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Slovo starosty

Vážení občané,

máme za sebou příjemný červenec 
a srpen s řadou vydařených kulturních 
i investičních akcí. Z první skupiny lze 
jmenovat prohlídky zámku Zelená Hora, 
Nepomucký trojúhelník či program 
na Malé letní scéně, z druhé skupiny pak 
opravu Nádražní ulice či rozšíření vodo-
vodu v Zelenohorské ulici. Ani 1054 pod-
pisů nepřesvědčilo Českobudějovické 
biskupství a po dojemné mši svaté 
na Zelené Hoře nás 20. 8. po čtrnácti 
letech služby opustil Pater Vítězslav 
Holý, kterému přejeme neméně úspěš-
nou službu v novém působišti, městě 
Pelhřimov s poutním Křemešníkem. 
Věříme, že se s ním budeme vídat občas 
i nadále, ostatně je například před-
sedou komise, která bude na podzim 
vybírat vítězný návrh plastiky pro kru-
hový objezd U Pyramidy. Vítáme rov-
něž nového Patera Jiřího Špiříka, který 
k nám přišel z Jindřichova Hradce. 
Rozhovor s ním chystáme do některého 
z příštích vydání novin, nicméně první 
akci s ním již připravuje Mikroregion 
Nepomucko na 9. 9., kdy si připomeneme 
200. výročí od narození dobrodince kraje 
Václava Liedla. S kým se bohužel na roz-
díl od Slávka Holého již nadále nemů-
žeme ani vídat, je PhDr. Richard Böhnel, 
který nás opustil navždy a zcela jistě 
nám bude navždy i chybět. Věříme nic-
méně, že alespoň jeho myšlenky a snahy 
neutichnou a budou pokračovat v jeho 
následovnících. Doufám zároveň, že 
pro letošní rok máme už špatné zprávy 
vybrané a podzim, který je za dveřmi, 
přinese nám všem jen samou radost.

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy
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Dafne s Apollonem okouzlili Nepomuk
Příběh antické lásky Marca da Gagliana 
předvedli v italském originále účastníci 
kurzu staré hudby pod vedením Jany 
Vacíkové předposlední červencový 
den v sále Hotelu U Zeleného stromu 
v Nepomuku. Boha Apollona si zahrál 
Plzeňák Jan Tejkal (na snímku uprostřed), 
Dafne ztvárnila Anna Vacíková a Venuši 
Barbora Čížková ze Spáleného Poříčí.

Trojúhelník se jel i v dešti
Ani nepříznivé počasí, které opako-
vaně zasáhlo do nedělních závodů 
jubilejního Nepomuckého trojúhel-
níku, neodradilo jezdce od krásných 
výkonů. Tradičně se účastnili i sta-
rosta Jiří Švec s místostarostou  
Pavlem Kroupou. Výsledky závodů na  
http://amk.nepomuk.cz/aktuality.htm

Zelená Hora je stále magnetem
Téměř 4000 návštěvníků zavítalo během dvou 
víkendů na zámek Zelená Hora. Kromě nové stálé 
expozice 200 let s Rukopisem zelenohorským si 
mohli příchozí užít komentované prohlídky zámku 
a sklepení či bohatý doprovodný program. V sobotu 
20. 8. harmonogram doplnila mše svatá (poslední 
mše na Nepomucku sloužená Paterem Vítězslavem 
Holým) a večer se konala Barokní slavnost s operou 
Kouzelná flétna (protagonisté na snímku).

Nepomucké noviny 

Periodický tisk územního samosprávného celku.  
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327,  
XXV. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks,  
zdarma, do všech schránek ve městě, dále  
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk,  
tel.: (+420) 604 442 409, e-mail: noviny@nepomuk.cz

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň

Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e-mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete 
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď 
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.  
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci  
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Odešla živoucí legenda regionu

Kdo v srdcích žije – neumírá... 

Dne 12. 8. 2016 zasáhla region smutná zpráva. Ve věku nedožitých 87 let nás tiše 
ve spánku opustil po delší nemoci přední patriot a propagátor všeho dění na Nepomucku, 
PhDr. Richard Böhnel.

Své dětství prožil v Praze na Malé Straně pod Pražským hradem, v roce 1969 si při dovo-
lené zamiloval se svou chotí Miroslavou zdejší kraj, následně zakoupili domek v Milči, 
kam se v roce 1990 natrvalo přestěhovali. Kromě své neúnavné propagátorské činnosti, 
obrovského patriotismu a zamilovanosti do Nepomucka i „všeho českého“ rozdával lidem 
kolem sebe radost svými obrazy, snažil se o pozvednutí kulturního a společenského dění 
v celém regionu, byl členem redakční rady Nepomuckých novin a měl největší zásluhu 
na obnově milečských varhan prostřednictvím pravidelných kulturních setkání. Nejednu 
domácnost zdobí rovněž kalendáře, do kterých zdarma poskytoval reprodukce. Poskytl je 
i do nepomuckého pro letošní rok. Poutavý rozhovor Karla Barocha s ním si můžete přečíst 
v Nepomuckých novinách 8/2015. Poslední rozloučení proběhne v sobotu 3. září ve 14.00 
hodin uložením urny do hrobu na hřbitově u kostela v Milči.

Uvědomovali jsme si, jak velkou osobností je pro náš region, a snažili jsme se mu to 
několikrát připomenout. U příležitosti 85. narozenin dostal své vlastní bonbony böhnelky, 
výtěžek z nich je určen na dobročinné projekty. V letošním roce obdržel příslib, že alespoň 
v pořádání červnových koncertů najde pokračovatele v Mikroregionu Nepomucko. Koncem 
června osobně převzal také ocenění, které ho mimořádně potěšilo – velký pohár ve tvaru 
píšťaly varhan za organizaci milečských setkání se štítkem „Richard Böhnel – nejlepší 
organizátor – kostel-Mileč“. Ostatně o jeho radosti z této ceny svědčí i jedna z posledních 
e-mailových zpráv, která mi od něho přišla: 

Milý Pavle, včera se Ti podařilo dokonale mě překvapit. Totiž tím nádherným pohárem. 
Nikdy nikdo za těch bezmála 87 let nesáhl k podobnému způsobu poděkování za mou práci. 
Bralo se to jako samozřejmost: „On už je takový“. Ne, že bych toužil po oslavách své maličkosti, 
ale každému člověku dělá dobře, když je mu podobným způsobem dáno najevo, že si jeho okolí 
jeho práce cení. Věř, i když to neumím dát dostatečně najevo, moc moc si toho ocenění, navíc 
tak krásného po výtvarné stránce, vážím. Takže ještě jednou – děkuju. Richard.

I „když už byl takový“, zkrátka a dobře řada z nás nikdy jeho skutky za samozřejmé 
nepovažovala. Rána po jeho odchodu se snadno nezacelí, ale v nebi, které svými pastely 
tak pohádkově zpodobňoval, mu bude jistě stejně dobře jako na jeho nejmilovanějším 
Nepomucku. Vzpomeňte si občas na něho a šiřte kolem sebe dobro, ať je tu s námi jeho 
odkaz navždy. Čest jeho památce!

Pavel Motejzík

Foto Pavel Jiran

Foto Milan Demela
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Po Nádražní je 
znovu radost jezdit

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
(SÚS PK) realizovala odfrézování a výměnu 
povrchu na 2 km dlouhém úseku Nádražní 
ulice od kruhového objezdu U Sokolovny 
k železničnímu přejezdu ve Dvorci v cel-
kové částce 4,5 milionu Kč. "V rámci 
této stavby byl městem realizován pro-
pustek dešťové vody pod křižovatkou 
Rožmitálské a Železniční ulice ve Dvorci 
a vybudováno odvodnění hromadění 
dešťové vody u stěny oplocení Elitexu. 
Současně byla řešena úprava křižovatky 
Rožmitálské ulice a ulice U Trati před 
železničním přejezdem ve Dvorci," dopl-
nil k tomu investiční technik města Josef 
Silovský. Jak redakci novin řekl gene-
rální ředitel SÚS PK Bc. Pavel Panuška, 
„nebývá běžně zvykem, že ústní dohody 
obce dodrží, a že se sami aktivně podílejí 
na pracích souvisejících s opravou silnic. 
Nepomuk je v tomto ohledu vzácným pří-
kladem a poděkování si zaslouží nejen 
starosta Jiří Švec, ale i další zúčastnění.“

Letničkový Nepomuk

Vážení přátelé, spoluobčané! 
Často se přistihujeme při kritikách té 
či oné situace a záměru. My se ale zapo-
mínáme radovat z toho, z čeho se rado-
vali naši předchůdci. Vzpomeňme si jen 
např. na naše rodiče, kteří nás upozor-
ňovali na různé krásy okolí. Zdalipak 
jste měli pocit ze ztraceného mládí při 
pohledu na krásné záhonky, které nám 
krášlí mnoho okolí silnic v Nepomuku, 
včetně Dvorce? Kolik je něhy v těchto pro-
stých, ale něžných květinkách! Už nám 
něha vyprchala ze srdcí? To by byla asi 
škoda, ne?

Kamila Dostálová

Zelenohorská má 
městkou vodu

Prodloužení vodovodu v Zelenohorské ulici 
bylo dokončeno v polovině srpna a ulice 
je průjezdná. Práce se protáhly vzhle-
dem k nutnosti lámání žulových kamenů. 
Stavbu realizovala firma KaV Starý Plzenec.

Skejťáci to natřeli

Petra „Peggy“ Kruppová (na snímku) ini-
ciovala opravu ramp na skejtovém hřišti 
u ZŠ Nepomuk. Město za tímto účelem 
poskytlo barvy, válečky a štětce. Petra 
spolu se svými „parťáky“ pak rampy 
během jednoho dne natřela, a dokázala 
tak ostatním, že skejťáci umí rovněž sami 
aktivně přiložit ruku k dílu. Jen tak dál.

Vzájemná pomoc  
nepatří do dávné minulosti

Máte pocit, že se lidé k sobě nechovají hezky? Že všude kolem vládne nevšímavost, 
každý si žije ve své bublině, lidé jsou bezohlední, sobečtí, neochotní, vystresovaní, 
věčně naštvaní? Napadne vás někdy, jaké to bylo dřív, když lidé žili v malé vesnici, 
kde se dobře znali a navzájem si pomáhali, protože věřili, že když já někomu pomůžu, 
pomůže potom zase někdo mně? Nebylo by hezké oprášit tenhle komunitní pospolitý 
způsob života a začít se na lidi kolem dívat s vírou, že jsou v jádru dobří? Získat pocit, 
že nejsme na všechno sami, máme kolem sebe lidi, se kterými můžeme sdílet svoje sta-
rosti i radosti a navzájem si budeme pomáhat? Věřte, že to není hloupost. V celé repub-
lice totiž právě letos začali lidé zakládat komunitní skupiny, kluby a spolky, ve kterých 
je myšlenka vzájemné výpomoci a sousedské sounáležitosti na prvním místě. 

Skupinu SOUSEDÉ plus může založit kdokoli, koho myšlenka projektu zaujme a má 
chuť najít spřízněné lidi. Ti se nejprve schází a seznamují a v rámci skupiny nabíd-
nou věci, které umí a jsou ochotní pro druhé udělat. Někdo umí šít, spravovat rozbité 
věci, vyzná se v právních záležitostech, umí péct, postarat se o děti nebo domácí maz-
líčky, pečovat o zahradu nebo má k dispozici auto – v podstatě cokoli, co vás napadne 
z každodenního života. A když se kterýkoli člen skupiny ocitne v situaci, kdy potřebuje 
drobnou pomoc, třeba vyžehlit prádlo, požádá o ni toho člena, který tuto konkrétní věc 
umí a nabízí. Každý má „sousedský“ notýsek, kde má zapsané kontakty a nabídky všech 
členů skupiny, a tam se také zaznamenávají výměny hodin proběhlé výpomoci.

Projekt má i internetovou aplikaci, ve které jsou skupiny a jejich členové zaregistro-
vaní a kam si zapisují své nabídky, poptávky a kde se „účtují“ vyměněné hodiny. Vše je 
zdarma, platí se hodinou za hodinu. Zakládající organizace TOTEM, z. s. by velmi ráda 
získala další aktivní lidi, kteří by se chtěli do tohoto projektu zapojit a založit nové sou-
sedské skupiny. Fotografie, kontakty a informace na www.sousede-plus.cz.

Barbora Kreislová

Bývalý Hotel Dvorec 
se mění na komunitní 
dům seniorů
Plně bezbariérový objekt bude zahrnovat 
17 bytových jednotek, 15 manželských 
a 2 jednolůžkové. Ve lhůtě pro podání 
nabídek podalo nabídku 6 uchazečů. Dne 
1. 7. 2016 Rada města rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky uchazeče STAFIKO 
stav s.r.o., Domažlice, s nabídkovou 
cenou 15 800 000 Kč bez DPH s tím, že 
dne 1. 8. 2016 byla podepsána smlouva 
o dílo. Dokončení stavebních prací je 
plánováno do 31. 7. 2017. Restaurace 
a sál by měly nadále sloužit nejen lidem 
žijícím v samotném komunitním domu, 
ale i široké veřejnosti. 

Marek Baroch

Nepomuk za 30 let?  
Méně aut a více zeleně – dokončení

V tomto čísle novin nám zbývá představit dva zbylé návrhy studentů-diplomantů 
Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se zabývali Nepomukem při tvorbě svých 
diplomových prací. Anežka Gorčáková sledovala v našem městě vývoj krajiny jako 
příběh – sledovala místa krajinné paměti, zda si místa ponechala svou podobu, 
či mají podobu pozměněnou člověkem. Ve své práci navrhuje přemístění soch 
z teras náměstí k budově Zelenohorské pošty, zřízení parku u potoka, lepší péči 
pro městkou louku a rehabilitování rybníčku Na Kaplance. Poslední ze studentů, 
Michal Decker, se zaměřil na energická, malebná místa, hledal také slabiny – napří-
klad z pohledu urbanismu. Zajímal ho rovněž vztah lidí k místu a vytváření nových 
míst. Preferoval by úpravu náměstí – pročištění či novou hmotu na místě stávajícího 
obchodního domu Úslava. Místostarosta Pavel Kroupa na závěr setkání se studenty 
poděkoval přítomným a zdůraznil, že jejich myšlenky nezapadnou a stanou se jed-
ním z podkladů při tvorbě strategického i územního plánu města.

Západočeské 
baroko se představí 
v Nepomuku
Výstava „Baroko“, kterou budete moci 
zhlédnout v průjezdu pod informač-
ním centrem ve dnech 22. 9.–16. 10., 
je  prvním výstupem unikátního projektu 
Plzeňského kraje – Západočeské baroko. 
Jedná se o výstavu velkoformátových 
fotografií nejvýznamnějších barokních 
památek plzeňského regionu, jejichž 
autorem je známý český fotograf Václav 
Hynčík. Ten, kdo by chtěl zhlédnout více 
fotografií barokních pamětihodností, 
je nalezne ve stejnojmenné knize pana 
Hynčíka, která vyšla za finanční podpory 
Plzeňského kraje.

Lesníci pořádají 
školkařský den

Společnost KAISER s.r.o. pořádá dne  
15. září od 9.00 do 17.00 hod. v areálu 
školy Zelená Hora, adresa Klášter 
103, 335 01 Nepomuk „ŠKOLKAŘSKÝ 
DEN“. Akce bude zaměřena především 
na prohlídku pěstebních ploch a ukázku 
školkařských strojů. Po celý den je 
zajištěno občerstvení.... aktivně

Město Nepomuk zve všechny občany  
na 14. zasedání městského zastupitelstva,

které se bude konat dne 22. 9. 2016 od 19:00 hod. 
v sálu Hotelu U Zeleného stromu.

Program jednání bude od 10. 9. 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.
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Je nám smutno

Obrázek prvý: P. Slávek Holý ve svých zele-
ných pracovních kalhotech stojí ve výkopu 
kolem prádelské fary a hloubí nářadím, 
jehož název mi uniká, tvrdou kameni-
tou zem. Svítí na něj sluníčko, pot mu 
perlí na čele, ale on hloubí a hloubí. Už 
dostal echo, že se bude muset odebrat 
z Nepomuka do Pelhřimova. Ale hloubí 
a říká: „Sestro v Kristu, tady se to musí 
ještě sespádovat!“
 
Obrázek druhý: V témže výkopu stojí 
Pater Slávek s odborníkem na odvodnění. 
Ve vzduchu samozřejmě visí odvolání 
do toho zatraceně dalekého Pelhřimova. 
Odborník míní, že je to vlastně něco 
jako přestup z první ligy do NHL. Takže 
by Slávek měl být spokojený. „On nikdo 
neví, že NHL je pro mne Nepomuk!“ 
povzdychne si Pater.
 
Obrázek třetí: Stojím s jiným odborní-
kem, tentokrát na elektřinu, před kos-
telem. Je čas petice na podporu Patera 
Slávka. Mezi lidmi se hodně diskutuje 
a většina nevěřícně kroutí hlavou, že by 
se Pater musel z Nepomuka odstěhovat. 
„On opravdu rozumí tomu, co mu vyklá-
dám,“ říká onen elektrikář.

