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Slovo starosty

Nepomucké noviny přinášejí speciální 
přílohu věnovanou Richardu Böhnelovi, 
na jeho památku se v tomto čísle spe-
ciálně vybarvila také obálka novin. 
Hlavním tématem jsou krajské volby, 
a tak na otázky redakce tentokrát odpoví-
dají kandidáti z jižního Plzeňska. Přijďte 
volit a podpořit třeba právě je. Slíbili 
jsme rovněž rozhovor s novým Paterem 
Jiřím Špiříkem, otázky mu položil Karel 
Baroch, který na závěr konstatoval, že 
„ten novej bude asi dobrej“. Dle prvních 
dojmů s tím mohu souhlasit i já. Opět 
máte možnost pomoci hasičům v anketě 
Dobrovolní Hasiči Roku či pomoci 
k vítězství našemu nádraží v rámci celo-
státní tematické soutěže. V tomto měsíci 
můžete vyrazit na oblíbené pochody 
v rámci Podzimu Pod Zelenou Horou, 
čeká nás již 35. ročník v rámci Světového 
dne chůze, nebo se zapojit do 10. roč-
níku Nepomucké hnětýnky a přijít osla-
vit 70. výročí Automoto klubu Nepomuk. 
Turisté v letošním roce najdou zázemí 
v Rodném domě Augustina Němejce, 
kde bude pro všechny připravena rovněž 
tematická výstava k historii pochodu. 
Rád bych na tomto místě poděko-
val organizátorům i podporovatelům 
všech těchto akcí a popřál jim pove-
dené letošní ročníky i oslavy a v duchu 
turistického pozdravu i „dobrý vítr“.

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy
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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.

Podzim pod Zelenou Horou  
již po pětatřicáté

Když jsme startovali první ročník našeho pochodu na podzim v roce 1982, nenapadlo 
nejen mě, ale nikoho z nás, v jak velikou a populární akci se seriál pochodů Podzim pod 
Zelenou Horou rozroste. A teď sedím a píši pro vás pro všechny pozvání na 35. ročník, 
který se stejně tak jako dřívější léta koná třetí říjnový víkend – letos tedy 14.–16. října 2016. 

Tradičně začínáme v pátek 14. října velice oblíbeným – zvláště mezi mládeží - pivním 
pochodem, tzv. PPPPPP – Počtrnácté páteční pěší pivní průzkumný pochod, který startuje 
od 17.00 do 18.00 hod tentokrát z Fotbalového klubu. Cíl je samozřejmě na Sokolovně 
v Nepomuku. V sobotu 15. října, v den hlavního pochodu 35. ročníku Pod Zelenou Horou 
a memoriálu Ing. Jiřího Sedláčka, je připraveno 6 pěších tras a 3 cyklotrasy různé obtíž-
nosti, ze kterých si mohou všichni příchozí vybrat dle svého zájmu i schopností, nálady, 
možností i své výkonnosti. Pro naše nejmenší s rodiči i prarodiči nebo pro všechny, co 
se jen chtějí projít, je připravena nádherná dětská 6 km dlouhá trasa Toulavý kočárek 
s mnoha pohádkovými zastaveními pod Zelenou Horou, kterou zajišťuje náš partner dět-
ská organizace Pionýr Nepomuk. Start na tuto trasu je od 9.00 do 11.00 hod v rodném 
domě Augustina Němejce. Speciální ocenění čeká na tatínky, kteří seberou odvahu a při-
jdou na tento pochod a kteří už nám tady vytváří extra kategorii.

A co ostatní trasy? Ty startují také tam, ale mnohem dříve, aby měli pochodníci mož-
nost stihnout cíl do 18.00 hod v nepomucké Sokolovně, kde na ně budou kromě diplomu 
čekat tradiční chléb se sádlem, škvarky a čaj. 

Kam nás letos ty trasy dovedou? Podle jejich délky třeba až do Lnář, Nezdřeva nebo Nové 
Vsi na trase 50 km a ti, kteří si na tuto trasu netroufnou, půjdou přes Tojice, Mohelnici, 
Podhůří, Řezanice. Ale všichni půjdou přes Kotouň, Kloubovku, Oselce a Sv. Markétu, kde 
na ně bude čekat kontrola a odkud budou vycházet účastníci, kteří si zvolí trasy 12–14 km 
– tam je odveze autobus.

Cyklotrasy jsme tradičně připravili v délce 35, 50, a 85 km, ty nám povětšinou, dle 
možností, kopírují pěší trasy. Všechny pěší i cyklotrasy startují na náměstí v Rodném 
domě Augustina Němejce od 7.00 (trasa 50 km) do 10.00 hod. Cíl je opět pro všechny 
trasy v nepomucké Sokolovně do 18.00 hod. Večer pak nejen pro pochodníky je v Soko-
lovně připraven Turistický bál, na kterém se bude tančit, ale třeba i soutěžit. V neděli ráno 
16. října trasou 10 km, která startuje z nádraží ČD, ukončíme letošní jubilejní 35. ročník 
pochodu Podzim pod Zelenou Horou.

