil člena rodiny. Vzpomínáte i na pejsky, kteří 
vás již opustili? Který vám chybí nejvíc a proč?

JK: Ano, je to stejně smutné, jako když odejde někdo z rodiny. 
Vzpomínáme nejvíce na prvního jezevčíka, se kterým jsme začínali 
a měli hodně nejen loveckých zážitkům, zároveň jsme se naučili 
jezevčíkům porozumět. 

Pavel je také aktivní nimrod, co obnáší tato činnost?
PK: Je to především péče o zvěř, starost o krmivo, aby zvěř nestrá-
dala. Lov samotný je až to poslední. Se vším mi pomáhá moje žena 
a, dokud byly doma děti, pomáhaly také.

Jaké rarity ze zvířecí říše lze potkat 
v lesích kolem Zahrádky?

PK: Už se nám poštěstilo potkat v lese rysa, norka a psíka 
mývalovitého.

Nejde si rovněž nevšimnout, že Jitka má zálibu 
ve fotografii a její snímky nezřídka zdobí i stránky 
Nepomuckých novin. Co fotíte nejraději?

JK: To je jasné – Zelenou Horu, naše psy, přírodu a život v ní.

Můžete si vůbec dovolit odjet na dovolenou?
JK: Ne, na dovolenou opravdu nemůžeme. Pokud jedeme někam 
do zahraničí na výstavu či soutěže, zastoupí nás dcera s vnučkou. 
Oba jsme rozhodčí z výkonu loveckých psů, takže potřebujeme 
často zastoupení i o víkendech, kdy posuzujeme na zkouškách 
nebo memoriálech mimo okres.

Prozradíte své plány do budoucna 
ohledně Chovatelské stanice?

PK: Udržet vysoký standard u našich psů – jsme hodně nároční.

Jaký citát o psech máte nejraději?
PK: Pes je nejlepší přítel člověka.
JK: Pes není hračka pro děti.

Děkuji za rozhovor. 
PK, JK: I my děkujeme.
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náměstí A. Němejce 88, Nepomuk 
www.fenix-nepomuk.cz 
info@fenix-nepomuk.cz

Facebook FÉNIX 
tel.: (+420) 733 301 255
tel.: (+420) 607 057 999

pondělí a čtvrtek 13.00 – 16.00 hodin
úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin
pátek pouze telefonické informace

Fénix

Volnočasové centrum FÉNIX

Slevy 100 – 200 Kč pro příští 
rok pouze do konce června!
Od června přijímáme přihlášky na pří-
ští školní rok. Většina kurzů zůstane 
zachována s lektorem, na kterého jste 
zvyklí, a budeme se snažit zachovat i časy 
konání. Rozvrh bude uveřejněn na webo-
vých stránkách www.fenix-nepomuk.cz. 
V září bude v distribuci i tištěný bulle-
tin. Rozvrh může být přes léto rozšířen, 
pokud se nám přihlásí noví lektoři. Již 
nyní předpokládáme, že novinkou bude 
kupř. divadelní kroužek pro děti nebo 
kroužek lidových tanců Svatojánek, také 
dlouho očekávaná Italština. Slevu 100 
a 200 Kč nabízíme při platbě na celý rok 
do konce června. 200 Kč je sleva na jazy-
kové kurzy, 100 Kč sleva na kurzy ostatní. 
Místo 1100 Kč za kupř. taneční krou-
žek tak zaplatíte pouze 1000 Kč. Díky 
včasné rezervaci kurzu pak neobjevíte 
v září u svého vybraného lektora ikonku 
„obsazeno“. Zrušit kurz můžete do 12. 
září a vrátíme vám peníze bez storno 
poplatků. Kroužky a cvičení budou zahá-
jeny v týdnu od 19. září. Přihlášky přijí-
máme celé léto.

Otevřeno / zavřeno
V létě bude provoz ve FÉNIXU velmi 
prázdninový. Téměř všichni lektoři si uží-
vají sluníčka, fungují jen oficiálně vyhlá-
šené letní kurzy nebo akce, na které si 
zájemce propůjčil sál, učebnu. Chcete-li 
se s námi setkat osobně, prosím, raději 
zavolejte (733 301 255) a nechte si potvr-
dit, že v kanceláři opravdu budeme. 

Přihlášky bez problémů přijímáme přes 
webové stránky celé prázdniny, tele-
fonické dotazy také řešíme každý den. 
Platby jsou ideální elektronicky, ale rádi 
se s vámi domluvíme na převzetí kur-
zovného v hotovosti ve FÉNIXU nebo 
na osobně podané přihlášce. V září vám 
také děti domů přinesou (nebo přijde 
poštou) tištěný bulletin s definitivním 
rozvrhem na 2016/17. Většina kurzů však 
má svoje pevné místo již nyní, od června. 
Neodkládejte proto rozhodnutí, který 
kroužek si zvolíte, podívejte se na www.
fenix-nepomuk.cz již v létě.

Poděkování lektorům za 3. školní rok
FÉNIX by neexistoval bez tří zásadních 
pilířů. Podpory města Nepomuk, zájmu 
vás lidí z regionu a bez nadšených lek-
torů. V těchto novinách bych chtěla pře-
devším poděkovat lidem, kteří vedou 
kroužky, kurzy, cvičení. Vážím si jejich 
ochoty, znalostí a dovedností, pozitiv-
ního naladění. Někteří nám věnují svůj 
čas i v létě a vedou nadále své kurzy. 
Jiní bez dlouhého rozmýšlení připravili 
kupř. pouťové vystoupení dětí z kroužku. 
Mnozí přicházejí s nápady na zlepšení 
provozu, sdílejí s námi radosti i starosti 
a fandí FÉNIXU, který díky nim vstoupí 
v září do 4. roku provozu. Děkuji vám. 
A těším se na nové lektory, kteří se při-
hlásí přes léto.

Ztráty a nálezy
Plnou krabici nálezů schováváme 
ve FÉNIXU a jsou v ní poklady ještě z roku 
2013, kdy jsme začínali. Rozhodla jsem 
se věci nafotit a zveřejnit. Možná budete 

překvapeni, že oblíbená mikina právě 
vašeho dítě skončila v úschovně FÉNIXU. 
Nejpozději v září budete mít možnost si 
věci vyzvednout. Poté je věnujeme za sym-
bolickou cenu zájemci, kterému se budou 
líbit. Výtěžek z podzimního prodeje zapo-
menutých věcí půjde na zakoupení žebřin 
do Zrcadlového sálu.