Obrázek čtvrtý: Do Prádla přijela televize! 
Kvůli P. V. Holému. Natočit něco na jeho 
podporu. Pater je klidný. „Řekněte nám, 
jaký je pan farář člověk?“ ptá se redak-
torka jedné z věřících. Ta nemůže zadržet 
slzy: „Takový upřímný...“
 
Obrázek pátý: Pater přijíždí z českobu-
dějovického biskupství rovnou na mši 
sv. do Měcholup. Nemusí říct ani slovo 
a všichni z jeho bledého obličeje pozná-
vají, že už skončila jakákoli naděje. 
„V Sušici jsem byl sedm let, tady dvakrát 
sedm, musíme být za to vděčni...“
 
Obrázek šestý: Je 6. srpna 2016. Koná 
se poslední mše sv. v prádelském kos-
tele s P. V. Holým. Zpívá sólistka DJKT 
v Plzni, Ivana Veberová. Zkrátila si dovo-
lenou na Moravě, aby Paterovi zazpívala. 
„Pane faráři, chceme se s vámi rozloučit, 
pojďte ze sakristie ještě mezi nás,“ říkám. 
„Já už to asi nedám...,“ zní odpověď. Ale 
překonal se. Byl s námi až do desáté večer 
a pak jel ještě vyvěšovat rozpis bohoslužeb 
do skříněk na nepomuckých kostelech.
 
Obrázek sedmý: „Víš, že se chystá koncem 
září zájezd do Pelhřimova?“ informuje 

mne Jiřina. Prosáklo to i k Paterovi. „Ne, 
nejezděte. Musíte nového kněze přijmout 
s láskou. A být s ním, ne od něho ujíždět. 
Nebo jste snad měli pocit, že jsem zůstá-
val v počátku svého působení tady v myš-
lenkách se sušickými?“
 
Ó, to jsme, Slávku, rozhodně neměli. 
Určitě jste si na to dával pozor. Byl jste 
s námi, pro nás a v nás. Teď budete 
s pelhřimovskými. Bohu díky, že tam 
máte blízko Křemešník. S nejslavnějším 
poutním kostelem Nejsvětější Trojice 
v bývalém Rakousku-Uhersku. 
„Uklidňuje mne, že budu zase pod 
jednou slavnou horou. V Sušici jsem 
byl pod Andělíčkem, v Nepomuku pod 
Zelenou horou, v Pelhřimově budu 
vzhlížet ke Křemešníku,“ řekl jste.

Nepomuk je však Nepomuk, to bylo 
vaše téma a oni vám ho vzali. Nebylo 
v Nepomuku kněze, co pamatuji, který 
by tu byl tak rád. Nepomohlo ani 1054 
podporujících podpisů, které se nakonec 
sešly. Tak vám za tu vaši lásku děkujeme... 
A vše svěřujeme do Božích rukou.

Marie Bílková

„Byl jste vlastně členem všech našich 
rodin. My, maminky a babičky, jsme 
ve Vás viděli svého syna. A když maminka 
vypravovala svého syna do světa, napekla 
mu makových buchet. A my do toho 
uzlíku vkládáme také vroucí přání, aby 
na novém působišti jste našel nejméně 
tak milující své farníky a spoluobčany, 
jako jsme byli my v Nepomuku. 
A připojujeme rovněž poděkování za těch 
požehnaných 14 let, která jste prožil 
mezi námi. Ať Vás na cestě provází náš 
rodák Jan, a přimlouvá se a bdí nad 
Vámi Panna Maria Zelenohorská."

Z proslovu Marie Horové na polední mši 
Patera Holého na Nepomucku.  
Zelená Hora, 20. 8. 2016

Houby už rostou

Jak je patrné z přiložené fotografie, 
v polovině srpna začaly růst houby hojně 
také na Nepomucku. Na obrázku jsou 
úspěšné houbařky, čtyřletá Viktorka 
s pejskem Belinkou ze Dvorce. 
 
Foto nám poslala Zdena Brejchová.

Nepomuk – město 
muzeí i zábavy

Druhým klipem o Nepomucku, nato-
čeným za pomoci dronu, je krátký spot 
města Nepomuk, určený především pro 
turisty a návštěvníky. Zahrnuje několik 
muzejních expozicí, zábavní park či Švejk 
restaurant Nepomuk. Výsledek si můžete 
prohlédnout na http://bit.ly/2b3qUnv

Poděkování za besedu

Dne 25. dubna měla v aule ZŠ Nepomuk 
přednášku Mgr. Miloslava Rutová. 
Představila nám metodu kineziologie One 
Brain. Na přednášce byla nejen ukázka, jak 
se s metodou pracuje, ale i řešení různých 
problémů z praxe. Škoda jen, že bylo velmi 
málo konkrétních dotazů. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří se na organizování 

přednášky podíleli, hlavně Míle Rutové, 
která si i přes velké pracovní vytížení ještě 
udělala čas na Nepomuk a představila 
nám alespoň malou část toho, co se dá 
metodou kineziologie One Brain léčit  
a co vše umí. Ještě jednou díky. 

Helena Krochotová, Třebčice

Pater Slávek (druhý zleva) slouží mši v kostele sv. Jakuba v Nepomuku

 
Vážení nepomučtí a dvorečtí občané,

ráda bych vám touto cestou ozná-
mila, že se chystám na příštím zase-
dání městského zastupitelstva složit 
svůj zastupitelský mandát. Důvodem 
je skutečnost změny trvalého bydliště, 
jelikož jsme se s manželem rozhodli 
přestěhovat se s rodinou z osobních 
a pracovních důvodů z Nepomuku 
zpět do rodného kraje. Současně bych 
chtěla velmi poděkovat všem, kteří 
mi v komunálních volbách vyjádřili 
důvěru a dali mi svůj hlas. Mrzí mě, 
že nebudu moci případná očekávání 
naplnit, nicméně věřím, že volební 
program, za který jsem kandido-
vala, bude naplněn v co nejširší míře 
a že vás, vážení spoluobčané, Zelená 
pro Nepomuk přesvědčí o správnosti 
vašeho rozhodnutí a svého hlasu nebu-
dete muset litovat. Přeji Nepomuku 
i Dvorci další rozkvět a prosperitu, 
všem jeho občanům pak vše dobré, spo-
kojený život, splněné naděje i přání.

S díkem a důvěrou ve vaše 
pochopení, Markéta Duchoslavová
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Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Co podle vás na náměstí chybí?  
Máte nějaký nápad, jak ho oživit?

Zdeněk Křivanec 
Mám ten pocit, že nepomucké náměstí je 
už samo o sobě dostatečně reprezentač-
ním prostorem. Tady už bych asi nepo-
važoval za vhodné situovat sem jakékoli 
další obchodní nebo i kulturní aktivity. 
Velkou hanbou je však příjezdová komu-
nikace. Viděl jsem v mnoha dalších měs-
tech, že k ukázce dláždění náměstí byl 
vyčleněn jen menší prostor, buď kolem 
nějaké vzácné sochy, jako u sv. Jana 
Nepomuckého (velmi dobře dostačující), 
nebo třeba i jako je kolem nepomucké 

kašny před městským úřadem. Ale 
ostatní dláždění by chtělo přizpůso-
bit již současnému způsobu a náměstí 
dát do takového stavu, aby se nejen 
naši občané, ale také hosté ze zahra-
ničí nemuseli bát chodit (nebo i jezdit) 
po takto nerovném terénu. 

 
Miroslav Velíšek 
 V Nepomuku schází hlavně ženám pro-
dejna s látkami a galanterií, dále pak 
cukrárna a ještě rychlé občerstvení (s vět-
ším prostorem a bohatším sortimentem). 

Emilie Švarcová
Každopádně zde ve městě schází cuk-
rárna. Toto je názor velké části občanů 
i v návaznosti na skutečnost, že zahra-
niční účastníci si velmi rádi posedí v pří-
jemném prostředí. 

 
 

Uvítali byste oživení náměstí? 
Vyjádřete svůj názor v anketě 
na www.nepomuk.cz

?

Nepomucké náměstí má historii i budoucnost

Netradiční tvar náměstí na svažitém 
terénu určily křížení obchodních ste-
zek či důlní činnost. Několikrát jeho 
tvář změnily války či obří požáry, nejni-
čivější patrně v srpnu 1686. V minulosti 
zde byla řada obchodů drobných živ-
nostníků, od roku 1865 náměstí domi-
nuje budova bývalé Piaristické koleje 

(pozdější ZŠ), dnes z větší části depozi-
tář Západočeského muzea. V 80. letech 
20. století byla necitlivě narušena jiho-
západní část a na místě původních 
historických budov vyrostlo nákupní 
středisko. Postupně zarůstají nepůvodní 
terasy se sochami z místních sympozií. 
Od 90. let je řada bývalých měšťanských 

domů postupně citlivě rekonstruo-
vána, v posledních dvou letech s přispě-
ním speciálního dotačního programu 
města. V roce 2004 získali Vladimír Vašut 
a Viktor Vlach první cenu Petra Parléře 
za projekt „Návrh úprav plochy náměstí 
Augustina Němejce v Nepomuku“, vize 
nicméně zůstala jen na papíře. 

Zeptali jsme se na názor zastupitelů města:  
Co podle vás na náměstí chybí?  
Máte nějaký nápad, jak ho oživit?

Pavel Kroupa, SZ, místostarosta
Naše náměstí má bezpochyby svůj 
půvab. Pro jeho netradiční půdorys 
i značnou svažitost si ho každý snadno 
zapamatuje. Výraz většiny domů určilo 
19. století, dýchá zde duch a klid sta-
rých časů. Ten klid je bohužel až příliš 
veliký. Náměstí moc nežije, tedy alespoň 
ve všedních dnech, stejně tak o většině 
víkendů. Nebýt tu úřady, samoobsluha 
a jediný místní hotel, asi by bylo mrtvé 
ještě mnohem víc. 

Pokud se budeme zamýšlet nad pří-
činou tohoto stavu, jistě nás napadne, že 
na vině může být asymetrická, lineární 
struktura města, kdy náměstí, či celé his-
torické centrum, se dnes nachází spíše 
na okraji sídla a nikoliv v jeho středu. 
Sídliště s nejvyšší hustotou obyvatel 
i nádraží jsou zkrátka jinde, za kopcem, 
do „města“ je daleko. Historické jádro 
se tak scvrkává na vesnici s několika 
stovkami obyvatel. Zvýšit počet obyvatel 
v okolí náměstí se pokoušela předchozí 
vedení města již v posledním desetiletí 
minulého století. Jak se ukazuje dnes, 
bytovky za radnicí i za kostelem, stejně 
jako obytná zóna Na Daníčkách, žádné 
radikální oživení náměstí nepřinesly.

Cesta k živějšímu náměstí vede, 
dle mého názoru, spíše přes koncent-
raci veřejných budov a dalších aktivit 
v tomto prostoru než přes pouhý nárůst 
počtu obyvatel. Za velkou chybu pova-
žuji zejména přesunutí školy na okraj 
města. Největší budova na náměstí - 
a slouží jako depozitář! V místnostech, 
kde pobíhaly stovky dětí, dnes sedá 
prach na sbírkové předměty skryté před 
zraky všech kromě několika zaměst-
nanců Západočeského muzea. Je skvělé, 
že má v našem městě pobočku tato 
významná regionální instituce, ale pro 
fakticky nejvýraznější budovu na náměstí 
to nejvhodnější využití rozhodně není. 
Představte si tu změnu, kdyby zde 
opět sídlila střední škola nebo alespoň 
základní umělecká škola. Odpoledne by 
se náměstí zaplnilo dětmi, určitě by tu 
snáze přežila třeba nějaká ta cukrárna. 

Pokud chceme živější náměstí, mělo 
by město dále podporovat všechny akti-
vity, které vedou k tomuto cíli. Přispívat 
k rozvoji služeb a jejich koncentraci 
v tomto místě. Zastupitelé by se napří-
klad neměli bát kupovat domy v centru. 
V majetku města by mohly tyto objekty 
snáze sloužit pro různé služby i pro byd-
lení. Rozvoj služeb by město mohlo 
podpořit např. formou subvencovaných 

nájmů. Snáze by si městská samospráva 
také ohlídala, jaké aktivity se zde pro-
vozují. Naopak by město mělo ošetřit, 
aby potenciálně konkurenční projekty, 
zejména různá komerční centra, nevzni-
kaly někde v polích a život se z města 
nepřesouval tam, mimo, na okraj.

V neposlední řadě považuji za důle-
žité, aby zůstal zachován historický 
vzhled centra města. Jen tak bude atrak-
tivním pro turisty, kteří přinášejí další 
– a v letních měsících nikoliv nevý-
znamné - oživení i finanční prostředky 
do našeho města. Upravené a historické 
centrum bude samozřejmě lákavějším 
k zastavení i pro místní. Zdejší obchody, 
restaurace a služby by díky tomu měly 
být navštěvovanější a schopnější se uži-
vit. Náměstí a jeho okolí by zkrátka mělo 
být výkladní skříní našeho města. 

Marek Baroch, bez politické  
příslušnosti za ANO 2011, radní
Problémem zdejšího náměstí je mj. 
skutečnost, že některé z budov, které 
náměstí obklopují, jsou opuštěné či 
nevyužívané - a díky tomu se z náměstí 
vytrácí život. V mnoha případech jde 
o budovy (domy), které jsou v soukro-
mém vlastnictví a možnosti města, jak 
tuto realitu změnit, jsou mnohdy mini-
mální. Oslabení funkce historického 
centra je způsobeno i tím, že mnoho 
z občanů města žije na poměrně vzdále-
ném sídlišti.

Město by mohlo přispět k oživení 
náměstí např. tím, že by některé objekty 
mohlo odkoupit za účelem rekonstrukce 
a přeměny na byty, které by město 
mohlo následně pronajímat či nabíd-
nout k prodeji. Aktuálně se na náměstí 
nachází i řada objektů, které nejsou vyu-
žity pro možné komerční účely. Jednou 
z možností, jak by mohlo dojít k oži-
vení námětí, je větší nabídka služeb, 
které by mohly do centra města nalá-
kat nejen turisty, ale zejména místní 
občany. Problémem však je, že nabízené 
služby (ať už jde o nákupní či jiné mož-
nosti služeb) musí někdo využívat tak, 
aby stávající (či potenciální) živnostníci 
působící na náměstí mohli být renta-
bilní, jednoduše řečeno - aby se jim 
podnikání vyplatilo. Skutečností však 
je, že mnoho občanů dojíždí za prací 
mimo Nepomuk s tím, že řadu služeb 
využijí právě při cestě do zaměstnání. 
Během pracovního týdne lidé navštěvují 
náměstí zejména v souvislosti s vyřizo-
váním záležitostí na Městském úřadu 

Nepomuk a v případě víkendu při konání 
kulturních akcí. K oživení náměstí by 
nepochybně přispělo, pokud by se poda-
řilo městu najít využití zejména budovy 
bývalé Piaristické koleje (pozdější ZŠ). 
Je však otázkou, pro jaký účel, zda by 
se např. podařilo realizovat myšlenku zří-
zení školy středoškolského typu apod.

K oživení - resp. zvýšení - návštěvnosti 
náměstí by mělo přispět i lepší orien-
tační značení centra města. Ke zlepšení 
vizuální podoby náměstí a přileh-
lého okolí by mohlo přispět i vyhlášení 
městské památkové zóny, díky které 
by se vlastníkům domů (kteří by měli 
zájem pečovat o své památkově hod-
notné nemovitosti, ale nemají dostatečné 
finanční prostředky) otevřela mož-
nost financovat opravy či rekonstrukce 
z dotací, např. z fondu regenerace měst-
ských památkových zón při Ministerstvu 
kultury ČR, který je nástrojem k obnově 
kulturních památek.

Miroslav Němec, 
 Pro Nepomuk, opoziční zastupitel
První, co mně přijde na mysl, když 
se řekne nepomucké náměstí, je jeho čle-
nitý a svažitý terén a potom jeho dláždění 
,,kočičími hlavami". Členitý a svažitý 
terén náměstí považuji já osobně za turi-
stickou devízu našeho města, neboť 
takovéto náměstí je k vidění opravdu 
málokde. Stav dláždění náměstí naopak 
považuji za nepříliš vyhovující a mám 
za to, že nepomucké náměstí by si jistě 
zasloužilo jeho důkladnou opravu nebo 
v lepším případě kompletní předláždění. 
Oživení náměstí by nepochybně přineslo 
to, kdyby na náměstí bylo větší množství 
nákupních příležitostí a dále pak nepo-
chybně větší nabídka kvalitních restau-
račních zařízení nebo pěkná kavárna 
s cukrárnou, to vše např. s možností 
venkovního posezení. Tyto možnosti 
se bohužel odvíjí a jdou ruku v ruce pře-
devším s kupní silou obyvatel Nepomuka 
a okolí, která není příliš vysoká, a jen 
těžko lze tak na tomto poli očekávat 
nějaké výrazné zlepšení. Na nepomuc-
kém náměstí bývalo živo, když zde byla 
základní škola, přičemž přesun školy 
znamenal vylidnění náměstí a z hlediska 
života náměstí zřejmě tento krok nebyl 
příliš šťastný. Města jako Přeštice, kde 
vede skrz náměstí hlavní silniční tah, by 
dala bůhví co za to mít klidné náměstí, 
jako je v Nepomuku. Z tohoto hlediska 
pak docházím k tomu, že nepomucké 
klidné náměstí není až tak špatné.