Proto neváhejte a přijďte nás, třeba jen ze zvědavosti, co to vlastně ten pochod Podzim 
pod Zelenou Horou je, ve dnech 14.–16. října 2016 podpořit. V tomto roce slavíme nejen 35 
let pochodu Pod Zelenou Horou, ale především 40 let od obnovení organizované turistiky 
v Nepomuku. K připomenutí nejen výročí tohoto jubilea, ale i dávné minulosti zdejší turis-
tiky s přesahem až do současnosti, jsme připravili krátkou výstavu, která bude probíhat 
od vernisáže ve čtvrtek 13. října do neděle 16. října ve stodole Rodného domu Augus-
tina Němejce, právě tam, kde budou v sobotu 15. října startovat všechny trasy pochodu.

Zvu tímto všechny turisty, ale nejen je, zvu i všechny občany města Nepomuk nejen 
na pochod, ale i na tuto ojedinělou výstavu, kde na některých fotografiích možná poznáte 
třeba sami sebe a nebo své známé. Vždyť 40 let není zase tak dlouhá doba.

Propozice a další informace na webu http://www.kctnepomuk.cz.

Helena Sedláčková

V galerii se diskutovalo o houbách
Známý mykolog Václav Burle měl 
během vernisáže své výstavy o houbách 
tematickou přednášku. Jeho snímky 
hub z Brd a Nepomucka můžete v Malé 
galerii obdivovat až do 30. 10.

Kuchařinky ozdobily ITEP
Netradiční expozicí o rozloze 20 m2 se v letošním roce 
prezentoval Nepomuk na veletrhu cestovního ruchu 
ITEP v Plzni. Kromě prezentace regionálních muzeí 
a atraktivit byly tentokrát aktivně zapojeny děti, pro 
které bylo určeno letošní téma veletrhu. Do informač-
ního centra Nepomuk si můžete přijít pro letáky s pře-
hledem hlavních akcí roku 2017. Na snímku zástupkyně 
Nepomuckých kuchařinek Vendula Končelová (vlevo) 
a Jana Augustová zdobí s dětmi tradiční hnětnýnky. 
X. ročník této gastronomické přehlídky se koná v ter-
mínu 15. až 22. října v prostorách Zelenohorské pošty. 

Šmoldas bavil sokolovnu
Český básník, nakladatelský redaktor, kulturní 
publicista, scenárista, moderátor a překladatel Ivo 
Šmoldas zavítal se svými úsměvy a za doprovodu 
písniček Pepy Štrosse do nepomucké sokolovny. 
Jak redakci prozradil, proslavily ho slepice. Bylo 
to v pořadu Haliny Pawlowské Banánové rybičky 
a tehdy neznámý Ivo Šmoldas vyprávěl, kterak 
hlídal sousedovi drůbež. Diváci se u televizních 
obrazovek váleli smíchy a sympatický doktor 
filozofie začal být vyhledávaným bavičem 
a společníkem, což dokázal také v Nepomuku.
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Bude v Nepomuku 
nejkrásnější nádraží?

Nepomucké nádraží postoupilo mezi fina-
listy celostátní ankety Nejkrásnější nádraží 
v České republice. Hlasujte pro jeho vítěz-
ství do 10. října na www.nejnadrazi.cz či 
pošlete SMS ve tvaru NADRAZI NEPOMUK 
na telefonní číslo +420 736 300 202.

Parčík v Zelenohorské 
láká k odpočinku

A tak, vážení občané, dříve narození anebo 
více unavení, máme opět krásný kouteček 
k odpočinku! Co vy na to? I na nás město 
pamatuje, a my tímto chceme srdečně 
poděkovat těm, kteří tento nápad přenesli 
do reality. Úpravy a realizaci parku finan-
covalo město, mobiliář dodal Mikroregion 
Nepomucko. Je to milé, že jste nezapo-
mněli na unavené obyvatele. Děkujeme!

Kamila Dostálová

Svatá Barbora znovu chrání 
před nebezpečím i požáry

V září byla dokončena obnova sochy sv. Barbory v Železné Huti, finančně podpořená 
částkou 100.000 Kč z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského 
kraje“. Restaurování provedla restaurátorka Pavla Žiaková, soše se vrátila přesnější 
korunka i zavěšená lucerna. Svatá Barbora je uctívána jako svatá patronka havířů, dělo-
střelců, architektů a mnoha dalších povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti, 
a dále rovněž jako ochránkyně proti smrti bleskem v časech bouří a požárů. Její původ 
v Nepomuku zcela jistě souvisí se vznikem železných hutí v 18. století. K požehnání sochy 
spolu s nedalekou kapličkou dojde 4. prosince v 15.00 hodin.

Územní studie 
byla schválena

Tým architektů Červený-Bečka odevzdal 
stavebnímu úřadu v Nepomuku čistopis 
územní studie na lokalitu Pod Vinicí, 
která vznikala v průběhu uplynulého roku 
se zapojením veřejnosti a stala se nyní 
oficiálním podkladem pro postupnou 
proměnu dotčeného území.

Kafe a cigárko – Historky z hereckého podsvětí
4. října ve 20:00, sál hotelu U Zeleného stromu 

Přijďte se zasmát a rozehnat podzimní chmury při sledování představení Kafe a cigárko, 
jehož autorkou je herečka Marie Doležalová, působící v divadle Pod Palmovkou 
a známá také z televizního pořadu Star Dance. Ačkoliv v představení sama neúčinkuje, 
samotný hereččin text slibuje zábavný večer. Představení vzniklo v rámci projektu 
LiStOVáNí, který přináší posluchačům formou scénického čtení pozoruhodné knižní 
novinky. Pořad Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí vznikl na základě 
autorčina blogu, který začala psát pro pobavení svých hereckých kolegů, brzo se ale 
jeho popularita rozšířila i mimo divadelní prostředí a nakonec za něj autorka dostala 
ocenění Magnesia Litera. V představení účinkují Bára Jánová a Gustav Hašek. Vstupenky 
v předprodeji v síti Plzeňská vstupenka či v infocentru Nepomuk. Těšíme se na vás!