Léto – zapůjčení učebny 
nebo sálu ve FÉNIXU
Pokud máte zájem zorganizovat setkání 
v čase od června do 18. 9., prosím, zavo-
lejte nám. Nabízíme možnost bezplat-
ného zapůjčení (na bezplatné akce nebo 
pro váš první pokus o placenou akci) 
i klasického pronájmu za velmi vstřícné 
ceny – viz ceník na našem webu (pro pla-
cené akce). Věříme, že energií nabité léto 
bude skvělý čas pro váš seminář, setkání, 
přednášku. Rádi vám pomůžeme s pro-
pagací na našich webových stránkách, 
facebooku, nástěnkách (vše zdarma). 
Zavolejte: 733 301 255.

Letní cvičení – volná místa: 
V květnu nebo v červnu se rozbíhají oblí-
bené lekce letního cvičení. Pokud se vám 
letos nějaký typ pohybu zalíbil a chcete 
chodit o prázdninách do Zrcadlového 
sálu, přihlaste se kdykoli. Bude-li volné 
místo, můžete začít cvičit okamžitě. 
Neabsolvované lekce vám odečteme 
z kurzovného. Na 1 permanentku může 
chodit více zájemců (možnost střídání je 
dobré řešení pro dovolené).

Za tým FÉNIX vám přeje ideální léto 
Miroslava Brožová

Fotbalový pohár se 
zastavil v Nepomuku
Zcela mimořádná neplánovaná příleži-
tost se udála v průběhu nepomucké sva-
tojanské pouti. Trenér plzeňské Viktorie 
Karel Krejčí slíbil, že do svého rodiště 
do Dražovic u Sušice vezme ukázat míst-
ním občanům pohár za vítězství v ligovém 
ročníku 2015/2016. Cestou se díky osob-
ním známostem J. Rojíka pohár krátce 
zastavil na nepomuckém náměstí. Kdo 
chtěl, mohl se s pohárem vítěze ligy vyfoto-
grafovat. Na snímku Milan Koželuh spolu 
s Janem Rojíkem při krátké zastávce v čase, 
kdy byly pouťové atrakce ještě v klidu.

Jan Rojík a Milan Demela

Fotoklub vystavuje u Jakuba
Další výstava fotografií se sakrální tématikou pořízených při workshopu 
s p. prof. Štreitem během jeho pobytu v Nepomuku v říjnu 2015 byla zahájena v pátek 
před nepomuckou poutí. Fotografie je možné zhlédnout během bohoslužeb v kostele 
sv. Jakuba. Vystavující členové Fotoklubu Nepomuk touto cestou děkují za dodávku 
řeziva a zhotovení latí Radovanu Sochorovi, Ladislavu Čáslavskému za sestavení sto-
janů a Pateru Vítězslavu Holému za možnost vystavit snímky v krásném prostředí kos-
tela, kde část fotografií vznikla.

Milan Demela

Víkend plný kultury – pozvánka na Nefestík

Již tradičně se v půli června odehraje 
multižánrový letní festiválek Nefestík, 
bezpochyby nejbohatší a nejpestřejší 
kulturní událost, kterou Nepomuk kaž-
doročně hostí. Různé styly alternativní 
hudby, neprofesionální i profesionální 
divadlo, studentské a amatérské filmy, 
workshopy a přednášky – to vše bude 
možné zažít o víkendu 17. – 19. června 
v areálu Zelenohorské pošty.

Hlavním mottem festivalu je hle-
dání nových objevů, zajímavých projektů 
a mladých talentů, a to nejen v regi-
onu jihozápadních Čech. A zatím se to 
Nefestíku daří. Akci tedy zahájí vystou-
pení mladé plzeňské skupiny teepee, 
která se svým éterickým indie rockem 
zaujala návštěvníky plzeňské Múzy 2015 
natolik, že zvítězila v diváckém finále. 
Naopak úplně poslední vystupující, 
v neděli odpoledne, bude talento-
vaná pražská zpěvačka vystupující pod 

jménem Bechy, která se v loňském roce 
dostala se svým singlem Who are You 
mezi 12 nejlepších v kategorii POP/TOP 
40 v mezinárodní soutěži Unsigned Only. 
Pozoruhodný je i brněnský projekt Shi-
vanam kombinující elektroniku a živé 
nástroje, ambientní plochy a down-
tempo s etnickými prvky a trancovými 
rytmy, který se představí v sobotu večer. 
Z Německa dorazí hvězda pátečního 
večera reggae MC a DJ Still Smoka Hi-Fi.

Nefestík ale není jen o hudbě. Z diva-
delních vystoupení je třeba zmínit 
především mimořádně kvalitní autorské 
představení Romana Černíka O Dolfíč-
kovi a Vlastě, oceněné na festivalech 
Loutkářská Chrudim a Wolkrův Prostě-
jov. Životní pouť dědečka Adolfa se stala 
nejen osobním vyznáním lásky, ale záro-
veň paradoxní, místy zábavnou a místy 
melancholickou, procházkou dvacátým 
stoletím v západních Čechách. Originální 

je také adaptace Kafkova Procesu 
v podání karlovarského souboru LoutKa. 
Absolventi oboru dramatická výchova 
Pedagogické fakulty Západočeské univer-
zity, vystupující pod názvem netyjátro, 
zahrají své závěrečné představení si DNA. 
Nebude samozřejmě chybět ani Divadelní 
jednota Brázda či pohádka pro děti.

Filmové projekce nabídnou přede-
vším filmy studentů písecké Filmové 
akademie Miroslava Ondříčka, nebude 
ale chybět ani návrat k samým počátků 
kinematografie. Program je samozřejmě 
mnohem bohatší, najdete jej na strán-
kách www.nefestik.cz. Pokud vás zajímá 
současná nezávislá umělecká tvorba, 
neměli byste si Nefestík nechat ujít.

Jakub Kurc, ředitel festivalu, z.s. Nepal 
Akce se koná s podporou Plzeňského 
kraje a Města Nepomuk.