Historický snímek dnešního náměstí Aug. Němejce
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Samá voda aneb s anděly do Litvy

Vážit cestu do litevského města Anykščiai, od Nepomuka vzdále-
ného asi 1300 km, to už chce pořádný důvod. V Anykščiai si ale 
jsou jistí svým přírodním i kulturním bohatstvím, což dokazují 
třeba tím, že se ucházejí o titul Evropské hlavní město kultury, 
kterým se minulý rok pyšnila Plzeň. Pojďme se podívat, co nám 
město a jeho okolí může nabídnout.

První, čeho si turista blížící se k Anykščiai všimne, jsou 79 
metrů vysoké věže novogotického kostela sv. Matěje. Kostel je 
hojně navštěvován nejen jako církevní budova, ale také proto, 
že zde z výšky 33 metrů, kde je umístěn ochoz, můžete získat 
přehled o celém městě a širokém okolí. Musíte ovšem vystou-
pat 186 schodů. Ti, kdo holdují církevnímu umění, by si neměli 
nechat ujít ani Centrum sakrárního umění, kde sídlí ojediněle 
zaměřené Muzeum andělů. Ve své sbírce má více než 100 plastik 
a 50 obrazů s námětem anděla; muzejní knihovna pak obsahuje 
přes 4 000 svazků a 400 rukopisů.

Okolí města je vyhledávané zejména pro své přírodní bohat-
ství, velké množství jezer a řek a velmi čistý vzduch – v regionu 
nesídlí žádné velké výrobní závody. Typické pro partnerská 
města Nepomuku je těsné spojení s vodou – vzhledem k tomu, 
jakou oblast má sv. Jan Nepomucký ve své gesci, se nelze divit. 
Nejinak je tomu i v případě Anykščiai. Na největším jezeře regi-
onu Rubikiai, kde napočítáte 16 ostrovů, probíhají každoroční 
svatojánské závody regat. Městem protéká řeka Sventoji, která 
je spolu s dalšími dvěma řekami v blízkosti města vyhledáva-
ným cílem milovníků vodních sportů a rybolovu. Okolní lesy, 
kde se rozkládá regionální přírodní park a rezervace divoké 
zvěře, nabízejí dostatek příležitostí k rekreaci – je tu řada míst, 

kde se dá kempovat nebo zajít na piknik, jsou tu cyklostezky 
i trasy pro pěší turisty. V regionálním parku natrefíte i na klasi-
cistní zámeček Burbiškis, kam můžete zajít na prohlídku a kde 
se mohou náročnější turisté ubytovat. Velkou atrakcí regionál-
ního parku je stromová stezka v korunách borovic, která letos 
získala cenu Světové turistické organizace UNWTO za inovativní 
turistický projekt. K cestování po okolí můžete využít místní his-
torickou úzkokolejku, která vás v letních měsících zaveze třeba 
ke zmiňovanému jezeru Rubikiai; přímo v nádražní budově sídlí 
muzeum věnované této technické památce.

Anykščiai se může pochlubit i kulinářským uměním. Místní 
pochoutkou jsou masem plněné knedlíčky koldunai - nejlépší 
jsou ty, které byly připravené v blízkém městě Kavarskas - anebo 
tradiční pokrm plovas. Od 20. let minulého století je region 
Anykščiai proslavený jako kraj výrobců přírodních vín, proto 
se sluší ochutnat zdejší ovocné víno Voruta.

A na co ještě nezapomenout? Ve městě samotném je hned 
sedm muzeí, místní ale doporučují určitě nevynechat Muzeum 
koní sídlící přímo na farmě asi 6 km od Anykščiai. V expozici 
se seznámíte nejen s tradiční zemědělskou výrobou, velký pro-
stor je věnovaný i tradičním řemeslníkům, jako byl tkadlec, 
hrnčíř, pekař, kovář nebo šperkař, jejichž práci si tu můžete 
vyzkoušet. Vydáte-li se do Anykščiai v zimě, navštivte vrch Kalita, 
který se nachází na okraji města a je prý rájem lyžařů. V létě 
slouží jako zábavní park s celoročně přístupnou tobogánovou 
dráhou. A hlavně nám o svých zážitcích nezapomeňte napsat!

Monika Bechná

Krátké zprávy 

Stavba mostu u Kucín omezí dopravu. V polovině srpna začala 
uzavírka silnice mezi Nepomukem a Přešticemi. Nákladní au-
tomobily během cesty neurazí 23, nýbrž 50 kilometrů. Řidiče 
osobních vozů a autobusů značky povedou blízkými obcemi. 
Hotovo by mělo být v polovině listopadu, v krajním případě 
se uzavírka může protáhnout do konce roku.

Turistické trasy v Brdech jsou před dokončením. 30 kilome-
trů nových tras pro turisty v Plzeňském kraji a dalších 28,5 
ve Středočeském - to je výsledek letošní práce "značkařů" Klubu 
českých turistů (KČT) na území bývalého vojenského újezdu 
Brdy. Mapa je ke stažení na http://www.vls.cz/novinky/176

České sportovní hry pro zaměstnavatele a zaměstnance. 
Ve dnech 8.–9. 9. proběhne na území Prahy 9 akce, jejímž 
smyslem je založit tradici mezinárodního projektu, který ka-
ždoročně svede do Prahy ke společnému sportování zástupce 
 zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Genius loci ke stažení. Sborník Genius loci českého jihozápadu 
X - sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. je ke stažení zdarma na http://
www.muzeum-blovice.cz/publikacni-cinnost/sborniky-/

Výměna oken Na Vinici. Město Nepomuk plánuje v letošním roce 
provést výměnu zbývajících dřevěných oken na plastová v byto-
vých domech Na Vinici 551 a 552, usnesla se na tom Rada města 
Nepomuk na svém červencovém jednání. Výměna oken v dalších 
bytových domech bude pokračovat v následujících letech.

Huťské památky prochází obnovou. Kaplička a socha v místní 
části Železná Huť, obě zasvěcené sv. Barboře, se dočkaly opravy. 
Obnova sochy je dokončována, práce na kapličce začaly ke kon-
ci srpna, opravují se omítky, okna a dveře, střecha i krov včetně 
zvoničky. Hotovo by mělo být v průběhu září.

Karel IV. už jen v září. Pouze do 28. 9. mají návštěvníci možnost 
zhlédnout pražské výstavy v souvislosti s výročím narození císaře 
a krále Karla. Pro náš region je zajímavá zejména výstava Koruna 
království v Jízdárně Pražského hradu, ukazující části pohřeb-
ních rouch a výbav našich vladařů, busty a sochy z katedrály či 
nápisovou destičku, dokumentující otevření hrobu sv. Vojtěcha 
v roce 1346 za účasti samotného vladaře.

V Plzni se otevřou ateliéry. O víkendu 24.–25. 9. se zájemcům ote-
vřou dveře ateliérů výtvarných umělců, některé galerie a výtvarné 
školy - místa, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Celá akce je 
pro návštěvníky zdarma. Mapa a program na www.grafia.cz.

architektonická studie  
na úpravu ploch náměstí 
Augustina Němejce
autoři Vladimír Vašut 
a Viktor Vlach
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7. charitativní běh 
Plzní na podporu 
útulku v Borovně
Rozběháváme Česko a Storgé, z. s. - více-
účelové zařízení Borovno zvou všechny 
na běh Plzní. Akce se koná na podporu 
útulku v Borovně. Za každý kilometr, 
který uběhneme, každý běžec přispěje 
10 korunami, které budou organizátory 
útulku předány. Trasa má 5 km, každý 
tedy přispěje částkou 50 Kč. Nově bude 
i trasa "vycházka" pro pejskaře/chodce 
bez pejsků, kteří by rádi podpořili tuto 
akci, a dětská trasa, která bude mít jen 
1,6 km. Akce se koná v neděli 4. září 2016 
v 16.00 hodin v Plzni v Mlýnské strouze 
(Pallova ulice). Rozběhy od 15.40 hodin. 
Více informací na telefonu 607 543 187.

Eva Urbanová  
zpívala doma

Ač je zvyklá na nejvýznamnější světové operní scény, včetně milánské La Scaly 
a Metropolitní opery v New Yorku, vždy ráda a se stejným profesionálním výkonem 
vystoupí doma mezi svými „Vrčeňáky“ bez nároku na honorář. Stalo se tomu tak 
 i 13. 8. u kaple sv. Vojtěcha. Dojala opět srdce zhruba 300 diváků, kteří si ji přišli 
poslechnout na její minirecitál, který byl součástí Vrčeňského barokního posvícení, 
organizovaného obcí Vrčeň a Miroslavem Antonem. Kromě několika akustických písní 
zakončených dojemnou Modlitbou za vlast zavzpomínala například na své vystoupení 
v kapli sv. Vojtěcha ještě ve školních letech či několikrát rozesmála přítomné svou 
upřímností a bezprostředností, například poznámkou o neustále kvokající nedaleké 
slepici, která se jí dle jejích slov snažila zhatit její vrčeňské vystoupení. Součástí víken-
dových barokních oslav bylo také představení souboru Tre Insegnanti či vyprávění 
akad. mal. Jaroslava Šindeláře o naší historii i tradicích. 

Sala terrenu  
zdobí balustráda

Replika původní balustrády se v srpnu 
vrátila na zahradní terasu zámku Zelená 
Hora. Pro porovnání je k dispozici his-
torický snímek amerických vojáků s čes-
kými dívkami z konce druhé světové války, 
který byl poskytnut z amerického vojen-
ského archivu nacházejícího se ve městě 
Dunkirk. V letošním roce bude na terase 
ještě položena cihlová dlažba, v příš-
tím roce by se práce měly soustředit 
na fasády, okna a dveře. Obnova terasy je 
podpořena z Programu záchrany architek-
tonického dědictví Ministerstva kultury. 
Investorem je obec Klášter za odborné 
pomoci Mikroregionu Nepomucko. Práce 
realizuje Pegisan sta, s. r. o.

Přijďte se bavit 
s dětmi na ITEP 2016

Odpočívat lze ve wellness i aktivně. 
Cyklistika, pěší turistika, objevování krás 
přírody, poznávání historie při návště-
vách turistických cílů, hradů a zámků. 
Kdo by se na to vše netěšil s příchodem 
turistické sezóny a ještě lépe s příchodem 
léta? Ovšem s koncem léta nemusí nutně 
skončit cesty za zábavou ani samotné 
chvíle rozptýlení. Přijďte načerpat infor-
mace z oblasti dějin, zeměpisu, nechte 
se inspirovat pestrou nabídkou mož-
ností turistiky a tipů na výlety. Zastavte 
se pro novou brožuru „Bavte se s dětmi 
v Plzeňském kraji“ s více než 100 turi-
stickými cíli v regionu. Program bude 
připraven jak pro ty nejmenší, tak i pro 
starší žáky základních škol a studenty 
středních škol, kteří navštíví veletrh 
v rámci výuky. Přijďte si hrát, soutěžit 
a trhnout rekordy ve skládání kelímků, 
ve vědomostních a paměťových turna-
jích, v disciplínách jako „kdo dřív vymy-
dlí mejdlíčko“ či „kdo sní v nejkratším 
čase šneka ITEPáka“. Těšte se na kou-
zelníka, zacvičte si dětskou jógu, usaďte 
se u divadelního představení pana Šrédla, 
žasněte pod hvězdnou oblohou v nafu-
kovacím planetáriu, nahlédněte do pří-
rody v expozici Národního parku Šumava, 
do Chodska, Muzea Loutek, ZOO Plzeň, 
pokoušejte přírodní zákony s Techmánií, 
těšte se na protagonisty ze seriálu Policie 
Modrava či slavné osobnosti fotbalového 
klubu FC Viktroria Plzeň a ještě na mno-
hem více. Přijďte na ITEP 2016!

Mohelnická stodola 
svítí novotou
Na jaře roku 2013 rozhodlo zastupitelstvo 
obce přestavět starou stodolu na více-
účelovou budovu, která by po zavření 
hostince sloužila pro setkávání občanů. 
Místní hasiči stodolu vyklidili a připra-
vili pro stavební firmu, která do konce 
roku dokončila vstupní halu a sociální 
zařízení. V roce 2014 byla dokončena 
místnost v podkroví a zbývalo dodělat 
v přízemí zasedací místnost. Na tu obec 
získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 
350.000 Kč. Tato částka pomohla dokon-
čit stavbu, která po kolaudaci přispěje 
k obnovení společenského a kulturního 
života jak pro občany, tak pro organizace 
v obci. Všem, kteří se na přestavění sto-
doly podíleli, patří velké poděkování.

Bronislav Hulec,  
starosta obce

...  
Trasa  
má 5 km

... tipy

před rekonstrukcí / po rekonstrukci
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Centra společných služeb obcí

Projekt „Posilování administrativní 
kapacity obcí na bázi meziobecní spo-
lupráce“, zkráceně také „Centra společ-
ných služeb“ (CSS), je novou aktivitou 
Svazu měst a obcí. Navazuje na úspěšný 
projekt „Meziobecní spolupráce“ realizo-
vaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen 
na vytvoření a provoz Center společných 
služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí 
(DSO). Prostřednictvím těchto svazků 
se mohou zapojit obce, jejich orgány 
a také jimi zřízené organizace, cílem je 
zajistit efektivnější poskytování veřej-
ných služeb občanům. Provoz je zajištěn 
do poloviny roku 2020 a nositelem akti-
vit na Nepomucku a Spálenopoříčsku je 
Mikroregion Nepomucko.

Centrum poskytuje odbornou pod-
poru a poradenství obcím i občanům při 
výkonu veřejné správy, dále informace 
v souladu se zákonem o svobodném 
přístupu k informacím; meziobecní spo-
lupráce – formy, výhody (nevýhody), 
způsob fungování DSO, informuje obce 
o aktuálních novinkách v oblasti veřejné 
správy s dopadem na obce, připravuje, 
řídí a realizuje projekty meziobecní spo-
lupráce či projekty obcí. Dále se centrum 
podílí zejména na činnostech směřu-
jících k propagaci činnosti CSS a DSO 
či vyhledávání příležitostí pro společné 
postupy obcí, které přinesou úsporu 
finančních prostředků (např. společné 
nákupy energií, telekomunikačních slu-
žeb apod.). V neposlední řadě centrum 
připravuje vzorové dokumenty pro obce 
(smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, 
obecně závazné vyhlášky apod.).

Kontakty

Mikroregion Nepomucko
Pavel Motejzík, manažer CSS,  
tel.: (+420) 604 44 24 09

Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj 
mikroregionu, tel.: (+420) 371 595 939
Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, 
Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk
E-mail: mnepomucko@seznam.cz

Lipovsko

Posledně jsme navštívili Tisý rybník. 
Dnes si povykládáme o velmi roman-
tickém, tajemném a skoro by se chtělo 
říci, že začarovaném místě. Proto i naše 
dnešní okénko do Brd bude poněkud 
poetické. 

Pokud tam budete chtít jít na výlet, 
opatřete si dobrou turistickou mapu. 
Z tzv. Tankové cesty od konce strašických 
kasáren uhnete první cestou vpravo. 
Zprvu polní cesta vás zavede do rozleh-
lého, zdánlivě nekonečného lesa. Čeká 
vás prudké stoupání do svahu – a zjis-
títe, jak je vám mapa dobrá. Vaší metou 

je kóta o nadmořské výšce 651 m. Stojíte 
tam na vrcholu brda Lipovsko.  
Vy však půjdete ještě nějakých 150 m 
k jihu, kde se za pěkného počasí ote-
vře nádherný výhled do údolí potoka 
Rezervy a v pozadí spatříte zámeček 
Tři trubky.

Místo je opravdu jakoby uprchlé 
z pohádky o zlých loupežnících. 
Kamenné stěny pradávného hradu, hlu-
boký příkrý sráz, pokroucené buky, 
v okolí řada podivných hromad kamene 
pokrytých jehličím.

Ne, nenechte se zmást! Balvany 
a stěny nejsou dílem lidské ruky, ale 
přírody. Stojíte na okraji zvláštního geo-
morfologického útvaru, jemuž odborníci 
říkají kryoplanační terasy. Vznikly mra-
zovým zvětráváním, kdy odlomený okraj 
plošiny sjel jako kra vlivem gravitace 

směrem do údolí a přitom si zachoval 
tvar skalního stupně připomínajícího 
strmou kamennou zeď. Dokonce opa-
kovaně. Tyto krásné „andělské schody“ 
připomínaly romantikům zříceniny 
dávného hradu. Dokonce nestor české 
kastelologie, Augustin Sedláček, ve svém 
titánském díle o českých hradech, zám-
cích a tvrzích opatrně připouští, že 
tu snad středověký hrad mohl stávat. 
Moderní výzkum však tuto myšlenku 
zcela vyvrátil. Ale v dobách počátků 
masového turismu se jí nadšeně chopili 
strašičtí i okolní hospodští a hoteliéři, 

a tak se můžete setkat s pohlednicemi, 
kde Lipovsko ční coby třetí strašický 
hrad… Ony Strašice ve středověku sku-
tečně chránily dva hrady, ale o nich si 
řekneme někdy jindy.