Léto 2016 v Nepomuku
Minulý rok vyšel v říjnových Nepomuckých 
novinách článek „Bylo letošní léto 
v Nepomuku extrémně teplé?“, který 
přinesl statistiku tropických dnů 
v Nepomuku od roku 1951 ve srov-
nání s velmi horkým a suchým létem 
2015. Letošní léto bylo oproti minu-
lému z pohledu počasí odlišné. Někomu 
se mohlo zdát, zejména po zkušenosti 
s létem předchozím, jako poměrně 
chladné a zpočátku možná i vlhké. Kolik 
jsme tedy zažili tropických dnů (maxi-
mální denní teplota 30 °C a vyšší) letos? 
V letošním roce bylo tropických dnů 
v Nepomuku pouze 5 (24. 6., 10. 7., 11. 
7., 27. 8., 28. 8.), tedy stejně jako v letech 
1965, 1968, 1974, 1979 a 1996. Průměrně 
máme v Nepomuku zhruba 9 až 10 tropic-
kých dnů v roce. Letošní rok se tak z hle-
diska počtu tropických dnů umístil až 
na 42. - 48. místě od začátku měření (rok 
1951). Oproti minulému roku, kdy bylo 

v Nepomuku tropických dnů 29 (2. nej-
vyšší počet od začátku měření) či rekord-
nímu počtu 38 tropických dnů v roce 2003, 
je letošní počet 5 tropických dnů nízký, 
ale byly i roky (1956 a 1978), kdy nebyl 
tropický den ani jeden. Nejvyšší teplota 
v letošním roce byla naměřena nezvykle již 
koncem června, a to 24. 6. 32,5 °C.

Jaké tedy bylo počasí v letních 
měsících (červen, červenec a srpen) 
v porovnání s normálem (období 1961 – 
1990)? V červnu byla průměrná teplota 
16,7 °C (odchylka +1,6 °C) a úhrn srá-
žek dosáhl 92,9 mm (122,7 % normálu). 
V červenci byla průměrná teplota 18,6 °C 
(odchylka +1,9 °C) a úhrn srážek 77,8 mm 
(100,1 % normálu). V srpnu byla prů-
měrná teplota 17,0 °C (odchylka +1,0 °C) 
a úhrn srážek pouze 29,8 mm (37,5 % 
normálu). Přestože se teplota pohybo-
vala v průběhu léta slabě nad normálem, 
extrémně teplých dnů, kterými jsou právě 

dny tropické, bylo letos málo. Nedosta-
tek srážek v srpnu a na začátku září spolu 
s neobvykle vysokými zářijovými teplotami 
způsobil koncem srpna a na začátku září 
sucho, které však ani zdaleka nedosáhlo 
extremity sucha v předchozím roce. První 
polovina září, přesto, že se již do letního 
období statisticky nepočítá, tak byla velmi 
teplá a suchá a z hlediska počasí připomí-
nala polovinu prázdnin (i když se již v září 
žádný tropický den nevyskytl). Léto 2016 
tak bylo jako celek co do teploty slabě nad-
normální (odchylka +1,5°C od normálu) 
a srážkově slabě podnormální (87 % sráž-
kového normálu). Léto 2015, kdy prakticky 
celé prázdniny panovalo úmorné horko 
(odchylka loňského léta od normálu 
+3,5 °C) a sucho (vloni jen 47 % srážko-
vého normálu), letos vystřídalo léto tak 
říkajíc normální, středoevropské.

Pavel Vacík

Konec sezóny 
ve Svatojánském 
muzeu
Konec sezóny ve Svatojánském muzeu 
Nepomuk se blíží, což znamená, že 
se muzeum částečně uzavře pro veřej-
nost. Naposledy jej budete moci navštívit 
v neděli 30. října od 13. do 17. hod. Poté 
již jen po předchozí telefonické či e-mai-
lové domluvě, a to pouze během týdne.

K vidění jsou zde předměty spo-
jené se sv. Janem Nepomuckým, jenž 
se v Nepomuku narodil, a s jeho kultem. 
Taktéž můžete navštívit kostel sv. Jakuba 
Staršího ze 12. století, který se nachází 
v bezprostřední blízkosti muzea a není 
veřejnosti běžně přístupný. Muzeum si 
každý může procházet samostatně, výklad 
zde díky nástěnným textům není třeba. 

Zájemcům o studium textů týkají-
cích se sv. Jana Nepomuckého nabízíme 
po celý rok též k dispozici badatelnu 
se Svatojánskou knihovnou (seznam děl 
a otevírací dobu naleznete opět na našich 
internetových stránkách v sekci Bada-
telna). Svatojánské muzeum rozhodně 
není určeno pouze pro věřící, nýbrž i pro 
zájemce o historii a umění. Nezmeš-
kejte tedy příležitost jej v letošním roce 
naposledy navštívit. Otevírací doba a více 
informací na www.sjmn.cz.