Jarní turistický pochod  
„S perníkem turistickým chodníkem“ 
Pochod pořádaný KČT Nepomuk se letos konal již podeváté a byl spojen se 40. výro-
čím obnovení turistiky v Nepomuku. V neděli 1. května, i když pochodu předcházela 
Filipojakubská noc neboli Čarodějnice, vyrazilo na trasy 78 osob. Kdo přišel, nelitoval. 
Na startu na nádraží ČD Nepomuk vítali účastníky a vybavovali je startovním listem a dob-
rým perníkem z místního pekařství a cukrářství Olga Sedláčková, Vlasta Mašková, Marta 
Máchová a Miroslav Dvořák maskovaný v kostýmu zajíce. Kdo se díval pozorně, našel i dvě 
čarodějnice, které unikly nočnímu pálení. Trasy 11, 15 a 25 km připravil Václav Linhart 
a opět, jako i vloni, si účastníci chválili jejich výběr i značení, o které se postarali Luboš 
Janek a Jiří Salamánek. Trasy vedly od nádraží ke stezce Helence, po ní do Kláštera a poté 
různými směry dle délky trati buď na Dubeč k Památníku amerických letců, nebo kolem 
Harvánku přes Srby do Dvorce a Kláštera či ze Srb do malebné obce Žďár, do Ždírce, Myti, 
pak kolem Bukové hory k Památníku amerických letců a do Kláštera, kde byl průchozí 
cíl všech tras. V cíli obdržel každý účastník od předsedkyně Heleny Sedláčkové pamětní 
list, pohlednici nové Zelenohorské Madony, bylo možno si zakoupit turistické vizitky 
a další upomínkové předměty. O pobavení se postaral M. Dvořák v kostýmu vodníka, 
neboť cíl byl u rybníka, kde se zrovna konaly rybářské závody. Občerstvení v místní hos-
půdce či různé druhy domácích perníků, které napekly členky KČT Nepomuk, přišly určitě 
k chuti. Děkujeme za podporu Mikroregionu Nepomucko zastoupeného panem Pavlem 
Motejzíkem. Díky patří i provozovateli hospůdky v Klášteře za vstřícnost a samozřejmě 
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pochodu. 

Marta Máchová

Letní cvičení – volná místa

Pondělí FIT trénink (19.30–20.30) Zahájeno, obsazeno. Pavlína Jiránková

Úterý PORT De Bras (19.30–20.30) Zahájeno, 3–4 místa volná Pavlína Jiránková

Středa
POWER jóga (17.40–18.40)
Jemná JÓGA pro začátečníky (18.50–19.50)

Zahájeno, 3–4 místa volná
Od 22. června, 670 Kč = 10 lekcí

Jana Makovičková
Jana Makovičková

Čtvrtek
Cvičení na MÍČÍCH (17.20–18.20)
PILATES (18.30–19.30)

Od 16. června, 670 Kč = 10 lekcí
Od 16. června, 670 Kč = 10 lekcí

Vlaďka Krejčová
Vlaďka Krejčová

Různé dny TAI-CHI a CHI-KUNG
Zahájeno, přihláška a vstupné 
se řeší přes S. Karkulu

Stanislav Karkula
(+420) 724 495 480
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Zásahy JSDHO Nepomuk v květnu
Naše jednotka zasahovala během prv-
ních květnových dní u tří mimořád-
ných událostí.

10. května krátce před 14. hodinou byla 
naše jednotka povolána k požáru trav-
ního a lesního porostu u obce Podhůří 
směrem na Kasejovice. V době našeho 
příjezdu na místo již zasahovala jednotka 
HZS. Od špatně zabezpečeného ohniště 
došlo k rozšíření požáru na plochu 10x20 
metrů. Na likvidaci byl použit jeden 
vodní C proud. Naše jednotka provedla 
doplnění cisterny HZS a prolití požáři-
ště lafetou.

12. května odpoledne nám byl opět vyhlá-
šen poplach. Tentokrát se jednalo o úklid 
vozovky po dopravní nehodě osobního 
automobilu v obci Měcholupy. Řidič 

v důsledku mikrospánku přejel do pro-
tisměru a narazil do sloupu telekomu-
nikačního vedení. Po našem příjezdu 
jsme provedli protipožární opatření 
a zasypání uniklých provozních kapa-
lin. Po příjezdu jednotky HZS, která v tu 
dobu likvidovala následky nehody u obce 
Prádlo, jsme předali místo nehody a vrá-
tili se na základnu. Nepojízdné auto bylo 
naloženo na odtah. Nehoda se obešla 
bez zranění.

V úterý 17. května jsme byli vyzváni KOPIS 
společně s jednotkou HZS k dopravní 
nehodě kamionu u benzinové stanice 
v Nepomuku. Při průjezdu kruhovým 
objezdem se nezajištěný náklad piva 
vysypal na vozovku. Řidič neutrpěl žádná 
zranění. Hasiči ručně přeskládali zbytek 
přepravek v návěsu a poté za pomoci SÚS 

uklidili rozbité láhve z vozovky. Nakonec 
se provedl závěrečný oplach silnice 
pomocí vysokotlaku. Celý náklad byl pře-
ložen na jiný kamion a láhve byly odve-
zeny k znehodnocení. Komunikace byla 
v místě uzavřena 3 hodiny.

Pozvánka 
na Nepomucký chaos
V sobotu 25. 6. se bude na školním hřišti 
konat tradiční hasičská soutěž v netra-
dičním provedení. Hasičská družstva 
budou měřit své výkony při provedení 
požárního útoku. Zpestření spočívá 
v tom, že vždy disciplínu provádí dvě 
družstva zároveň a první úspěšné postu-
puje do dalšího kola. Loňský ročník byl 
v tomto směru premiérou a těšil se vel-
kému úspěchu. Přijďte podpořit domácí 
družstva. Občerstvení zajištěno.

Oslavy 140 let od založení SDH Nepomuk

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1876 a v letošním roce bude slavit své 140. 
výročí. Za dobu své existence musel náš sbor změnit místo hasičské zbrojnice, obměňo-
vat techniku, ale také čelit velkým živelným pohromám a požárům či jiným mimořád-
ným událostem. Každý si zcela jistě vzpomene například na ničivé povodně v roce 2002. 
V dnešní době má sbor necelých sto členů včetně dětí. Soutěžní družstva se pravidelně 
účastní soutěží v okolí a sbírají úspěchy. Významně SDK také přispívá ke kulturnímu 
dění v Nepomuku pořádáním hasičského bálu, pouťové zábavy, dětského dne a dalších. 
Výjezdová jednotka, která se podílí na likvidaci následků mimořádných událostí, má 
19 členů a je připravena kdykoliv pomoci. Ročně zasahujeme u přibližně 30 událostí.

Velkolepé oslavy se uskuteční 11. 6. na hřišti u základní školy. V 11:00 hodin začne 
výroční valná hromada za účasti zástupců vedení města, okolních sborů, ale i vrchol-
ných představitelů z řad HZS a Plzeňského kraje. Oslav se zúčastní také naše dvě 
partnerská města Kemnath a Swalmen. Ve 13 hodin od restaurace Sokolovna vyjde slav-
ností průvod hasičů s historickými prapory. Trasa povede od restaurace ke kruhovému 
objezdu u Sokolovny a Nádražní ulicí na hřiště u ZŠ. Zároveň prosíme naše spoluob-
čany o trpělivost a toleranci při krátkodobém omezení provozu na těchto komunika-
cích. Poté proběhne oficiální zahájení a předání stuh k praporům. Od 14 hodin začnou 
probíhat dynamické ukázky z činnosti hasičů. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku 
vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, ukázku hašení požáru, vystoupení 
mladých hasičů, ukázku záchrany osob z výšky a další. 