Projdeme-li se po blízkém okolí, 
určitě nalezneme u vyhlídky do údolí 
velký kámen se vtesanou skautskou 
lilií. Říká se tu také Na Čákově vyhlídce, 
neboť to bývalo oblíbené stanoviště 
příbramského spisovatele, výtvarníka 
a skauta Jana Čáky, skvělého popu-
larizátora  donedávna nepřístupných 
a tajemných Brd. Drobné menší či větší 
hromady kamenné suti a hlíny pokryté 
jehličím jsou pozůstatkem velmi zvláštní 
lidské činnosti, jež se souborně označo-
vala jako lesní řemesla. Kromě uhlířů, 
jejichž zbytky tzv. „placů“, tedy milí-
řišť, jsou tu rovněž hojné, zde sezónně 

sídlili další řemeslníci: kolomazníci 
čili dehtáři. Některé ze zmíněných hro-
mad jsou destrukcemi jejich starých 
kolomazných pecí. Bývaly to kupolovité 
dvouplášťové kamenné komory, v nichž 
se suchou destilací za vysoké teploty 
rozkládalo dřevo na těkavé organické 
a kapalné látky, ale hlavně na dřevěnou 
smolu a dřevěný dehet, z něhož se pak 
vyráběla kolomaz, do příchodu minerál-
ních olejů jediné mazadlo kol a strojů. 
Do vnitřní komory pece se podobně 
jako do milíře narovnala polena jadr-
ného dřeva. Komora se poté uzavřela až 
na průduch v kupoli. Do prostoru mezi 
oběma plášti se pak vložilo palivové 
dříví a zapálilo se. Horkem sálajícím 
z této vnější komory se pak dřevo uvnitř 
takřka bez přístupu vzduchu rozložilo 
a pec počala produkovat úzkým kaná-
lem ze své základny nejprve metanol 
a fenoly, po nichž však vydestilovala 
kvalitní, po ztuhnutí medově žlutou, 
sklovitou smolu - kalafunu. Po ní pec 
poskytla velké množství hustého, viskóz-
ního tmavého dehtu. Uvnitř pak zůstalo 
pěkné dřevěné uhlí, jež se vybíralo 
po zchladnutí pece. Kalafuna a dehet 
se jímaly do připravených keramických 
nádob, které se zchlazovaly v nádrž-
kách na vodu – haltýřích. I těch může 
pozorné oko v lesním podrostu něko-
lik objevit, jejich kamenné hrázky často 
porostlé mechem totiž přetrvaly dodnes. 
Do dehtu se pak za tepla přidávaly saze 
a jateční odpad. Vznikla kolomaz, ono 
výše  uvedené univerzální mazivo. Práce 
dehtářů a kolomazníků byla velmi 
nebezpečná a ve finální fázi i nepříjemně 
páchnoucí. Nebezpečím byly občasné 
výbuchy koncentrovaných těkavých 
složek z destilace anebo také horkých 
nádob plněných dehtem. Kvůli použí-
vaným jatečním odpadům v různém 
stupni rozkladu proces vaření kolomazi 
neskutečně páchnul. Proto u kolo-
mazných pecí pracovaly mnohdy dosti 
pochybné existence, neboť o tuhle práci 
nebyl v jiných vrstvách společnosti příliš 
velký zájem…

Budete-li na Lipovsku, povšimněte 
si i starých, pokroucených buků, jejichž 
křivolaké větve a boule na kůře kmenů 
vyprávějí o nelehkém životě stromů 
na zdejším chudém, neúživném skal-
ním podkladu. A snad, zaposloucháte-li 
se do zvuků větru v jejich pokřiveném 
větvoví, vám i hodně povědí o těžkém, 
dřinou a nebezpečím vyplněném životě 
někdejších lesních řemeslníků. 

Martin Lang,  
vedoucí Muzea Středních Brd 
www.muzeumstrasice.eu

Školení zástupců projektu. Foto Lukáš Mácha

Vrchol Lipovsko. Foto Richard Rotter.

Kotlíkové dotace 
startují 19. 9.

Od tohoto termínu přijímá Plzeňský 
kraj znovu žádosti o dotace. Tematické 
školení proběhne v Nepomuku 14. 9. 
(pozvánka na str. 36). Společnost Dům 
kotlů nabízí bezplatné služby spo-
jené s administrací a podáním žádosti 
o Kotlíkovou dotaci. Služby jsou bez-
platné proto, že vámi vybraný kotel 
bude nakoupen za ceníkovou cenu 
od této společnosti. Více informací na 
www.dumkotlu.cz, tel. 777 663 799, 
499 111 009. V letošním roce pomohli 
dotaci získat již 580 zákazníkům.
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Útržky z kroniky měšťanské školy –  
školní rok 1916/17

Události v rodě panovnickém
O prázdninách 18. srpna 1916 připada-
jící 86. narozeniny mocnářovi oslaveny 
byly zase dobročinností, hlavně Zemské 
ochranné komisi a Zemskému sirotčímu 
a podpůrnému fondu. Stejně tak 4. října 
1916 Jmeniny Jeho příležitost daly k nové 
dobročinnosti, jež prováděna byla pod 
heslem „Obětních dnů“. Avšak 22. lis-
topadu 1916 po celém světě roznesla 
se tušená sice, ale přece překvapující 
bolestná zpráva: „Jeho c. a. k. Apoštolské 
Veličenstvo císař a král František 
Josef I. Zemřel klidně v Pánu 21. lis-
topadu 1916 o 9 hod. večerní v zámku 
Schönbrunnském.“

U nás tuto truchlivou zprávu 
dozvěděli jsme se až 22./11. ráno 
o ½ 8 z plzeňských novin, jež jí přinesly. 
Na školní budově první v městě vyvěšený 
smutečný prapor hlásal dětem do školy 
se scházejícím již smutnou tu novinu, jež 
jim potom ihned po modlitbě obšírněji 
sdělena třídními učiteli. Připojily znovu 
Otče náš a Zdrávas Maria za duši zvěčně-
lého, jenž děti tolik miloval. Po poledni 
rozzvučel se velký zvon sv. Jana znovu při-
pomínaje veškerému obyvatelstvu úmrtí 
šlechetného vládce. 

V pondělí 27./11. o 10. hod. 
večer převezeny byly tělesné pozů-
statky ze Schönbrunnu do císařského 
hradu ve Vídni. Ve čtvrtek 30./11. 
konal se o 2. hod. odp. pohřeb z císař-
ského hradu do v. Štěpánského dómu 
a odtud do hrobky v kostele Kapucínů. 
U nás všemi zvony bylo v ten den vyzvá-
něno od 3. – 4. hod. odpoledne. Slavné 
Requiem slouženo vylo v pátek dne 
1. prosince o 10. hod. u sv. Jakuba. 

Na osiřelý trůn nastoupil 22. listopadu 
1916 nový panovník arcivévoda Karel 
František Josef, jako císař rakouský Karel 
I., se vznešenou chodí císařovnou a krá-
lovnou Zitou. U nás oslava této události 
konala slavnou Bohoslužbou 2. pro-
since 1916.

27. dubna 1917 poprvé v celém moc-
nářství okázale slaveny jmeniny J. V. 
císařovny a královny Zity. Všechny listy 
projevily všeobecně radost, že mohou zase 
uvítati na trůně císařovnu. Zdůrazňovaly 
veliké zásluhy Její o podporu lásky k bliž-
nímu, Její neúnavnou tiše však působící 
obětavost k chudým a nemocným, Její péči 
o vojíny raněné. O ½ 10. hod. sloužena 
slavná mše sv., jíž mimo školy přítomny 
byly též státní, zemské a městské úřady. 
S veřejných i soukromých budov vlály 
prapory. 9. května 1917 stejně důstojně 
oslaveny byly narozeniny J. V. císařovny 
a královny Zity slavnou bohoslužbou.

Václav Liedl

200 let od narození jednoho z největších dobrodinců našeho regionu
* 9. 9. 1816 Osojno u Draženě † 30. 9. 1884 Slatiňany

 Václav Liedl byl synem Jiřího Liedla, 
vrchnostenského ovčáka na hospodář-
ském dvoře Fasona, a jeho manželky 
Marie Anny, dcery domkáře Jana Bufky. 
Panský hospodářský dvůr s původním 
názvem Fasona, později Vosojno/Osojno, 
se nachází na katastrálním území 
obce Dražeň, okres Plzeň-sever. V době 
Liedlova narození měl čp. 27, které pat-
řilo do sousední vsi Pláň. Později dostal 
dražeňské čp. 33. 

Po dosažení potřebného vzdělání 
absolvoval Václav zkoušky z trestního 
práva a začal pracovat ve službách poli-
cie. V roce 1846 vstoupil do služeb 
knížete Franze de Pauly Gundackara, 
čtvrtého knížete von Colloredo, hraběte 
von Mannsfeld. Nejprve byl pojezdným 
na dobříšském panství, později v Prá-
dle u Nepomuku. Odtud byl na počátku 
roku 1848 přeložen na opočenské pan-
ství, nejspíše proto, že tehdejší ředitel 
zelenohorského panství Josef Brosch, 
poněmčelý a nelidský muž, nemohl 
vedle sebe strpět tak schopného člověka 
a podařilo se mu ho z místa vypu-
dit. Avšak záhy po zrušení roboty v r. 
1848 musel nenáviděný Brosch z pan-
ství uprchnout a Liedl byl na popud 
majitelovy dcery Vilemíny povolán r. 
1850 zpět a stal se ředitelem zeleno-
horského panství. Byl nejen zdatným 
ekonomem a organizátorem, ale 

především člověkem, jenž nikdy neza-
pomněl na svůj původ a vždycky měl 
blízko k prostým lidem. Stal se oblíben-
cem kněžny Vilemíny a ona, i se svým 
manželem knížetem Vincencem z Auer-
spergu, ho nejednou žádala o radu, a to 
i ohledně jejich rodinného života. Lied-
lovi se podařilo odvodnit bažinaté louky 
jižně od obce Klášter, které se do té doby 
nedaly hospodářsky využívat a následně 
se staly nejúrodnějšími na panství. 
Spolu s nepomuckým děkanem Jose-
fem Zemanem a krajským hejtmanem 
Tomášem z Pulzlacheru přiměli kněžnu 
Vilemínu Auerspergovou k obnově kos-
tela sv. Jakuba v Nepomuku, zrušeného 
za vlády císaře Josefa II. Liedl sám navrhl 
a nechal vyrobit některé architektonické 
prvky, zejména točité schody na kruchtu 
nebo hlavní dveře v sakristii, zasloužil 
se o zachování původního románského 
vchodu do presbyteria a před zkázou 
zachránil přeražený figurální mramorový 
epitaf Ladislava ze Šternberka z r. 1566. 
Dochovaly se také jeho plány na rozší-
ření a navýšení vrčeňského kostela z roku 
1860, i o dva roky mladší plán na stavbu 
tamního hřbitova.

Své národní cítění prokázal Liedl jak 
při objasňování podrobností týkajících 
se nálezu Rukopisu zelenohorského, tak 
při snahách rozhýbat nepomucký veřejný 
život. O jeho lidském cítění zase svědčí 

kupříkladu to, že přiměl kněžnu Vile-
mínu Auerspergovou k otevření panské 
sýpky v době velkého nedostatku a také 
k tomu, aby bylo panskými penězi lidem 
uleveno. V roce 1850, když se konaly 
první svobodné volby do zastupitelstev 
obcí, zvolili klášterští občané Václava 
Liedla starostou své obce. Bylo to pro 
něho největší vyznamenání a ocenění 
jeho práce. Dočkal se i jmenování čest-
ným občanem Kláštera. To je patrně 
i jeden z hlavních důvodů, proč je Zelená 
Hora právě na katastru této obce.

Po smrti Vilemínina chotě byl Liedl 
povolán na panství nasavrcké do Slatiňan 
(1866), ale stále zůstal v častém kontaktu 
s kněžnou i jejími dětmi, z čehož vyplývá, 
že na jeho rady stále spoléhaly, a tak 
se nakonec stal i hospodářským radou 
Auerspergů. Kněžna ho ostatně vždy nazý-
vala „svým drahým radou". Po Liedlově 
odchodu z Nepomucka se ředitelem zele-
nohorského panství stal Robert Kheil 
a následně Angličan Karel King, s jejichž 
pomocí rozšiřovala Vilemína celé panství 
přikupováním pozemků a statků (např. 
Mileč), avšak z úmyslu koupě panství žin-
kovského upustila v důsledku rodinných 
poměrů. Václav Liedl umírá ve Slatiňa-
nech ve věku 68 let, kněžna jej přežije 
o celých 14 let.

Roman Tykal a Karel Baroch

Václav Liedl –  
200 let od narození
Vzpomínka na významného 
dobrodince kraje

17.00 Komentovaná prohlídka kostela  
a barokní zvonice s výhledem na město – Pavel Motejzík
18.00 Mše svatá za Václava Liedla - P. Jiří Špiřík
Pořádají Mikroregion Nepomucko  
a Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk.
Dobrovolné vstupné určeno na opravy kostela sv. Jakuba

Sejmutí bání a křížů s obou průčelních věží kostela sv. Jana 
V prosinci 1916 vichřice řádící kříže i báně obou věží, jež je ladně ve výšce skorem 
3 metrů zakončovaly, tak silně nahnula, že hrozilo nebezpečí spadnutí jich, jako se již 
na věži sv. Jakuba stalo před rokem. Proto 21. února 1917 sňaty byly z věže epištolní 
a v dubnu z evangelijní. Při snímání, za jehož účelem kolem věží stavěno býti musilo 
lešení, ukázalo se, že trámy dřevěné, v kterých kříže zasazeny byly, byly úplně vyhnilé, 
což přivodilo naklonění jich. V měděné báni epištolní nalezen v plechové krabici 
pamětní spis.: „Léta od narození Krista Pána 1878 v měsících září a říjnu vystavěla 
Její Jasnost vysokorodá knížecí Paní Patronka Vilemína z Auerspergů, držitelka vel-
kostatku Zel. Hory, věže tyto, které v r. 1835 požárem lehly k 150tileté jubilejní slav-
nosti prohlášení Jana z Pomuku za Svatého dle vzorů od slavné křesťanské Akademie 
v Praze navrženého svým vlastním nákladem. Rozpočet na vystavění věží vypočítán jest 
na 4514 zl. 80 kr. Sláva knížecí Paní Patronce! Zároveň obnoven celý vnitřek chrámu 
tohoto z příspěvků ctitelů sv. Jana Nepomuckého z Čech a Moravy dle návodupl. křes-
ťanské Akademie v Praze nákladem asi 7000 zlatých rakouské měny. V Nepomuku 
na den sv. Huberta 1878. Josef Kheil, patr. správce. Matěj Veselý, děkan.“

Kronika měšťanské školy 1916–1939,  
str. 18–19, 21–22

Kostel sv. Jakuba v Nepomuku  
(Přesanické náměstí)
Pátek 9. 9. 2016

 Opravy věží svatojánského kostela v roce 1928
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Rozhovor  
se Stanislavem Vaníkem, 
ředitelem ZUŠ Nepomuk

Absolvoval studium hry na akordeon na plzeňské 
konzervatoři. Ještě při studiu začal učit v Nepomuku 
na pobočce LŠU Blovice. Později 7 let působil jako učitel 
hry na akordeon na konzervatoři v Plzni. Vyučoval také 
v Německu. Třicet tři roků se věnoval populární hudbě 
a aktivně hrál v různých hudebních skupinách, několik let 
působil jako profesionální hudebník v Norsku, Německu 
a Rakousku. V r. 1992 byl jmenován ředitelem zdejší ZUŠ. 

Text: Pavel Motejzík
Foto: archiv Stanislava Vaníka, 
archiv města Nepomuk

Ještě u nás platí: „Co Čech, to muzikant“?
Často opakované klišé … Tohle platilo v 18. století, kdy byli 
naši skladatelé a interpreti v cizině vítáni a obdivováni, kdy 
zasahovali do vývoje evropské hudby. Ale hudba byla nedílnou 
součástí života i všech obyčejných lidí. Každá návštěva kostela 
byla vlastně návštěva koncertu a do církevních obřadů se lid 
zapojoval vlastním zpěvem. Ve školách byla ještě dávno před 
zavedením povinné školní docházky každodenní výuka zpěvu, 
od čtvrté třídy výuka hry na nástroj. Srovnávat dnešní dobu 
s historií nejde. Hudba má ve společnosti úplně jinou roli, 
velmi často ji bereme jen jako zvukovou kulisu. V současné 
době ubývá aktivní hraní a zpívání, a to si myslím, že je záleži-
tost všech vyspělých zemí. Hudebnost národa ale určitě neklesá. 
Mezi dětmi, které se k nám hlásí, je naprosté minimum těch, 
které tzv. nemají hudební sluch a necítí rytmus. Přesto většina 

z nich nezná naše národní a lidové písničky. Nejsou zvyklé zpí-
vat a neumí reagovat na hudbu pohybem. V tomhle směru je 
bohužel situace horší, než v době mých pedagogických začátků. 
Takže: Co Čech, to muzikant - dávno ne. To spíš: Co Čech, to 
expert na cokoli. Třeba na školství… 

Jaká je historie ZUŠ Nepomuk?
V Nepomuku byla pobočka ZUŠ Blovice, do r. 1991 pod názvem 
Lidová škola umění. V roce 1992 Město Nepomuk rozhodlo zřídit 
samostatnou školu, takže z pobočky ZUŠ Blovice se od 1. 9. 1992 
stala ZUŠ Nepomuk. Současně začala výuka i na odloučeném pra-
covišti v Kasejovicích. Výuka probíhala v 1. patře ve Vile Mařence. 
Měli jsme k dispozici 4 místnosti a začínali jsme tu s výtvarným 
oborem. Do areálu ZŠ jsme se stěhovali v r. 1995. Od tohoto 
roku byla také zahájena výuka v literárně-dramatickém oboru.
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Pobočky máte také v ZŠ v Kasejovicích 
a Žinkovech, co se tam vyučuje?