Kateřina Dobrovolná,  
ředitelka muzea

„Bez vody neuvaříš, ale posvícenské hnětýnky upečeš!“  

X. nepomucká hnětýnka je za dveřmi
Soutěž a výstava se konají ve výstavních prostorách Zelenohorské pošty ve dnech 15.  
až 22. října 2016. Srdečně zveme všechny pekařky, zkušené i ty méně zdatné, zveme 
také pečící muže i skupiny, pro které je vyhlášena zvláštní soutěžní kategorie. K účasti 
v soutěži stačí málo: doručit soutěžní exponáty v min. počtu 2 kusů, nejlépe v pátek 
14. října 2016 od 12 do 17 hodin nebo v den soutěže, tedy v sobotu 15. října, od 8 
do 11,30 hodin přímo na Zelenohorskou poštu, adresa Zelenohorská č. p. 76, 150 m 
nad náměstím v Nepomuku. Výstava pro veřejnost bude otevřena v sobotu 15. října 
ve 12 hodin. Od 14 hodin bude připraven odpolední program s harmonikou, dopro-
vodnou výstavou, ukázkami ručních prací i tradičních řemesel, prodejním jarmar-
kem i občerstvením pro zaplnění bříšek i dobrou náladu. Od neděle 16. října do pátku 
21. října bude otevřeno vždy od 9 hodin do 17 hodin, v sobotu 22. října od 9 hodin 
do 16 hodin. Od pondělí 17. října bude každé odpoledne od 15 hodin doprovodný pro-
gram. Pondělí – zdobení hnětýnek pro dospělé nebo pro děti s doprovodem / Úterý 
– kurz leptání na sklo, skládání ubrousků / Středa – dětská výtvarná dílnička – výroba 
přáníček, papírových krabiček, vlněnek... / Čtvrtek – ubrousková technika na dekoraci, 
kolovrat, česání / Pátek – beseda o místní gastronomii, podvečerní dostaveníčko s tra-
diční ochutnávkou. Každý den je možné zhlédnout ukázky zpracování ovčí vlny, pře-
dení i plstění. V programu může nastat změna dle přání návštěvníků.

Jana Augustová

foto Lukáš Mácha

foto Lukáš Mácha
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Oznámení o době a místě konání voleb  
do Zastupitelstva Plzeňského kraje  
a Senátu Parlamentu České republiky

1. Volby se uskuteční 
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 
 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově muzea, nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v těchto ulicích: A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, 
Kozlovická, Lesní, Luční, Myslivecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. A. Němejce, Nové Město, 
Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Sportovní, Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, 
U Pošty, U Potoka, U Rybníka, U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská 
 
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově mateřské školy, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v ul. Družstevní, 
Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.
 
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově firmy Elitex Nepomuk, a. s., Nepomuk-Dvorec,  
Železniční 339, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v části Dvorec.  

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost  
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). 
 
4. Voliči budou dodány 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne 15. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Do senátu kandiduje řezník i filmař
Celkem devět kandidátů se uchází o senátorský post ve volebním obvodu Plzeň-jih 
(č. 7), který zahrnuje část města Plzeň a okres Plzeň-jih. Zde vám přinášíme jejich 
abecední přehled:

Jiří Dort (TOP 09/STAN) – lékař
Marcel Hájek (ODS s podporou KDU-ČSL,  
Konfederace politických vězňů a Svazu pomocných technických praporů) – lékař
Pavel Havlíček (Strana soukromníků ČR) – majitel řeznictví
Václav Chaloupek (Občané patrioti) – filmař
Martin Koller (Úsvit - Národní Koalice) – vojenský analytik
Jan Rejfek (KSČM) – bývalý starosta Dešenic
Miloslava Rutová (ANO) – poslankyně
Dagmar Terelmešová (ČSSD) – stávající senátorka

František Konvář, ANO 2011, podnikatel,  
zastupitel obce, Mladý Smolivec

1

Přál bych si, aby nové vedení Plzeňského kraje začalo 
smysluplně a efektivně řešit problémy, které zde jsou. A to 

především stav komunikací II. a III. třídy. Efektivně řešit letní 
a zimní údržbu na komunikacích, která je v kompetenci SUS 

PK. Při opravách komunikací je nutné se starosty obcí zpracovat 
koncepci postupných oprav nejhorších úseků a ty opravit, a ne 
jen stále dokola „záplatovat“. V oblasti dopravní obslužnosti by 
měl kraj reagovat na potřeby obcí a obyvatel. Dopravu lze často 

zajistit efektivněji např. menšími a úspornějšími autobusy, 
mikrobusy, případně dotovanou „soukromou dopravou“, 

kterou pro své občany mohou zajišťovat obce, apod. V oblasti 
Nepomucka by jistě pomohlo zařazení města Nepomuk 

do IDP (Integrovaná doprava Plzeňska), prodloužení vlakové 
„Plzeňské linky“ Kozolupy-Plzeň-Blovice-až do Nepomuka. 

To by pomohlo obecně lepšímu spojení s Plzní - a především 
lepšímu cestování za prací do podniků, kde se pracuje 

na směny. Dalším problémem jsou terénní sociální služby pro 
seniory. V okrajových oblastech, kde jsou dojezdové vzdálenosti 

za lékařskou péčí a službami velké, jsou tyto služby nutností. 
Těmito službami bychom měli dát šanci seniorům ve stáří 

zůstávat ve svých domovech. Další věcí, nad kterou by se mělo 
nové zastupitelstvo zamyslet, je podpora sportu, mimoškolních 

a volnočasových aktivit dětí na vesnicích. Vytvořit rodičům 
takové podmínky, aby mohli umožnit svým dětem tyto aktivity 

dělat. Lidé, kteří se dobrovolné práci s dětmi věnují ve svém 
volném čase, by měli být podporováni a oceňováni.