Po celou dobu oslav budou na hřišti vystaveny fotografie mapující historii sboru. 
K vidění bude i velké množství požární techniky od opravdových veteránů v podání 
koněspřežné stříkačky nebo válečné automobilové stříkačky z roku 1942 až po nej-
novější techniku používanou k záchraně osob a majetku. Od 17:00 začne pod širým 
nebem koncert skupiny Minimax. Při nepřízni počasí se vystoupení přesune do sálu 
restaurace Sokolovna.

Všichni jste srdečně zváni.  
Vladimír Vozka 

Čarodějnické 
dovednosti
Pionýrská skupina Nepomuk, oddíl 
Pusík, připravil na středu 27. 4. 2016 seš-
lost čarodějnic. Na náš dvorek se slétlo 
více jak 30 čarodějnic, aby se zúčastnily 
tradičního soutěžení v kouzelnických 
dovednostech. Připravili jsme pro ně 
deset úkolů, které čarodějky plnily s vel-
kým zaujetím. Míchání čarodějnického 
lektvaru, hod do škrpálu, lovení příše-
rek, zkoušky hmatu, chutí a čarodějnická 
dráha. Za vše obdržely známky a vyhod-
nocení čarodějnic bylo na závěr našeho 
sabatu. Všechny čarodějnice to zvládly 
na výbornou a po občerstvení se mohly 
vydat na své čarodějnické vršky. 

text a foto: Miroslav Dvořák

AMK Nepomuk v AČR 
pořádá Mezinárodní 
Mistrovství ČR Motokros 
5. 6. 2016 – Kramolín
http://amk.nepomuk.cz/aktuality.htm

TJ Slavoj Dvorec oddíl JUDO 
X. ročník Jarního turnaje v judu

V sobotu 23. dubna jsme uspořádali za podpory Plzeňského kraje ve sportovní hale 
v Nepomuku jubilejní X. ročník „Jarního turnaje“ v judu mláďat, mladších žáků 
a žákyň, starších žáků a žákyň, dorostu a juniorů. Záštitu nad turnajem převzal pan 
Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje. Turnaje se zúčastnilo celkem 177 závodníků 
z 19 oddílů z téměř celých Čech. Tato sportovní akce je velice kladně hodnocena závod-
níky i trenéry, a proto je náš turnaj dlouhodobě největším žákovským judistickým klá-
ním v Plzeňském kraji. Ve velmi silné konkurenci získalo našich 6 mladých judistů 
tato pěkná umístění:

Kategorie:
Mládě: -30 kg  4. místo  Aneta Sedláčková
 -33 kg  1. místo Jaroslav Vacek
 -39 kg  3. místo  David Baklažko 
Ml. žák:  -42 kg 8. místo Pavel Vaněček
St. žák: +66 kg 2. místo Josef Vacek 
Dorost: -73 kg 4. místo Patrik Vaněček 

Velký dík za podporu patří Plzeňskému kraji a hejtmanu Václavu Šlajsovi, městu 
Nepomuk a sponzorům (OBRETA, ortodoncie – MDDr. Klára Jiráčková, AUTORIV, 
KLIMEX – N, Jan Pondělík Pekařství a cukrářství, Angusfarm Soběsuky, Sky Trade, 
MULTIMEDIA ACTIVITY) a všem, kteří nám pomohli s organizací turnaje. 

Velká cena města Blatná
V sobotu 30. dubna proběhl v Blatné již VI. ročník turnaje v judu – Velká cena města 
Blatná. Turnaje se zúčastnilo celkem 120 soutěžících z 19 oddílů ze čtyř krajů 
(Jihočeský, Plzeňský, Středočeský a Praha). Ve velmi silné konkurenci dosáhli naši 
zástupci na tato umístění:

Kategorie:
Mládě: -35 kg 3. místo Jaroslav Vacek
 -39 kg 4. místo  David Baklažko
Ml. žák: -42 kg 5. místo Pavel Vaněček

Za úspěšnou reprezentaci našeho oddílu a města děkují trenéři. 
Za oddíl JUDO Josef Jiránek

MC Beruška 
a Pro Nepomuk 
pořádají Dětský den
12. 6. od 15:00, Sokolovna Nepomuk
Přijďte strávit příjemné odpoledne plné 
her a zábavy. Těšíme se na vás!
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Kulturní servisProběhla  
poutní mše svatá
Nejdůležitější poutní bohoslužba 
v Nepomuku v souvislosti se svatým Janem 
Nepomuckým se letos konala v neděli 
15. 5. 2016. Snímek zachycuje Patera 
Vítězslava Holého klečícího u „kolébky“ 
svatého Jana Nepomuckého. Mše se tra-
dičně skládala ze dvou hlavních částí: 
bohoslužby slova, jejímž jádrem je předčí-
tání biblických textů, a bohoslužby oběti, 
připomínající oběť, vzkříšení a stálou pří-
tomnost Ježíše Krista a památku i odkaz 
nepomuckého mučedníka. Označení mše 
je zkomolením závěrečných slov latinské 
liturgie římského ritu „Ite, missa est.“ 
(latinsky doslova „Jděte, jste propuštění.“). 
Seznam poutních bohoslužeb v letošním 
roce v rámci regionu najdete na http://far-
nost.nepomuk.cz/poute.html

Poděkování 
sponzorům
Touto cestou bychom chtěli dodatečně 
poděkovat všem sponzorům, kteří při-
spěli do tomboly na bál pořádaný TJ 
Slavoj Dvorec dne 12. 3. 2016 v Soko-
lovně Nepomuk. Sponzoři: Sky Trade s. 
r. o., Řeznictví Radek Herejk, Cukrář-
ství Lenka Müllerová, Uzenářství Michal 
Skala, Red Bull, Alena Šulcová – AVON, 
Drogerie Radmila Davidová, Elko – vel-
koobchod nápojů, Wima plast, HMN-
-CAR, Kovovýroba Pavel Zeidler, Šimek 
Klatovy, Truhlářství Müller, Klaus Tim-
ber a.s., Klimex-N, Květiny Kopretina, 
Novila, Miloslav Kolář, Obreta, Ovoce 
& zelenina – Lenka Šloufová, Pekařství 
a cukrářství – Jan Pondělík, Restaurace 
Sokolovna, Sokol Nepomuk, Spoltex, 
Střechy Švorc, ZSE Jan Končel, Šůs V+M 
s.r.o., ZD Březí

Robert Šmerák

Myslivecký spolek 
NEPOMUK

pořádá dne 11. června 2016 od 9.00 hod.  
na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka
XIII. ročník závodu ve střelbě na asfaltové 
terče „O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
NEPOMUK“ občerstvení zajištěno, pro 
nejmenší střelce závod ve střelbě ze 
vzduchovky. Srdečně zvou pořadatelé.