V obou školách jsme byli v nájmu coby samostatné subjekty. 
V Kasejovicích, kde je tomu tak dosud, máme stále výborné pod-
mínky, skvělá je spolupráce se školou, tak s obcí. V Žinkovech jsme 
ke konci uplynulého školního roku činnost ukončili. Na pobočce 
v Kasejovicích probíhá výuka pouze v hudebním oboru a vyučuje 
se zpěv, hra na akordeon, klavír, keyboard, housle, trubku, zobco-
vou a příčnou flétnu. 

Jak probíhají přijímací zkoušky na vaši ZUŠ 
a v kolika letech se k vám děti hlásí?

Zkoušky jsou dvojího druhu. Do přípravného studia pro děti pěti 
a šestileté a do základního studia pro děti od sedmi let. U zkou-
šek do přípravky zjišťujeme hlavně předpoklady pro vzdělávání, 
do základního studia pak také míru talentu. Zkoušky se liší podle 
zvoleného oboru, takže kromě popovídání si s paní učitelkou děti 
zpívají, říkají básničky a malují. Pro čtyřleté děti máme ještě kurzy 
hudebně rytmické průpravy. 

Mohou u vás studovat i dospělí?
Mohou, ale školné se bohužel pohybuje v řádu několika tisíc 
za jedno pololetí. To si nevymýšlíme my. Postup výpočtu výše pří-
spěvku je přesně stanoven ministerskou vyhláškou. 

Kolik budete mít celkem žáků ve školním 
roce 2016/17 a v jakých oborech?

Přihlášeno je 330 žáků, z toho 212 v hudebním oboru, 79 ve výtvar-
ném a 39 v literárně-dramatickém oboru.

Jak se liší studium na ZŠ a ZUŠ,  
co se skladby předmětů týče?

Mnoho lidí si stále myslí, že jsme součástí základní školy a zajišťu-
jeme odpolední kroužky hry na hudební nástroje, kroužek výtvarky 
a dramaťák. ZUŠ jsou školy řízené MŠMT, platí pro ně, až na pár 
výjimek, stejná legislativa jako pro ZŠ. Pedagogové musí splňovat 
předepsané odborné a pedagogické vzdělání, výuka se řídí školním 
vzdělávacím programem. Činnost školy kontroluje (kromě všech 
možných úřadů a orgánů) Česká školní inspekce. Zásadní rozdíl 
je ten, že se nejedná o povinnou školní docházku a výuka je zamě-
řena na umělecké obory. ZUŠ mají poskytovat základy uměleckého 
vzdělávání každému, kdo má zájem a prokáže nezbytný talent. 
Důležitá vlastnost, která se projeví během studia, je pak pracovitost 
a trpělivost. Na naší škole máme obor hudební, výtvarný a literár-
ně-dramatický. (Taneční obor z prostorových důvodů vůbec nepři-
padá v úvahu.) Každý obor pak má své specifické předměty. Výuka 
na prvním stupni trvá 7 let a od 3. ročníku jsou to v každém oboru 
minimálně 3 povinné hodiny týdně. Takže rodiče, kteří k nám 
dávají své děti s tím, že chtějí, aby se jen něco naučily hrát, bývají 

často překvapeni. Pro tyto zájemce by byly vhodnější různé kroužky 
a kurzy. Druhý stupeň studia trvá 4 roky a je pro žáky starší 14 let. 

Jak vysoké je školné?
Takzvané školné je ve skutečnosti příspěvek na vzdělávání. Tyto 
prostředky jsou použity spolu s příspěvkem zřizovatele pouze 
na provozní výdaje. Naše školné patří mezi nejnižší v republice, 
jeho výše je různá podle studijních oborů. Tak např. individuální 
výuka hudebního oboru činí 1.100 Kč na jedno pololetí. Výtvarný 
a literárně dramatický obor má školné nižší.

Kolikačlenný je pedagogický sbor?
Ve škole působí dlouhodobě 15 pedagogů.

Jaké předměty vyučujete vy?
V současné době hru na keyboard, saxofon, zobcovou flétnu 
a hudební nauku.

Kde získají zájemci o studium či 
jejich rodiče více informací?

Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webových strán-
kách, detailní informace o rozsahu a obsahu studia pak ve Školním 
vzdělávacím programu. Nejlepší je ale pro zájemce o studium 
osobní návštěva naší školy. 

Překvapilo mě, že klasifikujete jen čtyřmi stupni, 
nikoliv klasickými pěti. Jaký to má důvod?

To nám nikdy nikdo nezdůvodnil … Čtyři stupně zavedla nová 
Vyhláška o Základních uměleckých školách z r. 1991. K pětistup-
ňové klasifikaci by se měla znovu vrátit novela této vyhlášky, ale 
na to čekáme už pět let. 

Kde všude jste již vystupovali?
Prioritou školy není koncertní činnost ani sbírání diplomů ze sou-
těží. Pro nás je důležitější, aby se naši absolventi uměli orientovat 
ve světě umění a vytvořili si k němu kladný vztah. Příprava na vystu-
pování a vše, co s tím souvisí, je součást výchovně vzdělávací čin-
nosti školy. Kromě pravidelných koncertů v aule ZŠ vystupujeme 
při různých příležitostech v našem regionu. Nejdále jsme byli v dru-
žebních městech v Holandsku, Chorvatsku, Polsku a na Slovensku. 

Pro veřejnost pořádáte také kurzy keramiky. 
Pro koho jsou určeny a kdy probíhají?

Jsou pro každého, kdo se chce keramikou bavit, pro dospělé, pro 
začátečníky i pokročilé. Kurzy se ale organizují pouze při dostateč-
ném počtu přihlášených. Neděláme žádný nábor. Pro nás to není 
ani hlavní, ani výdělečná činnost. Kdo by měl případný zájem, 
může se v ZUŠ kdykoliv informovat. 

Sídlíte v budově ZŠ, což není z mnoha důvodů 
příliš praktické. Na stole je proto projekt nové 
budovy či se mluví o rekonstrukci části staré školy 
na nepomuckém náměstí právě pro vaše potřeby. 
Jaké variantě byste dal přednost vy a proč?

Já bych ale napřed zmínil výhody. To, že jsme v budově ZŠ, umož-
ňuje začínat s vyučováním dříve a děti nemusí nikam přechá-
zet. Praktické není to, že náš provoz je odpoledne v době, kdy 
se ve škole uklízí. Potřeba nové budovy má ryze prostorové důvody. 
Když jsme se v r. 1995 stěhovali do nového areálu ZŠ, měli jsme 
180 žáků, 8 učitelů, 8 tříd a pracovnu výtvarného oboru. Nyní je 

dlouhodobě žáků okolo 330 a učitelů 15. A máme o jednu velkou 
třídu méně … O projektu na rekonstrukci staré školy nic nevím. 
Návrhy na přestěhování jen některého studijního oboru do jiných 
prostor ale odmítáme. To by bylo proti naší snaze pojímat výuku 
jako maximální propojení všech uměleckých oborů.

Kdo projekt nové budovy navrhl a proč 
nebyl dosud zrealizován?

Projekt je dílem architektonické kanceláře AIP Plzeň a byl zpraco-
váván podle našich požadavků a připomínek. A realizace? Již při 
zpracovávání projektu bylo jasně řečeno, že pokud nebudou peníze 
z EU, tak se stavět nebude… Myslím si ale, že když tady máme 
školu, která umožňuje dále vzdělávat a rozvíjet 330 dětí ze 46 (!) 
obcí regionu, měla by mít podmínky, které tuto činnost nebudou 
omezovat, ale naopak. Pozn. redakce: Orientační hodnota stavby z r. 
2011 je 20 000 000 Kč a pavilon ZUŠ je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená dřevostavba.

Co dalšího vám ve škole chybí?
Nemáme svá sociální zařízení, šatny, sborovnu, skladovací pro-
story. Ale hlavně nám chybí třídy. Znovu opakuji: máme 15 učitelů 
a 8 tříd. Nepomáhá ani to, že se v jedné třídě během týdne střídají 
i 3 učitelé. Velikým problémem jsou zcela chybějící prostory pro 
výuku literárně-dramatického oboru. Nedostatek učeben nám 
nyní neumožňuje zajistit výuku podle Školního vzdělávacího pro-
gramu. Nemáme třídu pro výuku elektronického zpracování hudby, 
odhlučněnou třídu pro hru na bicí nástroje, elektrickou a basovou 
kytaru, pro multimediální tvorbu, pro souborové hry, atd. 

Řídíte a učíte rád, nebo se vždy 
nemůžete dočkat prázdnin?

Baví mě, když se ve škole „něco děje“. Například rád vzpomínám 
na dva dost náročné roky, kdy jsme vytvářeli Školní vzdělávací pro-
gram. Rád také učím žáky, kteří mají o hudbu opravdový zájem. 
A krásná práce je s úplně malými začátečníky. Je radost sledovat 
jejich objevování hudby a první pokusy o zvládání nástroje. Ale 
na prázdniny se těším taky. 

Má ZUŠ Nepomuk nějaké „slavné“ absolventy?
Slavné v dnešním bulvárním smyslu ne. Ale máme řadu absol-
ventů, kteří se věnují pedagogické práci i umělecké činnosti. 
A sedm našich bývalých žáků dokonce působí na zdejší ZUŠ jako 
pedagogové. 

Čemu se věnujete ve volném čase?
Bylo by toho asi dost, ale nejvíc zase hudbě a vnoučatům. 

Máte nějaké „hudební motto“?
Už římský básník Horatius dobře věděl, že: „Hudba je lék na bola-
vou duši“. A to můžu mockrát potvrdit.

Co byste popřál všem dětem, kterým 
v těchto dnech začíná nový školní rok?

Aby jim setkávání s uměním přinášelo radost a rodiče je dokázali 
v jejich uměleckém vývoji správně podporovat.

Děkuji za rozhovor.

vizualizace stavby pavilonu ZUŠ v areálu ZŠ Nepomuk
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Zhodnocení rybářského kroužku  
ve školním roce 2015/16 
 
 
 

Sezona rybářských závodů roku 2015 
pokračovala po prázdninové pauze pod-
zimními koly krajských přeborů a pohá-
rových závodů. Jako první nás čekalo 
měření sil v krajském přeboru lovu ryb 
udicí na plavanou, pořádaném plzeňskou 
organizací na rozlehlé Borské přehradě.  
Zde nás velice hezky reprezentoval David 
Holub – 2. místo.

Dalším závodem, opět pořádaným 
plzeňskou organizací, bylo podzimní kolo 
krajského přeboru lovu ryb feedrovým 
prutem. V této disciplíně, s velkou rezer-
vou, převažujeme ostatní organizace a to 
bylo vidět i v tomto kole, kdy jsme si při-
vezli hned několik medailí a krásných 
nemedailových umístění našich reprezen-
tantů. Medaili za 1. místo si přivezl David 
Holub, za 2. místo Ondřej Holub a za 3. 
místo Miroslav Strolený.

V plné síle a odhodlání jsme pokra-
čovali i v dalším přeboru, kde naše 
dovednosti nejsou na takové úrovni jako 
ve feederu, avšak tento závod ukázal, že 
již v kvalitách doháníme o mnoho zku-
šenější organizace. Z krajského přeboru 
v rybolovné technice, pořádané opět 
plzeňskou organizací, jsme si přivezli 
tato umístění: krásné 3. místo se povedlo 
Ondřeji Holubovi a Davidu Holubovi, 
Kristýně Palacké se pak zadařilo na 2. 
místě.

Posledním a završujícím závodem 
krajské úrovně podzimu 2015 byl halový 
přebor ve Kdyni, kde jsme opět dokázali, 
že v rybolovné technice se zdokonalu-
jeme, ale že určité rezervy stále ještě 
máme. I přes veškerou snahu a velmi 
pěkné nemedailové pozice zabodo-
vali na tomto závodě Jan Kohout, který 
se umístil na 3. místě, a Kristýna Palacká, 
která získala 1. místo.

Zpestřením a zakončením úspěšné 
sezony 2015 byl pohárový halový závod 
v rybolovné technice v Kynšperku nad 
Ohří. Zde, v Karlovarském kraji, není tato 
disciplína tolik rozšířená, a proto jsme 
se těšili na spoustu výborných umístění. 
Při příjezdu jsme zjistili, že se na tento 
závod přihlásili i výteční závod-
níci z našeho kraje, a proto byly boje 
o medaile velice těžké. Avšak i v takovéto 
konkurenci se Josef Vacek zvládl umístit 
na 3. místě. Tým naší organizace se také 
usadil na 3. místě.

Sezona 2016 začala trošičku netradičně, 
a to Pohárovým halovým závodem v rybo-
lovné technice, pořádaným stříbrskou 
organizací v Kladrubech. Naši kamarádi 
z Kladrub nasadili vysokou laťku všem 
organizátorům těchto závodů, protože 
lépe připravenou a pro děti zajímavou 
akci jsme ještě do té doby nezažili. Bylo 
připraveno úžasné občerstvení, výborný 
doprovodný program a suprové ceny. 
Výsledek tohoto klání byl jednoznačný, 
domácí si nenechali nic ujít, a proto 
na nás zbylo jen jedno lepší umístění, 
a to Ondřeje Holuba na třetím místě. 

Prvním z bodovaných závodů se stal 
krajský halový přebor v rybolovné tech-
nice, pořádaný naší organizací MO 
Nepomuk. Po vzoru kladrubských a s vel-
kou pomocí rodičů jsme se připravili 
a uspořádali krásný závod s hodnotnými 
cenami, velkým občerstvením a dopro-
vodným programem. Díky domácímu 
prostředí a i s řadou nováčků jsme si 
vybojovali suprová umístění. Ostřílení 
a zkušení závodníci nezklamali a velice 
pěkně nás reprezentovali: na 1. místě 
David Holub a na 3. místě Ondřej Holub. 
Společně se všem závodníkům podařilo 
umístit i v týmech na krásném 3. místě. 

Pauzu mezi organizací dalších 
závodů nám vyplnil krajský přebor v lovu 
ryb udicí feedrovým prutem, pořádaný 
plzeňskou organizací a sekcí závodníků 
z 1. ligy v tomto druhu rybolovu. V přede-
šlých letech jsme pravidelně obsazovali 
všechny medailové pozice, ale konku-
rence nikdy nespí, což se nám potvrdilo 
i na jarním přeboru. Medaile jsme 
sice získali, ale jejich získání nebylo 
vůbec snadné. Nakonec jsme odjížděli 
s medailemi na všech třech medailových 
pozicích: David Holub – 1. místo, Ond-
řej Holub – 2. místo a Miroslav Strolený 
– 3. místo.

Organizační štafetu závodů jsme opět 
přebrali my, Místní organizace Nepo-
muk. Celou zimu jsme pilně, s Klubem 
přátel rybářského kroužku, připravo-
vali nový závodní úsek řeky Úslavy, pod 
rybníkem ze strany od hřiště. Vykáceli, 
vyřezali, posekali a spálili jsme důkladně 
celý břeh, aby zde měl každý závodník 
své krásně připravené místo. Dle ohlasů 
závodníků z celého západočeského 
kraje jsme zvedli úroveň těchto závodů, 

a to díky suprově připravené závodní 
trati, výbornému občerstvení, kterého 
se opět zhostil Klub přátel rybářského 
kroužku v podobě rodičů našich dětí, 
a hodnotných cen a suprovou zarybně-
ností závodního úseku. Počet účastníků 
opět přesáhl rekord, ale i v takovém 
počtu jsme zvládli perfektně reprezen-
tovat naši organizaci. Nejenom ostřílení 
závodníci udělali maximum pro výborné 
výsledky, ale nenechali se zahanbit ani 
naši nováčci. David Holub opět nezkla-
mal a umístil se na 1. místě. 3. místo pak 
obsadil Daniel Bárta. V mladších žácích 
pak Petr Palacký získal krásné 3. místo. 

Posledním závodem krajských pře-
borů byl venkovní přebor v rybolovné 
technice ve Kdyni. Výsledek byl stan-
dardního charakteru. Bohužel se nám 
stále nedaří dosahovat výsledků organi-
zací, které své svěřence této disciplíně 
již léta učí. Tomu odpovídal samozřejmě 
i výsledek. Medaili si tentokrát za 3. 
místo odvezli David Holub a Kristýna 
Kamasová.