2

Do svých 20 let jsem žil v Plzni. Poté jsem se odstěhoval na vesnici 
a později zde založil firmu. A proto vím, jaká je úroveň života 
ve městě a jaká na vesnici. Díky špatné dopravní obslužnosti 

zde máme problémy s dopravou do zaměstnání, s dopravou dětí 
na kroužky a sportovní aktivity a dalšími věcmi, které nás všechny 

trápí. Toto vše nemíním jen kritizovat, ale i něco s tím udělat. 
Proto, když jsem dostal možnost od hnutí ANO kandidovat 
v krajských volbách, neváhal jsem. Nejen ve městech, ale 

i na vesnicích máme právo na lepší úroveň života.

Zdeněk Honz, ČSSD, člen Rady Plzeňského kraje  
pro oblast sociálních věcí, Blovice

1

Vedení Plzeňského kraje:
a) musí pokračovat v masivních opravách či rekonstrukcích 

silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje
b) dále zkvalitňovat pobytové sociální služby (nejen úroveň 

bydlení, ale i volnočasové aktivity pro seniory)
c) naplánovat a realizovat nové pobytové kapacity pro seniory  

(počet i věk těchto spoluobčanů roste)
d) podporovat zejména malé obce v dotačních titulech, vytvářet 

podmínky k bydlení mladým rodinám na venkově 
e) přiměřeně dbát na rozvoj cestovního ruchu  

(péče o památky, dostupnost, propagace)
f) zvyšovat bezpečnost spoluobčanů v našem regionu

2

Kandiduji proto, abych:
– usměrňoval pozitivní rozvoj a podporu sociálních služeb

– podpořil další hmotné stimuly pracovníků  
sociálních službách (nastoupený trend)

– zabránil tomu, aby Plzeňský kraj byl řízen jako firma

Proč vy osobně  kandidujete  
do krajských voleb?

Co byste si přáli, aby nové vedení 
Plzeňského kraje, které vzejde z říjnových 

voleb, udělalo pro jižní Plzeňsko?

1

2

Téma k diskuzi: Krajské volby

Plzeňský kraj byl zřízen spolu s dalšími samosprávnými 
kraji na základě článku 99 a následujících Ústavy České 
republiky ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření 
vyšších územních samosprávných celků. Kraje definitivně 
vznikly 1. ledna 2000, samosprávné kompetence získaly 
dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich 
nově zřízených zastupitelstev. Toto krajské členění je 
obdobné krajům z let 1948–1960. K 1. lednu 2016 se území 
kraje zvětšilo o některá katastrální území ze zrušeného 
vojenského újezdu Brdy, která byla připojena k obcím 
Plzeňského kraje. Kraj má 7 okresů, 501 měst a obcí 

a zhruba 576 000 obyvatel. V letošním roce se volby 
uskuteční v termínu 7. a 8. října 2016. Hlasovací lístky pro 
volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny 
pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně. Volič může zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Dle 
srpnového předvolebního průzkumu agentury Phoenix 
research má šanci na úspěch v našem kraji celkem 7 stran 
a hnutí. Oslovili jsme u nich vždy jednoho kandidáta z 
jižního Plzeňska a položili mu dvě otázky:
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Pavel Kroupa, Koalice pro Plzeňský kraj (SZ),  
místostarosta, Nepomuk

1  

Je třeba si nejprve říci, co reálně může kraj a jeho politická 
reprezentace změnit? Jaké jsou její možnosti a kompetence? 
Kraj je důležitým hráčem v oblasti dopravy, spolufinancuje 
systém veřejné dopravy, spravuje silnice 2. a 3. třídy. Zde je 
jistě spousta prostoru pro zlepšení – např. zahrnutí celého 

území jižního Plzeňska do systému integrované dopravy 
s jedinou jízdenkou po celém kraji či rozšíření počtu spojů, 
zlepšení jejich návaznosti. Kraj provozuje nemocnice i další 
zdravotnická a sociální zařízení. Nemělo by tedy v regionu 

docházet k omezování poskytovaných služeb, spíše naopak. 
Kraj zřizuje také střední školy. Je určitě důležité, aby na jižním 

Plzeňsku střední školství zůstalo zachováno – a třeba by 
jednou mohla být znovu i ta střední škola přímo v Nepomuku. 

Nikoliv zanedbatelnou roli pro rozvoj regionu mohou hrát 
i krajské dotační programy. Například by mělo putovat 

podstatně víc prostředků na obnovu památek či na podporu 
spolkového života a kulturních aktivit ve zdejších obcích. 

Bohužel některé strany otevírají v krajských volbách, nutno 
říct, že zcela populisticky, i témata, která do nich nepatří, 
v nichž kraj nemá prakticky žádné nástroje – jako aktuální 

příklad bych uvedl migrační krizi.
 
2

Koalice pro Plzeňský kraj nabízí dle mého soudu kvalitní 
mix osobností do krajského zastupitelstva. Kandidují zde 

lidé, kterým věřím a kterých si vážím. Koalice má rozumný 
a realistický volební program, na jehož tvorbě jsem 

se podílel. Rozhodl jsem se proto tuto kandidátku podpořit 
i svou osobní účastí. Své místo vidím ovšem zejména 

v Nepomuku, kterému patří mé srdce a kde je přede mnou 
ještě spousta práce. I proto jsem na kandidátce až jedenáctý. 