Samuel Trhlík postoupil na MR

Dne 30. 4. se uskutečnil v Radobyči-
cích Krajský přebor mládeže v šachu. 
První čtyři v kategorii H10 postupují 
na Mistrovství republiky, které se usku-
teční na konci listopadu v Harrachově. 
Přímo postupujícím je i Samuel Trhlík, 
hráč Dvoreckého klubu. 

K úspěchu mu tímto blahopřejeme 
a držíme palce.

Klimatologická charakteristika  
června ve městě Nepomuk
Zpracoval Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961–90) – 15,1°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961–90) – 75,7 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Červen 2003 19,2 °C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Červen 1985 13,0°C
Maximální měsíční úhrn srážek Červen 2002 150,2 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Červen 1976 29,1 mm
Maximální teplota vzduchu                                       22. 6. 2000, 6. 6. 1998 35,5°C
Minimální teplota vzduchu 1. 6. 1997 -2,0°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 30. 6. 2012 26,2°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 1. 6. 1962 5,4°C
Nejnižší maximální denní teplota 9. 6. 1956 8°C
Nejvyšší minimální denní teplota 20. 6. 2013 18,9°C
Maximální denní úhrn srážek 26. 6. 1998 56,5 mm
Nevyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Červen 1977 2
Nejvyšší počet letních dnů (TMA 25°C a vyšší) Červen 2003 26
Nejvyšší počet tropických dnů (TMA 30°C a vyšší) Červen 2010 10

Nepomuk červen 

6. 5.–26. 6. Obrázky z Němejcovy půdy – Atelier K, 
výstava kreseb a maleb, Zelenohorská pošta, otevřeno 
úterý – neděle 10.00–16.00

13. 5. – podzim Výstava fotografií se sakrální 
tématikou, kostel sv. Jakuba, Fotoklub Nepomuk, 
výstava přístupná při bohoslužbách a kulturních 
akcích 

19. 5. – 26. 6. Od hlavy až k patě, výstava výtvarných 
prací ZUŠ Nepomuk, Malá galerie, vernisáž ve čtvrtek 
od 17.00 hodin

20. 5.–27. 6. Jižní Plzeňsko v obrazech, výstava 
obrazů k příležitosti 155. výročí narození A. Němejce, 
stodola rodného domu A. Němejce, otevřeno sobota – 
neděle 10.00–18.00

28. 5.–26. 6. „Abiturienti“, výstava fotografií 
a materiálů ze školních škamen a ze setkání 
abiturientů nepomuckého gymnasia, JSŠ, SVVŠ, 
průjezd bývalé piaristické koleje, otevřeno úterý – 
neděle 10.00–18.00 hodin

4. 6. Dětský den, Netradiční soutěže pro děti, pěna, 
skákací hrad, jízda na koních a různé ukázky (hasiči, 
zoo, …), od 13.30 hodin, fotbalové hřiště TJ Slavoj 
Dvorec

4. 6. Mi Martef, koncert (klezmer), od 20.00 hod., 
Malá letní scéna

6. 6. Je život cukrovkářů sladký?, od 17.00 hodin, 
Dům s pečovatelskou službou 

9. 6. Den otevřených dveří ve Státním oblastním 
archivu v Klášteře u Nepomuka, téma: řemesla, 
živnosti a podnikání na Nepomucku a Plzeňsku, 
komentované prohlídky v 10.00, 14.00 a 16.00 hodin, 
otevřeno od 9.00 do 18.00

10. 6. Koncert Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň 
pod vedením sbormistryně Kateřiny Studentové 
a za doprovodu Pavla Kantoříka, od 19.00 hodin, Malá 
letní scéna (v případě nepříznivého počasí v hotelu 
U Zeleného stromu), vstupné dobrovolné

9.–11. 6. Výstava fotografií k 25. výročí partnerství měst 
Swalmen a Nepomuk, bývalá stodola ve dvoře hotelu 
U Zeleného stromu, výstava bude přístupná do soboty

11. 6. Oslavy 140 výročí vzniku SDH Nepomuk, 
Sokolovna Nepomuk, hřiště u základní školy

11.–12. 6. Výstava kosatců, výstava řezaných květin, 
vždy od 9.00 do 16.00 hodin, stodola rodného domu 
A. Němejce (náměstí A. Němejce 129), vstupné 
dobrovolné

12. 6. Dětský den, od 15.00 hod., pořádají MC Beruška 
a Sokolovna Nepomuk

15. 6. Beseda S Jiřím Pomahačem o vlastivědné 
sbírce Žinkovska, od 17.30 hod., stodola Rodného 
domu A. Němejce, vstupné dobrovolné

18. 6. Zájezd po stopách historie Nepomucka 
(Dřevčice, Klášterní Skalice, Kutná Hora /
kostnice/, Sedlec, Žďár nad Sázavou /kostel sv. Jana 
Nepomuckého – Mše svatá), pořádá Mikroregion 
Nepomucko (tel.: 604 442 409)

17.–19. 6. Nefestík, festival alternativní kultury, 
Zelenohorská pošta, pořádá z. s. Nepal, www.nefestik.cz

22.–26. 6. Slavnosti volů a farmářské dny, Švejk 
restaurant U Zeleného stromu

25. 6. Nepomucký (farmářský a řemeslný) trh, hrají 
BJB (folk, rock), 8.00 – 12.00, náměstí A. Němejce

25. 6. Ulhaná princezna, hudební pohádka, od 10.00 
hod., Malá letní scéna (při nepříznivém počasí 
Městské muzeum a galerie), vstupné 30 Kč

25. 6. S hasiči hurá na prázdniny, od 13.00 hodin, 
hřiště u ZŠ Nepomuk

25. 6. Noční nepomucké koulování (dvojice), od 17.00 
hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk, www.petanque.
sokolnepomuk.cz

25. 6. Koncert mužského pěveckého sboru Porta 
Claudia ze Scharnitz (Rakousko, jižní Tyrolsko) 
a Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň, od 19.00 
hodin, Malá letní scéna

25. 6. Grandfinále Poker, od 20.00 hod., Sokolovna 
Nepomuk

25. 6. S hasiči hurá na prázdniny, od 13.00 hodin, 
soutěže, výstava techniky IZS, ukázky, stříkání pěny, 
hřiště u ZŠ Nepomuk

28. 6. Diplomové projekty studentů architektury 
FA ČVUT, beseda a vernisáž výstavy, od 18.00 hodin, 
U Zeleného stromu

29. 6.–28. 8. Urbanistická vize města Nepomuk 
pohledem diplomantů Fakulty architektury ČVUT 
v Praze, výstava, Zelenohorská pošta 

1. 7.–28. 8. Stanislav Šteif ml., výstava obrazů, Malá 
galerie otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00, pořádá 
KIC Nepomuk, vernisáž od 17.00 hod.