Dalším, stále ještě přátelským závo-
dem byl plzeňský Plaváček. Naši svěřenci 
opět nezklamali a David Holub obsadil 
2. místo. V kategorii mladší žáci se pak 
na 1. místě umístil Ondřej Holub a na 3. 
místě nováček na svých druhých závo-
dech Matěj Vejvančický.

Zpestřením začátku sezony závodů 
Zlatých udic byl exhibiční závod v rybo-
lovné technice, kterou, společně 
s firmou Decathlon, organizovala naše 
organizace. Závod se konal na parkovi-
šti v Plzni, přímo před prodejnou firmy. 
Velké díky patří právě firmě Decathlon, 
která celou akci financovala a zajis-
tila hodnotné ceny. Celý závod se nesl 
ve velmi přátelské atmosféře.

Naše celoroční práce se měla zhod-
notit v sérii celovíkendových závodů 
Zlaté udice. První kolem bylo okresní 
kolo, které již tradičně pořádá naše 
organizace ve spolupráci s Klubem přá-
tel rybářského kroužku. Tohoto kola 
se zúčastnila většina našich členů rybář-
ského kroužku a výsledkem byl tým, 
který reprezentoval náš okres v krajském 
kole Zlaté udice.

Všechny námi doposud organi-
zované akce nebyly nic ve srovnání 
s organizací územního kola Zlaté 

MC Beruška  
zve do centra
Milé maminky, od 5. 9. poběží v MC 
Beruška pravidelný provoz. Pondělní krou-
žek Šikula 9:30–11:00. Středeční kroužek 
Klokánek 9:30–11:00. Podrobnější infor-
mace najdete na internetových stránkách 
www.mc-beruska.webnode.cz. Přijďte si 
společně pohrát a pobavit se.

Moc se na Vás těšíme! 
Tým MC Beruška

Pozvánka
Srdečně zveme všechny maminky 
na den otevřených dveří do MC Beruška 
Nepomuk, který se koná ve středu 
14. 9. 9:30–11:00 a 16:00–18:00. Přijďte 
si prohlédnout prostory MC Beruška, 
podívat se, kde a jak trávíme s dětmi čas, 
seznámit se a pobavit se. 

Moc se na Vás těšíme! 
Tým MC Beruška

Fotbalová utkání
Rozlosování okresního přeboru - Plzeň-jih
Ke stažení na: http://www.fotbalunas.cz/
rozlosovani/soutez/349/

 Nohejbalový turnaj
TJ Sokol Prádlo, z. s. srdečně zve 
všechny sportovce na NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ TROJIC, který se uskuteční 24. 
9. 2016 od 9:00 hodin na hřišti v Prádle. 
Prezentace od 8:30 do 9:00 hodin.

Rozlosování III. třídy 
mužů – Plzeň-jih
Ke stažení na: http://www.fotbalunas.cz/
rozlosovani/soutez/350/

Oznámení 
o zahájení cvičení 
jógy 2016/2017
Prázdniny končí a čas na naše cvičení 
začíná. Přijďte si vyzkoušet, zda by se vám 
cvičení jógy líbilo. Dopřejte si příjemné 
protažení celého těla, zregenerujte své 
síly, tělesné i duševní, v relaxaci. Naučte 
se správně dýchat a dopřávat si každo-
denní meditaci. JÓGA je životní styl, 
který souvisí i se zdravým způsobem 
života, stravováním či pohybem. To vše 
se v našich lekcích naučíte. Začínáme 
ve středu 14. září 2016 v obvyklém čase 
17.25 hod. v tělocvičně ZŠ v Nepomuku. 
Cvičení končí v 18.55 hod.

Na cvičení potřebujete jen dobrou 
náladu, pohodlné netísnící oblečení, 
karimatku a deku na přikrytí při rela-
xaci. 1. hodina je ukázková pro širokou 
veřejnost zdarma. Další cvičení bude 
stát na každé pololetí 500 Kč, celkem 
tedy 1.000 Kč. Cvičíme do konce května 
2017. Platí se každé pololetí zvlášť. Abyste 
nerušily ostatní při relaxaci, přijďte, pro-
sím, alespoň o 10 minut dříve. Začínáme 
přesně v 17.25 hodin. Těší se na vás

Olga Sedláčková,  
cvičitelka jógy

udice Západočeského územního svazu. 
Ze všech okresů se k nám sjelo 7 týmů, 
které poměřily své síly ve třech dis-
ciplínách - rybářských znalostech 
(poznávačka ryb, rostlin a živočichů 
a test ze znalostí), rybolovné tech-
niky a lovu ryb udicí. Víkendová akce 
začala ubytováním v kempu Nový ryb-
ník, kde pro nás bylo připravené úžasné 
zázemí a v místním restauračním 
zařízení pro nás bylo po celou dobu při-
pravené výtečné stravování. Páteční 
soutěž ve znalostech začala perfektně 
připravenou poznávačkou s živými 
exponáty rostlin, ryb a zvířat. Zvířata, 
která se nepodařilo zajistit živá, nám 
zapůjčila Základní škola v Nepomuku. 
V sobotu soutěž pokračovala závodem 
v rybolovné technice, kdy nám per-
fektně připravené zázemí pro disciplíny 
poskytl již zmiňovaný kemp. Odpole-
dne jsme se přesunuli do obce Klášter, 
která se pro zmíněné kolo stala hlavní 
garantem a pomohla nám akci financo-
vat. V Klášteře jsme pokračovali 1. kolem 
lovu ryb udicí na plavanou. Výborně 
zarybněný revír nenechal závodníky 
na první úlovky dlouho čekat a po skon-
čení závodu se ulovené ryby počítaly 
na desítky kil. V neděli jsme opustili 
ubytovací zařízení hned ráno a opět jsme 
zamířili do obce Klášter, kde se konalo 

2. kolo rybolovu. Úlovky nebyly o moc 
menší než předešlého dne. Po výbor-
ném obědě v místní klášterské hospůdce 
jsme se přesunuli k vyhlášení výsledků, 
které nás moc potěšilo a opravdu zhod-
notilo naši namáhavou a usilovnou 
přípravu. Za zmínku stojí výsledek 
Kristýny Kamasové, která ve všech disci-
plínách obsadila medailové pozice. Dále 
stojí za zmínku i medailové pozice ostat-
ních členů týmu a hlavně náš týmový 
výsledek. Celkově jsme se umístili 
na nádherném druhém místě. 

Velké poděkování za tuto akci zaslu-
hují Obec Klášter, MO Nepomuk, kemp 
Nový rybník, restaurace Kačaba, klášt-
erská hospůdka, ZŠ Nepomuk, Město 
Nepomuk za pomoc při svízelné situaci 
s diplomy, firma Mivardi a Klub přátel 
rybářského kroužku.

Před tímto kolem Zlaté udice jsme 
věděli, že je to pro letošní rok náš 
poslední závod. Ale jakým příjemným 
překvapením pro nás bylo, když se náš 
dlouholetý závodník, David Holub umís-
til v kategorii žáků na 4. místě, a tím 
se nominoval do reprezentačního týmu 
Západočeského územního svazu pro 
národní kolo ZU. Toho se v letošním roce 
zhostily západní Čechy a my se vydali 
do nedaleké Kdyně. Závod se sklá-
dal ze stejných soutěží jako okresní 

i krajské kolo. První den David bohu-
žel nedokázal udržet trému či neznalost 
závodů na takovéto úrovni a obsadil až 
30. místo. Ale vše napravil ve své domi-
nantní disciplíně, rybolovu, a díky 
vedení svého trenéra obsadil 3. medailo-
vou pozici s minimální ztrátou na druhé 
i první místo. V závodě rybolovné tech-
niky ze sebe vydal svůj standardní výkon 
a celkově se umístil na 23. místě. Pro 
nás, jako vedoucí, ale i pro Davida to 
byla nezapomenutelná zkušenost, která 
obohatila nejen jeho, ale i nás samotné.

Za všechny tyto výsledky ale nevdě-
číme jen trvalému tréninku, píli a naší 
šikovnosti, ale hlavně podpoře (ať 
finanční, materiální, morální či pro-
pagační), kterou máme ve všech, kteří 
nás v našem úspěchu či neúspěchu 
podporují, jmenovitě to jsou: MO Nepo-
muk, Klub přátel rybářského kroužku 
Nepomuk, Obec Klášter, Město Nepo-
muk, Západočeský územní svaz, MŠMT, 
Rybářské potřeby Mivardi, Maver, Milo, 
U Habakuka a Vše pro rybáře Plzeň, 
firma Decathlon, firma Autocentrum 
Jan Šmucler, pan Václav Louda a firma 
s potřebami pro zvířata pana Černého. 
DĚKUJEME!

Jan Hozman

... 
okresní
přebor
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TJ Slavoj Dvorec, z.s.  
Poděkování – Dětský den 2016

Vážení, rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se účastnili přípravy a pořádání 
tradičního dětského dne na stadionu TJ Slavoj Dvorec v roce 2016. Největší poděko-
vání ovšem patří návštěvníkům, přímým účastníkům a sponzorům této úspěšné akce. 
Dětský den se konal v sobotu 4. června 2016 a stal se znovu nezapomenutelnou akcí 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Akce se vydařila i díky velmi příjemnému počasí. 
Zhruba 200 dětí z celého širokého okolí čekalo mnoho zajímavých zážitků a uká-
zek – netradiční disciplíny v režii oddílů TJ – fotbal, judo a šachy, kouzelnická show, 
skákací hrady a trampolíny, jízda na koních, malování na obličej, ukázka Policie ČR, 
ukázky SDH Nepomuk a SDH Dvorec, stříkání velmi oblíbené pěny. Na závěr nechy-
běla židlovaná a společný táborák. Celou akci provázela dobrá nálada a spousta dět-
ských úsměvů. Již dnes se těšíme, že vás budeme moci pozvat na další dětský den, který 
se bude konat v sobotu 3. června 2017. DĚKUJEME – hlavními sponzory DD 2016 jsou: 
Město Nepomuk, Plzeňský kraj, Kovo - Holub Nepomuk s.r.o. - František Holub, Úsvit 
– Národní Koalice, Kominictví Ekotop servis, s. r. o. - David Jiránek, Elitex Nepomuk 
a. s. - Šárka Kotrbová a MDS Autoriv - Josef Jiránek. Dalšími sponzory jsou: SkyTrade, 
Kovovýroba Tojice, Truhlářství Zdeněk Müller, Řeznictví Herejk, Diamotech, Klimex-N 
vzduchotechnika, Milkot, Obreta, Špitzer Pavel - Truhlářství ATLAS, Pekařství a cuk-
rářství Jan Pondělík, Tipov, Veterinářství Janovec, Střechy Švorc, Advokátní kancelář 
Miroslav Němec, Elektroinstalace Míkovec Miroslav, Instalaterství Troch, Stavebniny 
Unibrick, Truhlářství Milan Brašna, Truhlářství Pokštefl, Zámečnictví Kovovýroba 
Zeidler, Aqua-Zoo - Milan Černý, Carman Doors, Miroslav Hlavsa – obchodní čin-
nost, Klaus Timber, P & V Elektronic, Restaurace Hotel Dvorec, Květinářství Kopretina 
Radová, Nářadí Průcha Nepomuk, Pila Nepomuk, Jiří Beroušek MULTIMEDIA 
ACTIVITY, SDH Tojice.

Konečné poděkování patří všem příznivcům a členům tělovýchovné jednoty Slavoj 
Dvorec za jejich obětavost a práci, zejména ve svém volném čase. 

Za výkonný výbor TJ Slavoj Dvorec, z.s. 
Pavel Jiránek – člen výboru 
Ing. Josef Jiránek – člen výboru a předseda oddílu judo

Klimatologická charakteristika  
srpna ve městě Nepomuk
Zpracoval Pavel Vacík

TJ Slavoj Dvorec – 
oddíl JUDO

Začátek tréninků judo  
po prázdninách  
a nábor nových členů 
 
 

Děvčata a chlapci, je vám 6 a více let? 
Chcete se stát olympijskými vítězi? 
Chcete se naučit dokonale ovládat svoje 
tělo, získat obratnost, základy gymnas-
tiky a zlepšit si fyzickou kondici? Judo je 
obranné bojové umění a jeho zvládnutí 
výrazně zvýší šanci ubránit se případ-
nému útoku. Začátky tréninků a nábor 
nových judistů a judistek od 6. 9. 2016 
v tělocvičně ve Dvorci mezi pekárnou 
a Elitexem. Tréninky vždy v úterý a čtvrtek 
od 17:00 do 18:30. V tělocvičně dokonču-
jeme částečnou rekonstrukci, abychom 
mohli nabídnout lepší zázemí pro všechny 
cvičence. Na vaši hojnou účast se těší tre-
néři Josef Jiránek a František Sedláček.

Jev Den (rok) Hodnota

Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961–90) – 12,5°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961–90) – 51,5 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Září 2006 15,7°C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Září 1972 9,6°C
Maximální měsíční úhrn srážek Září 1967 107,5 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Září 2006 10 mm
Maximální teplota vzduchu 5. 9. 1973 33,9°C
Minimální teplota vzduchu 21. 9. 1997 -4,5°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 1. 9. 2015 23°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 30. 9. 1957 3,5°C
Nejnižší maximální denní teplota 19. 9. 1977 6,3°C
Nejvyšší minimální denní teplota 4. 9. 2006 18,2°C
Maximální denní úhrn srážek 23. 9. 2004 42 mm
Nejvyšší počet letních dnů (TMA 25°C a vyšší) Září 1999 15
Nejvyšší počet tropických dnů (TMA 30°C a vyšší) Září 1973 5
Nejvyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Září 1997 13

Zásahy hasičů 

26. 7. 2016 po 19. hodině byla naše jednotka vyslána spo-
lečně s jednotkou SDH Blovice k dopravní nehodě jednoho 
osobního automobilu na silnici I/20 ve směru na Plzeň s hláše-
ným zraněním osob. Při našem příjezdu na místě zasahovala 
ZZS, která odvezla do nemocnice k dalšímu vyšetření pět osob, 
dva dospělé a tři děti. My jsme provedli protipožární opatření 
na havarovaném vozidle a usměrňování dopravy až do zadoku-
mentování nehody policií. Poté jsme uklidili vozovku a vrátili 
se na základnu. Jednotka HZS Nepomuk v odpoledních hodi-
nách pokračovala ve vyhledávání utonulé osoby v Újezdském 
rybníce.

31. 7. 2016 po 17. hodině byla nahlášena dopravní nehoda 
osobního automobilu na silnici I/20 před odbočkou na Klášter. 
Automobil při průjezdu zatáčkou dostal smyk a narazil bokem 
do stromu. Z místa bylo hlášeno zranění několika osob. Jed-
notka HZS Nepomuk zasahovala v tu dobu u dopravní nehody 
u Kasejovic. Naši jednotku s vozidlem CAS 20 T 815 proto 
operační středisko odvolalo z asistence na Nepomuckém troj-
úhelníku a spolu s jednotkou SDH Blovice nás vyslalo k této 
nehodě. Po cestě jsme však narazili na další nehodu jednoho 
osobního automobilu, které bylo v příkopu. Bylo to na stejném 
místě, jako nehoda z úterý 26.7. Po rychlém průzkumu bylo zjiš-
těno lehké zranění jedné osoby, u nehody zůstal po domluvě 
s operačním střediskem jeden hasič a naše vozidlo pokračovalo 

k původní události, která byla na křižovatce u sádek. Po příjezdu 
na místo jsme zjistili, že došlo k lehkému zranění jedné osoby. 
Z důvodu více nehod vzlétl k nehodě i vrtulník LZS. Osoby 
od obou nehod ZZS převezla do nemocnice k dalšímu vyšetření. 
My jsme provedli protipožární opatření a úklid vozovky. Poté 
jsme se vrátili na základnu. Jednotka HZS Nepomuk vyjížděla 
po půl sedmé večer na tento úsek silnice I/20 znovu, tentokrát 
ke střetu dvou vozidel, který se obešel bez zranění. Hasiči pro-
vedli úklid vozovky a usměrňovali v místě nehody provoz.

31. 7. 2016 ve 20.38 byla naše jednotka svolána operačním 
střediskem do pohotovosti, kde po dobu zásahu jednotky HZS 
Nepomuk byla v záloze pro případ jiné události. Pohotovost 
byla ukončena ve 22.30. Jednotka HZS zasahovala u tragické 
dopravní nehody dvou osobních aut na silnici II/188 u Velkého 
Boru.

10. 8. 2016 po půl deváté večer byla naše jednotka společně 
s jednotkami SDH Vrčeň a SDH Žinkovy vyslána do Vrčeně jako 
posila jednotce HZS Nepomuk k pátrání po ztraceném dítěti. 
Podezření, že dítě mohlo spadnout do řeky se naštěstí nepotvr-
dilo. Během několika minut bylo v pořádku nalezeno ve stanu 
na zahradě. Jednotky SDH a povolané hlídky PČR byly odvolány 
ještě při jízdě k události.

Vladimír Vozka

Pozvánka na výstavu

Výstava fotografií ke 140. výročí od založení 
sboru dobrovolných hasičů je prodloužena 
do 15. 9. 2016. Fotografie můžete zhléd-
nout v průjezdu staré školy na náměstí. 
K vidění jsou snímky soutěžních druž-
stev, výjezdové jednotky, ale i důležitých 
momentů sboru. Jste srdečně zváni.