Na druhé straně některé předvolební průzkumy přisuzují 
naší koalici velmi slušné preference, takže ani moje zvolení 
nemusí být zcela z říše sci-fi. Příklad ze sousedních Blovic 

ukazuje, že funkce starosty či místostarosty a krajského 
zastupitele se dá nejen dobře skloubit, ale může být 

i ku prospěchu jak města, tak kraje.

Hana Benediktová, KSČM,  
vrchní sestra, Přeštice

 
1

Zvolení zastupitelé za KSČM budou prosazovat vyšší využití 
financí kraje na dotace obcím ke zlepšení života obyvatel 

a mladých rodin. Těmito dotacemi chceme postupně vyrovnat 
kvalitu života mezi regionálním centrem a venkovem. Dále 

budeme usilovat o rozvoj zemědělství, včetně produkce 
a propagace místních regionálních potravin. Důležitou oblastí 

je i bezpečí občanů kraje. Zde budeme prosazovat veškerá 
opatření směřující ke snížení negativních důsledků migračních 
vln, včetně účinných opatření k ochraně státních hranic se SRN 

na území Plzeňského kraje, a s tím související legislativní 
opatření směřující k eliminaci bezpečnostních rizik ze strany 
migrantů. I nadále je nutno prosazovat prevenci kriminality 

dětí a mládeže, zejména v uplatňování protidrogových 
opatření. Další oblastí, které je třeba věnovat pozornost, je 
dopravní infrastruktura. Zde budeme prosazovat efektivní 
údržbu a opravy silnic II a III. třídy na celém území kraje, 

omezování průjezdu kamionové dopravy po komunikacích 
II. a III. třídy a přes centra měst a obcí. Oblastí pro nás velmi 

důležitou je zdravotnictví. Zde budou zastupitelé zvolení 
za KSČM usilovat o zachování všech stávajících zdravotnických 
zařízení. Odmítáme jejich prodej ani nepodpoříme pronájem. 

Všechna krajská zdravotnická zařízení doposud fungovala 
vcelku dobře, ale bez podpory z krajského rozpočtu by tomu 

tak nebylo. Proto je třeba i nadále podporu z krajského 
rozpočtu požadovat. Nesmíme opomenout, že pod správu 
kraje patří i Zdravotnická záchranná služba, proto bude 
naším cílem udržení a další rozšíření výjezdových míst. 

Nepochybně budeme podporovat i rozšiřování a budování 
sociálních zařízení zřizovaných obcemi i krajem, stabilitu, 
rozvoj a dostupnost terénních sociálních služeb a rozšíření 

dostupnosti lékařské pohotovostní služby.

2

Mám zájem pracovat s lidmi a pro lidi a využít získané profesní 
znalosti a zkušenosti. 30 let pracuji ve zdravotnictví a z toho 

důvodu, pokud budu zvolena, bych se právě zdravotnictví 
věnovala. V minulých volebních obdobích jsem pracovala 
ve Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK. Všechna 

zdravotnická zařízení jsem si mohla prohlédnout, a získat tak 
přehled, co je ještě nutné vylepšit a zdokonalit, aby občané měli 

dostupnou zdravotní péči, poskytovanou na nejvyšší úrovni. 
„KSČM – správná volba vaší budoucnosti“.

Jan Poduška, ODS, 
starosta, Blovice

1

Podstatné zvýšení pozornosti opravám a rekonstrukcím silnic. 
Dokončení rekonstrukce silnice Nepomuk-Přeštice, obchvat 

Přeštic a Stoda. Navýšit financování silnic III. třídy zvláště 
v okrajových částech okresu Plzeň-jih. Za katastrofální vnímám 
stav komunikace od Blovic do Přešína, Čížkova, do Zahrádky, 
Mladý Smolivec, celé okolí Kasejovic, průtah obcí Letiny, cesty 
do menších obcí kolem Přeštic. Lituji všech, kteří musí denně 
po těchto cestách jezdit, řidiči autobusů i za den několikrát.

Udržení Gymnázia Blovice a SOU Oselce jako významných 
škol v našem prostoru. Vyšší podpora dobrovolným hasičům, 

kteří v mnoha obcích jsou jediní, co udržují kulturní 
a sportovní dění. Současně jsou nedílnou složkou Hasičského 

záchranného sboru. Při mimořádných událostech pracují 
ve stejné kvalitě jako profesionálové, bez jakékoliv mzdy, při 

nasazení vlastního zdraví. Na příkladu Blovic dokazuji, že 
nemluvím jen tak do větru. Mimořádná výzbroj blovických 

dobráků, v příštím roce pak stavba nové zbrojnice za 16 mil. 
Kč. V Zastupitelstvu PK mám vždy radost, když schvalujeme 

dotace na nové hasičské vozy nebo novou výstroj. Minimálně 
udržení současné dopravní dostupnosti.

2

Kandiduji již popáté. Členem Zastupitelstva PK jsem tedy již 
od vzniku krajů. Jsem starostou města Blovice již patnáct let, 

od vzniku tzv. malých okresů. V roce 2014 jsem byl oceněn 
titulem Nejlepší starosta Plzeňského kraje.