2. 7. Nepomucký chaos, soutěž družstev v požárním 
útoku, od 13.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk

2. 7. Kristína Nídlová, kytarový recitál, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné dobrovolné

3. 7. Černí Baroni po 25 letech od natáčení, 
beseda s Václavem Postráneckým (od 20.00 
hodin) a promítání filmu, Zelená Hora, předprodej 
na plzenskavstupenka.cz (s možností zakoupení 
v Kulturním a informačním centru Nepomuk), 
vstupné 150 Kč

5.–7. 7. Kinematograf bratří Čadíků, letní kino, 
náměstí A. Němejce, vstupné dobrovolné 

Nepomucko červen 

14. 4.–12. 6. Alespoň jeden dobrý skutek denně!, 
výstava o historii blovického skautingu, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

12. 5.–22. 6. Koulelo se, koulelo…, výstava 
výtvarných dětských prací ZUŠ Starý Plzenec, 
špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

1. 6.–30. 9. Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka, kam se 
podíváš, výstava modelů autíček, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

4. 6. Okrskové cvičení v klasice, SDH Čečovice

4. 6. Dětské odpoledne, pořádá SDH Lučiště

4. 6. Den s fotbalem, od 10.00 hodin, fotbalové hřiště 
Spálené Poříčí

4. 6. Na kole okolo Chanovic, turistická sportovní 
vyjížďka, poznávání naší obce a blízkého okolí, 
od 13.00 hodin, Chanovice

5. 6. Mezinárodní MČR Motokros Kramolín, pořádá 
AMK Nepomuk v AČR, www.amk.nepomuk.cz

5. 6. Koncert v rámci Hudba v synagogách, synagoga 
Kasejovice

9. 6. Malé folklórní slavnosti Pod vrčeňskou lípou, 
akce se účastní soubory z celého světa,od 19.00 hodin, 
náves Vrčeň

10. 6. Sklepfest 2, od 19.00 hodin, Music Sklep 
Spálené Poříčí

11. 6. Otevřený závod ve střelbě na asfaltové terče 
o putovní pohár starosty Nepomuka, od 9.00 hodin, 
Nová Ves u Nepomuka

11. 6. Dětský den v Holkovicích, odpoledne plné her, 
hraní a zábavy především pro děti, ale i pro dospělé, 
od 14.00 hodin, Holkovice u Chanovic 

11. 6. Mezinárodní den dětí s divadlem 
a představením, Měcholupy u Blovic 

12. 6. Víkend otevřených zahrad, komentované 
prohlídky s průvodcem v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 
hodin, zámek Lnáře

13. – 17. 6. Sbírka použitého ošacení a potřeb, chodba 
radnice, Spálené Poříčí, pořádá Diakonie Broumov

15. 6. Žákovský koncert ZUŠ Starý Plzenec,  
od 15.30 hod., zámek Spálené Poříčí  

17.–19. 6. Rybí hody, Vinárna Joachim Lewidt  
Spálené Poříčí 

18. 6. Letní koncert Volného sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů (20 let sdružení), od 18.00 
hodin, zámecký areál Chanovice

19. 6. Pouť v Defurových Lažanech

20. 6. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk v kulturním centru 
v Kasejovicích, od 16.30 hodin

23. 6.–30. 9. Kouzlo českého parfémového 
a bižuterního skla, originální výstava zaměřená 
na historii parfémů a toaletního skla, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

24. 6. Night demon, od 21.00 hodin, Music Sklep 
Spálené Poříčí

24. 6. Letní kino a autokino letiště Tchořovice, filmy 
budou upřesněny na FB, info na tel. 607 600 689

25. 6. Lipnická pouť, sraz rodáků, taneční zábava, 
pořádá SDH Lipnice

25. 6. Fotbalový turnaj mladších žáků a přípravek, 
od 9.00, hřiště Spálené Poříčí

25. 6. Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, 
nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů 
v Dobroticích, od 9.00 hodin

25. 6. Svátek dechovek, hrají Otavanka, Strahovanka, 
Mistříňanka, od 14.00 hodin, náměstí Blovice, 
vstupné 140 Kč

25. 6. Rybářské slavnosti, Blatná

26. 6. Barokní setkání varhan a flétny, od 14.00 hodin, 
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč, vstupné dobrovolné

26. 6. Rozloučení se školním rokem a přivítání 
prázdnin – zábavné odpoledne s loutkovým 
představením v areálu letní scény "Labuťáček", 
Žinkovy

30. 6.–3. 7. Basinfirefest – rockový festival, Spálené 
Poříčí, www.basinfirefest.cz

30. 6.–21. 8. Milan Kasl – Obrazy, vernisáž výstavy 
od 18.00 hodin, zámek Chanovice

1. 7.–5. 8. Vlajka vzhůru letí, výstava z historie 
trampingu, špejchar Ve Dvoře, Mobilní trampské 
muzeum Holice, Spálené Poříčí

2. 7. Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností 
Plzeňského kraje, tradiční rukodělná řemesla a trh, 
cca sedmdesát oborů, doplněno vystoupeními 
hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká 
kuchyně, od 9.45 hodin, zámecký areál a skanzen 
Chanovice

2.–31. 7. Barevný svět Liliany Beranové, výstava 
obrazů, Infocentrum Spálené Poříčí, vernisáž od 10.00 
hodin.

2. 7.–17. 8. Jindřich Krátký, Návrat ztraceného syna 
po osmi letech, výstava obrazů, vernisáž od 10.15 
hodin, zámecký areál – konírna Chanovice
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Červnový nepomucký trh

Město Nepomuk srdečně zve na další Nepomucké trhy, 
které se budou konat v sobotu 

25. června od 8:00 do 12:00 hod. 
na náměstí A. Němejce. 

K zakoupení bude spousta kvalitních regionálních 
potravin přímo od malých výrobců a pěstitelů, 
například: čerstvé mléko, zákys, jogurty, pudingy, 
sýry kozí i kravské, kváskový chléb pečený na uhlí, 
slané i sladké pečivo, zákusky, koláče, pražená káva, 
nefiltrované pivo, grilovaná kuřata, hovězí maso 
a uzeniny, tlačenka, uzené maso, škvarky, sekaná, 
špekáčky, klobásy, kabanos, salámy, marmelády, džemy, 
sirupy, pečené čaje, med, zeleninové směsi, hořčice, 
za studena lisované oleje, bezlepkové mouky, koření, 
sazenice bylinek, trvalek, balkonových květin, sezónní 
zelenina jako květák, brokolice, čínské zelí, svazková 
mrkev či rané brambory, dále mýdla, soli do koupele, 
pedigové a další rukodělné výrobky. Trhy nebudou jen 
o nákupech zboží, které je v běžné maloobchodní síti jen 
těžko k sehnání, ale i o setkávání se známými a vůbec 
příjemné letní atmosféře. Písničky pro dobrou náladu 
zahraje blovická hudební skupina BJB. Přijďte nakoupit, 
posnídat a pobýt na Nepomuckých trzích!