Měchpiáda  
již pošesté

Šestý ročník Měchpiády proběhne  
17. 9. 2016. Zápisy čtyřčlenných družstev 
11:00 –12:00 hod. Od 19:00 hod. koncerty 
skupin Sifon a Khargados.

... 
140.  
výročí
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FÉNIX otevírá 12. září  
a kroužky začínají od října 
 
 
 
 
 

Přihlášky pro školní rok 2016/17
Děkujeme všem zájemcům o aktivity 
volnočasového centra FÉNIX, že odesí-
lali své přihlášky již během prázdnin. 
Mohli jsme tak včas zvážit, které kroužky 
ještě rozšířit a o které nebude letos pří-
liš velký zájem. V pondělí 12. září bude 
první den otevřena kancelář pro veřej-
nost. Ale již od 1. září nám můžete tele-
fonovat, posílat e-maily, budeme pilně 
připravovat 4. rok provozu FÉNIXU. 
Jako každý rok se můžete těšit na tiště-
nou podobu rozvrhu do bulletinu, který 
je přehledný a přinesou vám jej děti 
z nepomucké školy a z vybraných škol 
nebo školek v okolí. Tištěný bulletin je 
zdarma a můžete si jej také vyzvednout 
v Infocentru. Všem našim klientům jej 
doručíme až do jejich poštovní schránky. 
Přihlášky fungují přes internet www.
fenix-nepomuk.cz nebo si jejich tištěnou 
podobu odstřihněte z bulletinu, případně 
vyplňte přímo v kanceláři ve FÉNIXU.

Platby:
Nejpozději do 23. září je nutné zaslat 
kurzovné na náš účet nebo přijít zapla-
tit v hotovosti do II. patra Volnočasového 
centra. Chcete-li platbu na splátky, rádi 
vám vyhovíme, přijďte za námi do kan-
celáře, abychom se domluvili. Při pozdní 
platbě (déle nežli 23. září) bude účtován 
storno poplatek 100 Kč na osobu.

E-mail s informacemi:
Kromě bulletinu s rozvrhem budeme 
rozesílat také e-maily všem, kteří nám 
zašlou přihlášku. Připomeneme vám 
přesný den zahájení vašeho kroužku 

a upozorníme na případné pomůcky, 
které potřebujete. Pozor! Přihláška je 
na celý školní rok. Pokud chcete cho-
dit jen 15 lekcí, I. pololetí, musíte nás 
na tuto skutečnost upozornit (viz pravidla 
na přihlášce).

Jazykové kurzy:
Připravujeme změny v systému nabídky 
jazykových kurzů. Není-li v době, kdy 
vychází Nepomucké noviny nabídka 
jazykových kurzů na internetu, prosím, 
mějte trpělivost, bude tam zcela jistě 
do 20. září. Přihlášku na jazykový kurz 
nám můžete zaslat i bez přesného uve-
dení dne a času konání kurzu. Stačí jen 
napsat „Angličtina pro začátečníky“ 
a my vás budeme během září informovat 
o podrobnostech zahájení. Také jazykové 
kurzy budou zahájeny až v říjnu a můžete 
v průběhu roku přestupovat z jedné 
úrovně do druhé, pokud si například 
zlepšíte svoje znalosti pobytem v zahra-
ničí nebo samostudiem.

Zahájení kurzů:
Většina aktivit bude ve FÉNIXU zahá-
jena v týdnu od 3. října. První pololetí 
je opět zhruba do konce ledna a druhé 
pololetí končí na přelomu května 
a června. Obě mají 15 lekcí (60 minut), 
pokud není uvedeno na internetu jinak. 
Nastoupit můžete i v průběhu pololetí 
(je-li volné místo). Podle ikonky v inter-
netovém rozvrhu poznáte, zda je kurz 
plně obsazen nebo jsou ještě volná místa. 
Neabsolvované lekce vám odečteme 
z kurzovného. Odhlásit se bez storno 
poplatků je jednoduché. Stačí nám 

napsat nejpozději po 1. hodině a do zahá-
jení 2. hodiny, že nechcete v kurzu pokra-
čovat. Vrátíme vám celé kurzovné. Zvláště 
u malých dětí je obtížné odhadnout, zda 
se jim vybraný kurz bude líbit. Pokud 
se chcete odhlásit z kurzu a uběhla již 
2. hodina, mohou vám být vaše peníze 
převedeny na jiný kurz během roku 
i na jiného účastníka.

Nové kurzy:
Můžeme pro vás připravit i zcela nový 
kurz. Stačí nám napsat, o který druh akti-
vity máte zájem, a my se pokusíme sehnat 
v regionu lektora. 

Pronájem prostor:
Do konce září nabízíme za výhodné ceny 
možnost pronajmout si nebo propůjčit 
zdarma (na svoji 1. akci) učebny a zrca-
dlový sál. Výuka začne až v říjnu, tak vám 
rádi umožníme využít krásně vybavené 
místnosti pro vaše aktivity.

Hledáme lektory:
Kvalitních lektorů není nikdy dost 
a rádi pro ně připravíme i zcela nový 
kurz do nabídky. Jste-li šikovní na výuku 
jazyků, počítačů, na moderní tanec nebo 
dokážete předat jiné dovednosti a zna-
losti (viz naše poptávka na www.fenix-
-nepomuk.cz, Hledáme lektory), prosím, 
ozvěte se nám. Těšíme se na nové lektory!

Přejeme vám pokud možno klidný 
začátek nového školního roku  
a těšíme se na setkání s vámi! 
Za tým FÉNIX Miroslava Brožová

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 – 18.00 hodin
úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin
pátek pouze telefonické informace

FÉNIX děkuje 

městu Nepomuk 

za 4. rok podpory 

provozu centra

vzpomínka

Dne 7. září uplyne rok,  
kdy nás navždy opustil

pan Josef Kovář

ze Dvorce u Nepomuka.
Stále vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinou.

Blahopřání

 
Dne 20. září 1961 si řekli své „ANO"  

a letos oslavují již 55 let  
společného života 

 
Hana a Jan Řehouškovi.

Hodně štěstí, hlavně zdraví  
a ještě mnoho společných let  

svým milovaným a skvělým rodičům  
přejí dcery Hana a Pavlína s rodinami.

vzpomínka

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají 
víc než ostatní. O to těžší je naučit  
se žít bez nich. Dne 19. září 2016  
to budou 4 roky, co nás opustil pan 

František Kouba z Kramolína.

Děkujeme za vzpomínku

vzpomínka

Před 10 lety, 23. září 2006,  
byla do Boží náruče povolána naše maminka, 

paní Marie Jenčíková. 

Za to, že nám předala to nejcennější –  
víru v Ježíše Krista, poděkujeme  

při mši sv. v Nepomuku v neděli 25. září 2016.
Marie, Petr, Ludmila a Kristina

80 let – Pelák František,  
95 let – Míkovec Václav 

Omlouváme se za tiskovou chybu při vzpomínce 
na Josefa Václavka ze Dvorce u Nepomuka v minulém 
čísle novin. Od jeho smrti uplynulo 22. 8. již 10 let.

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

Srdečně
gratulujeme
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nepomuk září 

do podzimu Výstava fotografií 
se sakrální tématikou, Fotoklub 
Nepomuk, kostel sv. Jakuba, otevřeno 
při bohoslužbách a kulturních akcích 

do 30. 9. Vzpomínka na Mönkeberg 
Evy Rojíkové, výstava, Generali 
Nepomuk, vstup volný

do 15. 9. SDH Nepomuk – fotografie, 
výstava v průjezdu bývalé školy, 
výstava je přístupná denně mimo 
pondělí od 10.00 do 18.00 hod.

2. 9. – 30. 10. Houby Brd a Nepomucka, 
Václav Burle, výstava fotografií spojená 
s besedou s autorem, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý – neděle 
10.00–18.00 (září), úterý – sobota 10.00–
16.00 (říjen), vernisáž od 17.00 hod.

září – říjen Fotoklub Nepomuk, výstava 
fotografií, Zelenohorská pošta

9. 9. Václav Liedl - 200 let od narození 
- Vzpomínka na významného 
dobrodince kraje, kostel sv. Jakuba 
v Nepomuku (Přesanické náměstí), 
17.00 Komentovaná prohlídka, 18.00 
Mše svatá. Vstupné dobrovolné. 

12. 9. Otevření kanceláře centra 
Fénix, kurzy začínají od 3. 10.

17. 9. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy s živou hudbou, hraje Band Miloše 
Velíška, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce

17. 9. Pohádky z paloučku, pohádka 
v provedení Mileny Jelínkové, 
od 10.00 hodin, Malá letní scéna 
(při nepříznivém počasí Městské 
muzeum a galerie Nepomuk)

17. 9. Běh Nepomukem, 6. ročník 
amatérského běžeckého závodu pro 
všechny věkové kategorie, doprovodný 
program, pořádá UNIBRICK s.r.o.

21. – 25. 9. Slavnosti volů a houby z Brd, 
gastronomická akce, Švejk restaurant 
U Zeleného stromu, Nepomuk

22. 9. Úsměvy Iva Šmoldase, inteligentní 
humor dr. Šmoldase doplněný 
písničkami Pepy Štrosse, od 19.00 
hodin, Sokolovna Nepomuk, vstupné 
150 Kč, předprodej KIC Nepomuk

22. 9. - 16. 10. Západočeské baroko, 
fotografická výstava V. Hynčíka, průjezd 
na Malou letní scénu (náměstí A. Němejce)

24. 9. Nepomucký Sokol, turnaj 
jednotlivců v pétanque, od 11.00 
hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk, 
www.petanque.sokolnepomuk.cz

24. 9. Zelenohorské vinobraní, pestrý 
hudební festiválek s ochutnávkou 
vín, od 14.00 do 22.00 hodin, 
Zelenohorská pošta

24. 9. Haydnovy hudební slavnosti: Le 
Flambeau du Monde (Plamen světa), koncert 
raně barokní hudby (mezzosoprán, dvě 
violy da gamba a basso continuo), od 18.00 
hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého

29. 9. Pohádka o knížeti Václavovi, 
Zelenohorská pošta, od 16:00 
hod., vstup zdarma

30. 9. Pátrání po předcích - sestavování 
rodokmenu, přednáška Vladimíry Podané 
a Václavy Vondrovské, od 17.00 hod., sál 
Městského muzea a galerie Nepomuk, 
vstupné dobrovolné 

Nepomucko září

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

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

10. 8. – 20. 9. Kniha – přítel člověka!, 
výstava prací Lucie Slavíkové, 
špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

4. 9. Mezinárodní, MČR Side 
Kramolín, pořádá AMK Nepomuk 
v AČR, www.amk.nepomuk.cz

9. – 11. 9. Městské slavnosti, 
Blovická pouť, náměstí Blovice

10. – 18. 9. TOP týden, Spálené Poříčí

10. 9. Oslavy 120. výročí SDH 
Sedliště, Sedliště

10. 9. Rozloučení s létem, 
akce pro děti, Lučiště

10. 9. Běh na Kokšín, sportovní 
akce, Spálené Poříčí

10. 9. Cimbálová muzika Milana Broučka, 
od 19.00 hodin, zámek Spálené Poříčí 

11. 9. Pohádkový les skřítka Fabiána, 
Olympijský víceboj, registrace 9.00– 
11.00 hodin, Spálené Poříčí 

9. – 11. 9. Dny židovské kuchyně,  
Vinárna Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

13. 9. Zámecký literární večer I., 
z muzejních sbírkových fondů, výběr 
z klenotů muzejních sbírkových fondů 
v interpretaci herců plzeňských divadel, 
od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska

16. 9. Český varhanní festival, koncert, 
kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí

16. 9. Zahájení základního tanečního 
kurzu, od 19.00 do 20.30 hodin, 
KD Klášter, www.tskozelka.cz

16. – 18. 9. Židovská kuchyně, vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

17. 9. 6. ročník MĚCHPIJÁDY – CIRKUS, 
zábavný sportovní den, od 11.00 do 12.00 
hod. zápis družstev, 12.30 hod. zapálení 
ohně, 13.00 hod. uvítání a začátek 
her, od 19.00 hod. zahraje kapela 
KHARGADOS, od 20.00 hod. SIFON rock

17. – 18. 9. Blatenský fotofestival, 
Blatná, www.fotofestival.cz

17. 9. Cyklisticky za zážitky, orientační 
cyklozávod, Spálené Poříčí

17. 9. Stavba milíře s výkladem 
uhlířského mistra, Spálené Poříčí, 
zapálení milíře bude 18. 9.

17. – 19. 9. HOBBY 2016, Spálené Poříčí

17. 9. Ne každá houba je prašivka, 
vycházka s mykologem, Spálené Poříčí

18. 9. Den evropského historického 
dědictví, městská slavnost, od 10.00 
do 17.00 hodin, Spálené Poříčí

18. 9. Kniha jede!, výstava, špejchar 
Ve Dvoře, Spálené Poříčí

18. – 19. 9. Výstava hub, špejchar 
Ve Dvoře, Spálené Poříčí

18. 9. Divadelní hra Sluha dvou 
pánů, zahraje div. spolek Jezírko, 
od 14.00, v pergole, Měcholupy 

18. 9. Chanovická pouť, tradiční církevní 
a společenská akce, taneční zábava, 
sportovní utkání, výstavy a další, Chanovice

25. 9. Svatováclavská pouť v Žinkovech 
 
Předprodej vstupenek a informace o akcích 
Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 
Nepomuk / Tel.: 371 591 167 / E-mail: 
infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: 
květen–září (pondělí – neděle 8.00 – 18.00)

Kulturní servis Sbor dobrovolných hasičů v Sedlišti  
pořádá v sobotu 10. září 2016  
oslavu 120. výročí svého založení

Soutěžní kategorie: Děti, ženy, muži 
(povolena jsou i smíšená družstva 
mužů a žen, jejich výsledky se budou 
započítávat do kategorie „muži“).

Startovné: 300 Kč za družstvo v kategorii 
„muži“ a „ženy“, „děti“ startovné neplatí.
Pojištění soutěžících: Soutěž je kryta 
standardním odpovědnostním hasičským 
pojištěním.

Přihlášky: Závazné potvrzení účasti 
družstev v jednotlivých soutěžích 
(„Klasika“, „Sport“), prosím, sdělte 
mailem (na adresu pavana262@gmail.
com) nebo telefonicky či SMS na mobil 
736 724 088 (Sláva Horník) nejpozději 
do 6. září 2016. Řádně vyplněné přihlášky 
včetně rozpisu členů družstev startujících 
v soutěži budou předány pořadateli 
soutěže během prezence družstev před 
slavnostním zahájením.
 
Doprava: Každý SDH na své náklady.

Předpokládaný časový rozpis akce  
(v případě změny budou přihlášená  
družstva včas informována): 

Příjezd družstev na náves  
(u kapličky) do 10:45
Prezence 10:00 – 10:55
Slavnostní zahájení oslav 11:00
Slavnostní průvod na hřiště, v čele pojede 
historická stříkačka tažená koňmi
Slavnostní nástup sborů na hřišti 11:30
Rozlosování soutěže  
v požárním útoku 11:50
Ukázka historického zásahu
Požární útok (děti) – 2. kola 12:30
Požární útok „Klasika“  
(ženy, muži) – 2 kola 13:00
Ukázka moderního zásahu
Požární útok „Sport“ (ženy, muži) – 2 kola
Pěnová show, jízda na požárním člunu
Slavnostní vyhlášení výsledků
Taneční zábava od 19.00  
v místním hostinci

V bohatém programu   
se můžete těšit na: 

•   Slavnostní průvod zúčastněných 
hasičských sborů, v jehož čele pojede 
historická stříkačka tažená koňmi

•   Ukázku zásahu historické 
požární techniky

• Soutěž družstev v požárním útoku
•  Ukázku vyproštění osob z vraku vozidla
•  Projížď ku v požárním člunu po rybníku
• Pěnovou show nejen pro děti
• Bohaté občerstvení
• Večerní taneční zábavu
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Kulturní a informační centrum Nepomuk zve všechny příznivce 
divadla na zájezd do pražského divadla Broadway na muzikál  

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA. 
Vstupenka na muzikál včetně dopravy stojí 610 Kč.
Pokud bude zájem, máme možnost navštívit muzeum voskových 
figurín Grévin Praha za poloviční vstupné! Zájemci, kteří  
si připlatí 150 Kč, se mohou vyfotografovat s Lucií Bílou, 
Bradem Pittem, Georgem Clooneyem a dalšími. Navíc si můžete 
vytvořit vlastní 3D portrét, který si pak zašlete na e-mail.
 
Zájezd se uskuteční v sobotu 8. října 2016. Odjezd autobusu 
ve 12.00 hod. ze Dvorce od ČD, další zastávky Na Vinici, u hřiště, 
na náměstí A. Němejce. Předpokládaný návrat ve 23.00 hod. 
Více informací na tel. 371 580 337 nebo www.nepomuk.cz.