Všechna města a obce našeho okresu vlastně tvoří venkov 
kraje, na který se často zapomíná. Jelikož celý život žiji 

na venkově, patnáct let starostuji, znám proto dobře starosti, 
potřeby, ale také klady našeho prostoru. V Zastupitelstvu PK 
jsem proto vždy prosazoval pomoc právě venkovu a malým 

obcím. Musíme se postarat o to, aby se venkov nevylidňoval, 
aby neubývalo současné vybavení obcí, aby malé obce mohly 

získat podporu z kraje na vodovody, kanalizace, místní 
komunikace, podporu hasičů, udržitelnost pošt, na opravy 

havarijních stavů a podporu sportu a kultury. Jsem z venkova, 
a tak mi leží na srdci, aby i venkov byl pěkný, aby lidé v našich 

obcích byli spokojeni. Mohl bych jmenovat mnohé, co jsem 
pro malé obce prosadil. A věřte, že získat podporu pro záměry 
na venkově u některých zastupitelů, kteří znají jen své velké 

město, to nebylo vždy jednoduché. Zkušenosti z venkova plně 
uplatním právě pro rozvoj venkova.

Pavel Čížek, Starostové a Patrioti (STAN),  
starosta, Spálené Poříčí

1

 Jižní Plzeňsko patří dlouhá léta mezi nejstabilnější oblasti 
Plzeňského kraje. Je to poznat na první pohled. Nejen města, 
ale i vesnice se změnily od roku 1990 k nepoznání. Zkrásněly. 
Města a obce usilovně opravují infrastrukturu, školky, školy, 
hřiště, komunikace, mají nejlépe obnovené památky, nízkou 

nezaměstnanost. Velmi velké procento rodinných domů je nově 
opraveno. Jižní Plzeňsko potřebuje zlepšit kvalitu krajských 

silnic, potřebuje intenzivní jednání kraje se státem o obchvatech 
obcí a o modernizaci silnic 1. třídy ve směru na Stod, Přeštice, 

Nepomuk. Potřebuje koordinaci při výstavbě cyklostezek. Chybí 
např. cyklostezka Plzeň-Brdy, v nichž letos nově vznikla chráněná 
krajinná oblast. Pomoc kraje potřebují významné památky, jako 

je např. rozlehlý bývalý klášter Chotěšov ve vlastnictví obce. 
Jižnímu Plzeňsku by také prospěla větší propagace, protože jen 

málo lidí z republiky tuší, jak je u nás krásně.

2

Denně se od občanů dozvídám, co by chtěli zlepšit. A podobně 
to slyší stovky dalších starostů kraje. Dáváme dohromady 
podrobnou databázi těchto potřeb. A nejen to. I databázi 

zkušeností, jak tyto potřeby zajistit, jak řešit problémy. Není nad 
to, když se něco vyzkouší v malém na obci. Rychle z toho vyplyne 

to, jak řešit podobný problém ve větším, na území kraje. Kraj také 
může lépe hájit potřeby měst a obcí při jednání s centrálními 

orgány. V poslední době jsme jako obce upozorňovali Parlament 
např. na to, že obce nemohou stavět vodovody a kanalizace 

v silnicích kvůli chybě v zákoně, na zbytečné zpřísnění limitů 
vypouštění odpadních vod, které způsobí to, že čističku bude 
stavět jen minimum obcí, upozorňovali jsme na to, že chybí 
peníze na památky, že se zbytečně ruší pošty, na to, že se má 

výrazně více platit např. za písničky na zábavách či v místních 
rozhlasech atd. Přestože se snažím rozvíjet Spálenopoříčsko již 

téměř 26 let, jednání s Vládou a ministry jsou z pozice městečka 
či obce velmi těžká. Kraje se mohou za svůj region brát mnohem 

účinněji. A s tím bych chtěl našemu plzeňskému regionu dle 
svých sil pomoci.
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Sportování ve Wisle

Bylo nebylo, kdesi v polském Slezsku, na místě obklopeném zalesněnými horami, 
u pramene řeky Wisly, založili Poláci na počátku 17. století (možná i trochu dřív) 
pastýřskou osadu, ze které postupně vyrostlo město, okolím nazývané Perla Beskyd. 
O mnoho let později se stalo partnerským městem Nepomuku - to už je ale jiná 
pohádka. Pokud k přírodnímu bohatství v okolí města přidáte rozsáhlou a kvalitní turi-
stickou infrastrukturu, která byla postupně budována od 30. let 20. století, vyjde vám 
skvělá zimní i letní dovolená – zejména chcete-li být během odpočinku alespoň trochu 
aktivní. Jak to tedy v našem severním partnerském městě vypadá? Město, které obývá 
více než 11.000 lidí, leží v malebném údolí stejnojmenné řeky, nejdelší v celém Polsku. 
Přes 110 km2 rozsáhlá oblast Wisly je převážně zalesněná. Pokud do Wisly pojedete 
v létě, vydejte se na pěší túry - je jich pro vás připraveno cca 150 km – celkem slušná 
výzva i na týdenní pobyt. Trasa, kterou prý nesmíte vynechat, vede do rokle nazvané 
Kaskady Rodla. Tady můžete obdivovat zhruba 25 vodopádů na řece Bílá Wisla, z nichž 
nejvyšší měří okolo pěti metrů. Kromě hor najdete v krajině i rovinatý terén podél 
řeky, který je ideální pro cyklisty - dlouhé kilometry cyklostezek jsou v létě hojně vyu-
žívané. Zajímavou sportovní disciplínou, oblíbenou zejména turisty, je objevování hor 
z koňského hřbetu. Kopce a zima lákají zase lyžaře, kteří oceňují udržované sjezdovky 
s více než třiceti vleky. Zkrátka ale nepřijdou ani běžkaři – kolem Wisly mohou naběhat 
kilometry po certifikovaných stezkách. O tom, že Wisla je pro zimní sporty jako stvo-
řená, svědčí i fakt, že odtud pochází polský skokan na lyžích Adam Malysz, který tři-
krát za sebou vyhrál světový pohár v této disciplíně. Pokud si tuto skokanskou legendu 
chcete prohlédnout zblízka, máte příležitost v Muzeu lyžování, kde mají jeho sochu 
v životní velikosti - ovšem vytvořenou z bílé čokolády. Během letních a zimních měsíců 
je ve Wisle prý velmi živo. Dobrou zprávu máme i pro turisty sedavějšího typu: kavá-
ren, barů a restaurací nabízí město dostatek a samozřejmě je třeba ochutnat i místní 
kuchyni. Kromě kultury těla tady můžete objevovat i kulturu polskou. Třeba zajít 
do etnograficky zaměřeného Muzea Beskyd nebo navštívit prezidentské sídlo posta-
vené na konci 30. let. Rád zde pobýval polský meziválečný prezident Ignacy Moscicki 
(v úřadě byl mezi léty 1926-1939). V té době se z Wisly stával módní rekreační region 
vyhledávaný právě pro své přírodní bohatství. Turistika začala být tehdy v módě. 