Více informací najdete  
na adrese trhy.nepomuk.cz.

Město Nepomuk zve na besedu s názvem 

Je život cukrovkářů sladký 
aneb co vám lékaři nestíhají 
říct o cukrovce a srdečně-
cévních chorobách

Dne 6. června od 17.00 hod. 
se ve společenské místnosti DPS Nepomuk,
Za Kostelem 583 uskuteční beseda  
v rámci lepší informovanosti lidí 
o cukrovce a srdečně-cévních chorobách.

Můžete si nechat změřit krevní cukr, krevní tlak, zvážit 
tělesnou hmotnost, změřit obvod pasu, vypočítat BMI, 
vyhodnotit riziko metabolického syndromu. K dispozici 
bude výstava potřeb, potravin a dalších materiálů pro 
diabetiky, edukační materiály, soutěžní poznávačka. 
Více informací najdete na adrese trhy.

Město Nepomuk srdečně zve širokou veřejnost 
na koncert kytarového virtuóza 

Štěpán Rak –  
Cesta do pohádky

10. července 2016 v 16 hod.
kostel sv. Jakuba
vstupné 190 Kč,  
předprodej KIC Nepomuk.
 

Program koncertu:

Š. Rak: Píseň pro Davida – věnováno biblickému králi 
Davidovi, který tóny své harfy léčil churavou duši krále Saula
Š. Rak: Cesta do pohádky – nový cyklus skladeb 
věnovaný pohádkám různých národů
Š. Rak: Vivat Carolus Quartus – suita pro sólovou kytaru 
inspirovaná loutnovou hudbou dávných mistrů
Š. Rak: Tanec okolo lípy – skladba z cyklu Svět vůní

KIC Nepomuk srdečně zve malé i velké na pohádku 

ULHANÁ PRINCEZNA
25. 6. od 10.00 hod. Malá letní scéna  
(v případě nepříznivého počasí sál Městského muzea) – 
hudební pohádka o tom, že lhaní se opravdu nevyplácí. 
Vstupné 30 Kč.

Kulturní a informační centrum Nepomuk zve širokou 
veřejnost na koncert mladé talentované zpěvačky 

Kristína Nídlová – 
kytarový recitál

v sobotu 2. července 2016 v 20 hod. 
Malá letní scéna Nepomuk 
Vstupné dobrovolné

Taneční škola Zdeňka Kozelky

tel . : +420 737 342 819
www.tskozelka.cz

pořádá

Zahájení: pátek 16. září 2016

Čas: 19:00 - 21:30 hod

Cena kurzu: 800 Kč

Informační centrum Nepomuk
nám . A . Němejce 126
tel . : +420 371 591 167

Přihlášky a informace:

V ceně kurzovného je zahrnuto:
9 vyučovacích lekcí
2 x prodloužená lekce 
1 x závěrečná lekce
pro dívky sleva na kapesníček a sleva na 
zapůjčení šatů v salonu Violet Přeštice

Taneční kurz pro mládež
„Podzim 2016“
KD Klášter

Smíšený pěvecký sbor Vrčeň

pod vedením sbormistryně Kateřiny Studentové
a za doprovodu Pavla Kantoříka
zve širokou veřejnost na koncert, který pořádá

v pátek 10. 6. 2016 od 19:00 hodin
na Malé letní scéně v Nepomuku  
(v případě nepříznivého počasí  
v sále Hotelu U Zeleného stromu)

Vstupné dobrovolné

Kulturní centrum Nepomuk srdečně zve na

VÝSTAVU KOSATCŮ
Pozor: vzhledem k chladnému počaí došlo ke změně  
termínu výstavy. Nyní až 11. a 12. června 2016, 9–16 hod.
v rodném domě A. Němejce na nám. A. Němejce 129
Vstup uličkou vedle budovy bývalé školy, vstupné dobrovolné.
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vzpomínka

Dne 2. června uplyne  
1. smutné výročí, co nás opustil 
pan Jiří Jandoš.

Stále vzpomínají  
syn a dcera s rodinami.

vzpomínka

Dne 10. června vzpomeneme  
osmé výročí, co zemřela 
paní Růžena Míkovcová.

Stále vzpomínají manžel a synové 
s rodinami. Děkujeme všem,  
kdo vzpomenou s námi. 

Životní jubilea

82 let
Silovská Zdeňka
 
87 let
Běleja Josef
 

89 let
Miklánková Božena

86 let
Motejzík Karel, Tojice

vzpomínka

Pro nás žil, pro nás se obětoval.
Buď mu za jeho lásku lehký  
odpočinek odměnou.

Dne 30. června uběhnou 3 roky,  
co nás navždy opustil
pan František Šamal.

Stále vzpomínají manželka, bratr, 
dcery a syn s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi

MÚ Nepomuk Vítání občánků 7. května 2016

e-mail: nepomuk@rkevropa.cz,  
nebo (+420) 736 525 740 – Petr.

EVROPA realitní kancelář expanduje!  
Nestíháme a přijímáme makléře  
pro naší pobočku v Nepomuku!

Nabízíme školení prostřednictvím vlastní vzdělávací akademie, 
služební vozy i telefony s neomezeným voláním, dovolené a mnoho 
dalších výhod. Máte-li obchodního ducha, rádi komunikujete  
a nechcete jenom sedět v kanceláři, kontaktujte nás. 

Firma KOVO KASEJOVICE MONT 
s.r.o. hledá vhodné kandidáty  
na pozici operátora CNC zařízení.

Požadujeme: 
znalost technické dokumentace
samostatnost, flexibilita
aktivní přístup k práci
praxe v oboru výhodou
 
Nabízíme:  
Odpovídající finanční ohodnocení
 
Kontakt: Petr Slavíček – tel.: 723 337 095
e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz

Ing. Zbyněk Šejvar tel.: 724 758 577
e-mail: vyroba@kovokasejovice.cz

TJ SLAVOJ DVOREC
zve na

4.6.2016

Program: 

netradiční soutěže, malování na obličej, 

hasiči, skákací hrad, jízda na konících, ...

 

od 13:00 hod.