24. Haydnovy 
hudební slavnosti
9.– 25. září 2016

Sobota, 24. 9. 18.00, Nepomuk, 
kostel sv. Jana Nepomuckého
 
 
LE FLAMBEAU DU MONDE
MOTUS HARMONICUS
Ch. Tessier, M. Lambert,  
M. Marais, Mr de Sainte –  
Colombe
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Řádková inzerce

KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon/email:

Požadované č. vydání:

ne
ko

m
er

čn
í z

da
rm

a 
/ k

om
er

čn
í 5

0
 K

č

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.

Nabídka platí od 1.9. do 30.9.2016  
v prodejně „U Stodoly“

Romadur 100 g 19,90
Milkin smetana ke šlehání 30% 250 g  15,90
Jogurt s kousky ovoce 150 g více příchutí 7,90
Anglická slanina cena za 1 kg 139,00  
Písecká játrová paštika cena za 1 kg  99,00
Kuřecí díly na polévku 1 kg 24,90
Cornetto 125 ml vanilka / jahoda 18,90

Nabídka platí od  31.8. do 13.9. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Blaťácké zlato porce 120 g 19,90
Opočenský jogurt ve skle 150 g různé příchutě 12,90
Zakysaná smetana krémovitá 15% 190 g 9,90
Dle Gusta vepřová šunka cena za 1 kg 169,00
Vimperské Eso párečky s krůtím masem cena za 1 kg 139,00
Kachna SD cena za 1 kg 69,00
Velkopopovický Kozel světlý 0,5 l láhev 9,90

  
KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.  
hledá vhodné kandidáty 
na pozici administrativní  
pracovník/ce. 

Požadujeme: středoškolské vzdělání
 znalost PC (Word, Excel, Outlook, …)
 časová flexibilita
 samostatnost, pečlivost
 aktivní přístup k práci
 znalost cizího jazyka výhodou (Nj, Aj)
 
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení 
 zázemí stabilní firmy

– nástup možný ihned
– vhodné i pro absolventy

Kontakt: 
Ing. Lenka Zajíčková  
tel.: (+420) 774 525 183
 e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz

Agenturní kancelář  
Ing. Hany Wagnerové v Nepomuku
si Vás a Vaše přátele  
dovoluje pozvat na výstavu

Reminiscence
aneb, „Vzpomínka na  Mönkeberg“
Evy Rojíkové, obrazy

 
 
 
kancelář Generali  
na nám. Augustina Němejce 505
Výstava bude otevřena
Po–Čt:  od 8:30 do 17:00 h,  
Pá: od 8:30 do 15:00 h
Potrvá do 30. září 2016

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. 
Volný od listopadu 2016. Tel.: 776 362 161 

Pronajmu 1+1 v RD, nekuřácké, kauce.  
Tel. 605 437 676, po 18 hod. 

Pronajmu větší zahradu ve Dvorci + stodolu vhodnou  
k uskladnění materiálu, pouze za udržování. Tel. 723 460 208. 

Hledám pronájem bytu nebo RD 3+1 Nepomuk a okolí, levně, 
spěchá. Tel. 732 765 416. 

Kdo nařeže dříví? Tel. 723 460 208. 

Koupím malé moto i nepojízdné.  
Koupím Felicii nejraději combi na naftu,  
LPG, benzín v dobrém stavu. Tel. 776 535 770. 

Prodám kachnu s 10 kachňaty, vykrmené kachny a husy.  
Vepříka cca 150 kg a chovnou dvouletou svini.  
Krávu jersey i s teletem. Tel. 776 699 803. 

Prodám gumačky č. 8-9-10, gumofilcáky č. 9+10.  
Gumy 2 ks letní 175x65-R14, 600 Kč/ks. Tel. 776 814 094. 

Prodám šicí stroj Lada jako stojan nebo dekoraci,  
300 Kč. Gumy 2 ks zimní 175x65-R14,  
nové 600 Kč/ks. Tel. 776 814 094. 

Prodám rozkládací sedací soupravu, skleněný  
konferenční stolek, cena dohodou. Tel. 732 588 512. 

Starší zařízení bytu, věci z dílny a garáže a jiné doplňky, vše 
dohodou. Bližší info po tel. 776 153 573. Spěchá. Nepomuk. 

Prodám 102 ks luxfer-čiré 20x20x7 cm.  
Tel. 724 160 791. Zn. levně. 

Zánovní ALU disku Seat, VW, Felicia 14“, regál dřevěný,  
mrazák 160l, žebříček, menší kompresor na 220 V,  
aj. Ptejte se. Tel. 776 153 573. 

Prodám rámy na vrata a vrátka. Prodám železné  
sloupky na plot prům. 70. Prodám decimálku  
a kuchyňskou váhu, vše levně. Tel. 776 535 770. 

Bagrem cokoliv, odvoz materiálu, úpravy zahrad – parků, bytové 
doplňky – žaluzie – sítě – rolety – shrnovací dveře. Nepomucko.  
Tel. 603 309 702. 

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. půjčky, 
sloučení půjček. Poskytujeme: zaměstnanec, 
mateřská d., důchodce. Tel. 722 600 239.
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Koalice pro Plzeňský kraj
zve rodiče a děti na
Dětské odpoledne
na Zelenohorské poště
29. září od 15 hod.

Připravena budou:

rozmanitá dětská soutěžní stanoviště
skákací hrad, houpačka, pískoviště, trampolína …

od 16:00 Svatováclavská aneb Plášť a hrubá halena
interaktivní divadelní představení legendy o knížeti Václavovi
hraje Cirkus Žebřík

stoleček s materiály Koalice pro Plzeňský 
kraj, možnost debaty s kandidáty

klobásy od regionálního uzenáře a domácí sladkosti vydávané 
jako odměna za splněné úkoly na dětských stanovištích

OBRETA spol. s r. o.,  
Tojice 14, Nepomuk 335 01 
Kontakt: obreta@obreta.cz,  
tel.: (+420) 371 526 300

přijme 
 
 
 
Řidiče sk. C 
Náplň práce: rozvoz zboží v rámci ČR
Finanční ohodnocení: 30 000 Kč

Skladníka – řidiče
Náplň práce: příjem a výdej zboží,  
jeho příprava a rozvoz
Finanční ohodnocení: 25 000 Kč

Nástup: nejlépe ihned
Požadujeme: řidičské oprávnění skupiny 
C + profesní průkaz, časovou flexibilitu, 
komunikativní a organizační schopnosti, 
samostatnost a aktivitu
Nabízíme: zaměstnání v soukromé  
zavedené společnosti s tradicí  
od roku 1992, zajímavou práci pro jednu 
z největších velkoobchodních společ-
ností v oboru, pružná pracovní doba, 
stabilní zázemí a seriózní přístup, vstřícný 
a ochotný kolektiv spolupracovníků,  
úvodní zaškolení, diety, stravenky

Firma INTERIORS 
manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující 
pracovní pozice:
 
 
 

—  Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo  
výborné platové podmínky

—  Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO 
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče 
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou

—  Montážní dělník/dělnice výrobků 
z kombinovaných materiálů v Kasejovicích

—  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

—  Čalouník nábytku

—  Lakýrník, přípravář v lakovně

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice 
Pracovní poměr: nástup možný ihned, 
možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka 
Šampalíková, mobil: 734 440 523
 lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

OZNÁMENÍ 

Vzhledem k tomu, že se po Nepomuku 
poslední dobou šíří „zaručené“ informace 
o tom, že ukončím provoz své veterinární 
ordinace, a protože jsem chovateli 
opakovaně ohledně této věci dotazován, 
dovoluji si uvést informaci pravdivou: je to 
jakási fáma a já opravdu ve střednědobém 
výhledu ukončit provoz ordinace nehodlám.  
 
MVDr. Ladislav Janovec

Městys Žinkovy  
nabízí k pronájmu 
nebytové prostory:
přízemí budovy Úřadu městyse v Žinkovech 
č. p. 84, o celkové rozloze 74 m²,
za účelem provozování prodeje 
potravin a smíšeného zboží

Bližší informace v kanceláři Úřadu  
městyse Žinkovy, tel.: (+420) 603 195 068,
e-mail: starosta@zinkovy.cz

inzerce inzerce
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V Evropském parlamentu jste se 
nedávno angažoval proti zákazu 
zbraní, který navrhuje Evropská 
komise. Co je na směrnici špatného?

Máte pravdu, debata o  kontrole zbraní 
byla v  Evropském parlamentu velmi 
dlouhá a emotivní. Já jsem proti směrnici 
hlasoval, protože by poškodila statisíce 
českých držitelů zbraní, včetně myslivců 
nebo sportovních střelců, a  v  boji proti 
teroristům by nepomohla. Pro takový 
návrh nemůžu hlasovat. Osobně jsem 
zastáncem toho, aby dál v  České 
republice platila současná pravidla pro 
držení zbraní, která mimochodem patří 
k  nejlepším na  světě. To znamená, 
aby lidé, kteří splní zákonné podmínky 
a  získají zbrojní pas, mohli mít střelnou 
zbraň a použít ji v případě potřeby na svou 
ochranu. Evropská komise chce omezit 
práva legálních držitelů v  době, kdy se 
v  Evropě výrazně zvyšují bezpečnostní 
rizika, a to je podle mě špatně. Stejný názor 
má i  mnoho odborníků. Neznamená to, 
že by mělo dojít k nějakému vyzbrojování 
společnosti, to určitě ne. Jen říkám, že 
by Evropská komise neměla zasahovat 
České republice do pravidel, která fungují 
a jsou lepší než v jiných státech EU.

Velkým tématem poslední doby je 
samozřejmě migrační krize. Jak se 
díváte na příchod statisíců muslimů 
do Evropy?

Považuji to pro Evropu za  velkou 
hrozbu. A  realita posledních týdnů 
to bohužel potvrzuje. Souhlasím 
s  názory odborníků, že muslimové se 
do evropské společnosti nejsou schopni 
integrovat. Islám je postaven na  úplně 
jiných hodnotách než evropská kultura, 
která je postavena na respektu k lidským 
právům, k  právům žen nebo menšin. 
Islám to vidí jinak. Nedávno jsem i četl, 
že muslimové v Británii založili iniciativu, 
aby byli zakázáni psi na  veřejných 
prostranstvích. Psi jsou součástí 
evropské společnosti po  tisíciletí. 
A  teď to máme kvůli muslimské 
menšině měnit? To naprosto odmítám. 
Nekontrolované přijímání islámských 
běženců je nebezpečné, a  pokud by 
Česká republika měla signály, že nám 
hrozí větší příliv migrantů, tak na  to 
musíme být připraveni a zabránit tomu. 

Nakonec kandidujete v následujících 
krajských volbách, co Vás k tomu 
vede?

Je to tak, rozhodl jsem se, že v krajských 
volbách podpořím kandidátku TOP 
09. Záměrně jsem požádal o  poslední 
místo na  kandidátce, čímž chci jasně 
říct, že mně primárně záleží na  dění 
v kraji, nechci na krajském úřadě žádnou 
placenou funkci. Jsem rád, že svou 
účastí na  kandidátce mohu podpořit 
osoby, kterých si vážím, a které získaly 
velké renomé ve  svých oborech. 
Za všechny bych zmínil např. známého 
klatovského lékaře Richarda Piknera, 
který kandidátku TOP 09 vede, nebo 
Jiřího Dorta, kandidáta TOP 09 a STAN 
do  Senátu za  Plzeň-město. Jsou to 
slušní a  odborně zdatní lidé, kteří mají 
mou důvěru.

Hájím vždy zájmy českých občanů,
říká europoslanec za Plzeňský kraj Jiří Pospíšil

Problémy dětí    
chápu i beze slov.
Dokážu naslouchat 
i Vám

Senátní volby, 7. a 8. října

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
dětský lékař, kandidát na senátora

Vím, jak 
pomáhat

Krajské volby, 7. a 8. října

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
lékař, kandidát na hejtmana Plzeňského kraje
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Občanské demokraty vede v letošních 
krajských volbách do boje Martin Baxa, 
který obstál ve vedení krajského města. 
Čtyři roky vedl Plzeň jako primátor a zů-
stala za ním celá řada úspěšných projek-
tů. Od posledních komunálních voleb 
se Martin Baxa podílí na řízení největší-
ho města v Plzeňském kraji jako 1. ná-
městek primátora. V této funkci měl na 
starosti například velmi úspěšný projekt 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
2015, který přivedl do západočeské me-
tropole nejlepší světovou kulturu a zvi-
ditelnil celý Plzeňský kraj za hranicemi 
naší země. 

Primátor i učitel
V případě Martina Baxy, který i přes pra-
covní vytížení nadále působí na ma-
lý úvazek jako učitel na gymnáziu, pro-
to nikdo nemůže pochybovat, zda by 
byl vhodným hejtmanem pro náš kraj. 
Martin Baxa, který dává přednost politi-
ce bez osobních útoků a politikaření, už 
dokázal, že umí být černým koněm vo-
leb. Když se jeho ODS před dvěma lety 
zmítala na celostátní úrovni v krizi, dove-
dl ji v čele kandidátky v Plzni k výsled-
ku shodnému s největšími českými stra-
nami. V letošních krajských volbách má 
Martin Baxa v čele kandidátky občan-
ských demokratů také jasný cíl: „Chce-

me vrátit kraj do pravých rukou! Po-
třebuje to doprava, školství i podpora 
venkova. Kraj s naší tradicí si nezaslouží, 
aby ho řídili komunisté.“

Dokončíme opravu spojnice Nepo-
muk–Přeštice
Baxa nemá zkušenosti pouze z plzeň-
ské politiky. Od roku 2004 nepřetržitě 
zasedá v krajském zastupitelstvu a jed-
no funkční období dokonce působil ja-
ko krajský radní. Jeho schopnost rozu-

mět problémům celého kraje potvrzuje 
i jeho názor na to, co pálí naše město 
a jeho okolí. „Chci prosadit rychlé do-
končení opravy důležité spojnice Pře-
štice–Nepomuk,“ má jasno Martin Ba-
xa a dodává: „Nikdy jsem nepochopil, 
proč tuto stavbu nechal stát v polovině.“

S nejúspěšnějším starostou kraje
Velmi silného kandidáta nabízí „modří“ 
také přímo v našem okrese. Stal se jím 
dlouholetý starosta Blovic Jan Poduš-
ka. Když se v roce 2014 oceňovali nej-
úspěšnější starostové končícího čtyř-
letého období, padla volba nejlepšího 
starosty Plzeňského kraje, právě na „šé-
fa“ Blovic. Kdo by měl pochyby o tom, 
zda zmíněná cena skutečně odráží úro-
veň starostování v Blovicích, tomu jas-
ně odpověděli blovičtí voliči v posled-
ních komunálních volbách, když si Jana 
Podušku vybrali za starostu již počtvr-
té v řadě.

Přímo naše město na kandidátce za-
stupuje kominík a starosta hasičského 
okrsku Pavel Jiránek. ODS bude i pro-
to volbou nejenom pro pravicové voli-
če, kteří se při rozhodování nechtějí ří-
dit jen pražskou politikou, ale také pro 
všechny, kteří chtějí mít v čele kraje po-
litiky, kteří již něco konkrétního dokázali 
při řízení svých měst.

Martin Baxa: Chci vrátit kraj do pravých rukou
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pro výrobu brýlových čoček na pobočce Klatovy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

Firma Rodenstock vyvíjí, produkuje a distribuuje vysoce kvalitní brýlové čočky  
a elegantní nadčasové brýlové obruby, které společně tvoří dokonalou symbiózu 
nabízenou našim klientům v rámci jedinečného konceptu „Systém lepšího vidění“, 
to vše na základě 139 let zkušeností a tradic. Není divu, že firma Rodenstock patří 
se svými 4 500 zaměstnanci ve více než 85 zemích k nejvýznamnějším světovým 
výrobcům v oblasti oční optiky. Kombinace německé značkové kvality, technických 
inovací, módních trendů a stále rostoucího mezinárodního kurzu představuje 
široké pole možností pro nové nápady a Váš osobní rozvoj.

NABÍZÍME:
• zaškolení pro pracovní pozici
• platové podmínky až 22 000 Kč  
    13x ročně (po zaškolení)
• perspektivní práci
• práce v čistém prostředí
• zaměstnanecké výhody: 
  • příspěvek na dopravu 
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • 5 týdnů dovolené
  • 13. plat
  • sociální program 3 500 Kč ve formě  

    poukázek
  • závodní stravování s příspěvkem   

    zaměstnavatele
  • zvýhodněné tarify mobilního 
               telefonování
  • finanční odměny za zlepšovací návrhy

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO 
TÝMU?
Kontaktujte personální oddělení
Telefon: +420 (376) 346 208
Email: personal@rodenstock.cz
Dr. Sedláka 841/ lll, 339 01 Klatovy
www.rodenstock.cz

VAŠE ÚKOLY:
• obsluha zařízení k výrobě brýlových čoček
• příprava a kontrola zakázek
• manipulace s brýlovými čočkami
• dodržování výrobních předpisů a procesních 

pokynů
• týmová spolupráce při zlepšování kvality

VÁŠ PROFIL:
• samostatnost
• flexibilita při práci na směny
• týmový duch
• chuť učit se novým věcem
• přesnost a spolehlivost

BE SMART.
Inteligentní sluneční brýle se samozabarvovací technologií 

ColorMatic IQ® 2, ideální společník za všech světelných podmínek.
See better. Look perfect.
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