VSTUP ZDARMA 

  

pro každé dítě sladké odměny a vuřt na opékání

Dětský den

fotbalové hřiště DVOREC

Večer přátelské posezení s hudbou
HLAVNÍ PARTNEŘI DNE:

Kominictví Ekotop - Jiránek
I n t e l i g e n t n í s p o j e n í
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Řádková inzerce

Nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2016  
v prodejně „U Stodoly“

Jihočeská Niva 50% cena za 1 kg 159,00
Milkin smetana ke šlehání 30% 200 g 15,90 
Krajanka jemný tvaroh kostka 8% 250 g 16,90
Natura Bílý jogurt 150 g 5,90  
Anglická slanina ceny za 1 kg 129,00
Špekáčky extra vázané cena za 1 kg 89,00 
Kuřecí prsní řízky BK TF zmraz. 500 g 64,90

Nabídka platí od 1. 6. do 14. 6. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Eidam uzený 45% cena za 1 kg 99,00
Jogurt selský 200 g mix příchutí 12,90
Jihočeské pomazánkové tradiční 150 g mix příchutí 19,90 
Farmářská šunka výběrová cena za 1 kg 139,00
Gyros klobása cena za 1 kg 99,00
Špekáčkový pikant točený salám cena za 1 kg 79,00
Gambrinus Originál 10° 0,5 l plech 12,90
Prima Ruská zmrzlina 220 ml 12,90

Nově otevřená veterinární 
ordinace v Nepomuku 
od 1. června 2016

Veterinární ordinace 
MVDr. Petr Punčochář

Plzeňská 17 
(budova bývalé Optiky pod náměstím)
335 01 Nepomuk
Telefon: (+420) 777 825 210
Email: vet-punc@seznam.cz 

Provozní doba:
Pondělí 8.00–9.00
Úterý 19.00–21.00
Středa 19.00–21.00
Čtvrtek 19.00–21.00
Pátek 8.00–9.00; 19.00–20.00

Sobota: návštěvy dle předem 
domluvené telefonické objednávky
Neděle: návštěvy dle předem domluvené 
telefonické objednávky

Prodám byt 1+1 v Nepomuku. Byt v os. vl. 
po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel. 721 402 221.

Pronajmu byt 2kk v Nepomuku Na Vinici, volný 6/2016. 
Dlouhodobě jen vážnému zájemci. Tel. 739 411 195.

Koupím/dlouhodobě pronajmu zemědělské pozemky 
cca 10 000–15 000 m2 v k.ú. Tojice. Tel. 603 501 157. 

Pronajmu parcelu na zahrádku pod Kuvagem – 
dlouhodobě. Tel. 736 643 838.

Prodám rámy na vrata a vrátka. Prodám zavař. 
sklenice 0,36 l, 0,72 l, 4 l po 2 Kč. Prodám železné 
sloupky na plot prům. 70 mm. Tel. 776 535 770.

Dveře bílé vnitřní 60P plné, 80L a 80P 1/3 sklo, 90L 
a 90P oboje 2/3 sklo, lopata plech. Vše po 100 Kč. 
Krov 5x12 m, V 2,5 m, dohoda. Tel. 776 693 073.

200 ks vizitek za 100, dekorač. předměty 3 bedny 
za 500. Bezdrát. tel. LSP 400 Kč, 2 lehátka voj. sklád. 
500 Kč, hliník. konev 200 Kč. Tel. 776 693 073. 

Zdrav. dř. berle 200 Kč. Elekt. 1 vařič 100 Kč. Vozík 
kufru sklád. 200 Kč, 30 knih za 200 Kč, krumpáč 
150 Kč, zdobené fotoal. 100 Kč. Tel. 776 693 073.

Prodám litá kola jako nová, orig. Ford i s pneu. 
165/70 13 za 3500 Kč. Tel. 739 278 011.

Prodám lednici Siemens, 280 L bez mrazáku 
st. 10 let za 600 Kč. Tel. 739 278 011.

Vyměním bantamové kolečko za kovový 
trakař. Prodám decimálku a kuchyňskou váhu 
s mosaznými miskami. Tel. 776 535 770.

Prodám jehňata quessantských mini ovcí. 
Očkovaná a odčervená. Odběr možný 
ihned. Bližší info na tel. 774 529 047.

Budeme mít brzy koťátka. Máte-li zájem, 
zavolejte nám. Tel. 773 486 600.

Kdo by mohl pomoci při pravidelné péči těžce 
nemocného muže. Horažďovicko. Plat dohodou, 
možnost ubytování. Paní Maxová. Tel. 733 296 057.

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. půjčky, 
sloučení půjček. Poskytujeme: zaměstnanec, 
mateřská d., důchodce. Tel. 722 600 239.

Bytové doplňky na míru – dveře shrnovací – rolety – 
sítě – žaluzie. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného 
kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná 
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

– služba 24 hod, 7 dní v týdnu vč. svátků
– zajišťujeme veškeré pohřební služby
– dlouholeté zkušenosti, minimální režie

Tel.: 383 422 464, 603 512 653
604 213 930, 775 968 082

Restaurace sv. Vojtěch 
(Vrčeň – areál pod rybníkem)

*Nově otevřeno*

Rozvoz obědů, široký výběr jídel, 
od kulinářského mistra

oceněného cenami Šumavských hotelů.

1. Denní menu – výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 65,-
1x týdně moučník zdarma!

2. Senior menu – výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 55,-

Strava upravena speciálně pro seniory
3. Rozvoz minutkových jídel dle nabídky v termoboxích od 99,-

4. Rozvoz studených i teplých večeří
 výběr z pěti jídel za 65,-

5. Rozvoz pizzy zn. Gladiator a Della casa,
i s dopravou a krabicí za 139,-

 
Rozvoz sedm dní v týdnu i o svátcích 

od 10:00 do 22:00.
Platba denně, týdne, měsíčně.

 Nečekejte a zavolejte na 605 368 786, nebo 606 364 731

* ! Náš zákazník, náš pán ! * 
www.penzionvrcen.cz

penzionvrcen@seznam.cz

Firma Interiéry  
a schodiště s. r. o.
hledá zájemce na následující 
pracovní pozice:

*  Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
a Anglii. Zajímavé pracovní ohodnocení.

*  Přípravář / technik / technolog  
pro výrobu nábytku – min. vzdělání VOŠ

* Konstruktér (strojírenství/dřevoobrábění) – min. vzdělání VOŠ
*  Obsluha CNC strojů – Seřizovači a obsluha číslicově  

řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
*  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
*  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně
* Administrativní pracovnice, AJ a NJ výhodou

Pracoviště:  
Interiéry a schodiště s. r. o.,  
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,  
možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: 
Mag.phil. Lenka Šampalíková, (+420) 734 440 523
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz
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