Ve Wisle můžete zhlédnout také nejrůznější kulturní a společenské akce. Poměrně 
kuriózní je například Světový šampionát ve dřevorubectví probíhající v září – najde 
se v Nepomuku nějaký účastník příštího ročníku?

Monika Bechná

Útulek Borovno  
zve na Brdský kros
Dne 15. 10. 2016 v Borovně 
u Spáleného Poříčí, prezentace 
od 9:00 hod., čas startu 11:00 hod.

Na letošní podzim jsme pro vás přichystali 
závod v běhu se psem v nové atraktivní 
lokalitě CHKO Brdy. Tento dříve vojenský 
uzavřený prostor se pro veřejnost 
otevřel 1. 1. 2016 a nabízí krásnou 
nedotčenou přírodu v dobré dostupnosti. 
Těšit se můžete na dvě soutěžní trasy: 
12 a 30 km, obě vás zavedou do míst, kam 
jste se ještě loni nemohli podívat. Součástí 
bude také nesoutěžní procházka, dlouhá 
6 km, určená pro rodiny s dětmi, seniory 
a veřejnost, která se chce jen v klidu 
projít krásnou přírodou. Na této nejkratší 
trase proběhne také závod pro koloběžky 
se psem. Výtěžek z akce bude určen 
na podporu útulku. Přihlašování na závod 
a více informací přes http://bit.ly/2cN7PHB

Andrea Kolmanová

... 
běh se  
psem

Karel Naxera, TOP09,  
starosta, Přeštice

1  

Přál bych si, aby více naslouchalo hlasům znějícím z obcí 
a měst. Aby se na něj mohli starostové a starostky vždy s důvěrou 

obracet a pomáhalo jim při práci pro blaho svých občanů. Aby 
též využilo svých možností a svého vlivu na instituce, které jim 
sice nejsou podřízené, ale ovlivňují život našich občanů. Může 
například pomoci, aby zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu 

s lékařem-specialistou a tato služba z obce nezmizela. Aby 
spravedlivě rozdělovalo nemalé finanční prostředky na obnovu 

či výstavbu infrastruktury, podporu kulturního života. Aby 
pomohlo obcím v sociální oblasti, neboť i na jižním Plzeňsku 

nám populace stárne a služby pro ni vyžadují patřičnou 
pozornost, péči, ale také prostředky.

2  

Jsem starostou teprve (a nebo již?) dva roky. Je to možná krátká 
doba na to, dobře se zapsat do myslí přeštických občanů. 

Na druhou stranu již jasně vím, jak významným způsobem 
,,kraj" ovlivňuje dění na svém území. Jsem členem TOP09 již 
třetím rokem a mám mnoho stranických kolegů, kterých si 

pro jejich názory i pracovní výsledky vážím a považuji je za své 
přátele. Možnost kandidovat do krajského zastupitelstva 
po jejich boku považuji za čest a samozřejmě příležitost 

k získání nových kontaktů a zkušeností, které, věřím, mohou 
pomoci v mé starostenské práci.

 
 
 
 
Anketa Kamily Dostálové 
k tématu: Co byste si přáli, aby 
nové vedení Plzeňského kraje,  
které vzejde z říjnových voleb, 
udělalo pro Nepomucko?

Jana Drncová 
Vzhledem k tomu, že jsem v současné době na mateřské 
dovolené, která mi bude příští rok končit, tak já bych se určitě 
držela potřeby více pracovních příležitostí, abych měla možnost 
se co nejdříve zapojit do pracovního procesu. 

Eva Valmová 
Na vaši otázku bych měla jednoznačnou odpověď - "všechno". 
Konkrétně bych však měla jednu odpověď, a to, že malé obce  
by si zasloužily větší podporu.

Alena Kučerová
Kraj by měl aktivněji pomoci s obnovou Zelené Hory. 
Je to dominanta kraje s enormním historickým kontextem  
a obec Klášter těžko něco kloudného zmůže.
 

Otázka pro vás: Koho budete volit? 
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?
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„Nepomucký“ park ve Swalmenu
Přátelství mezi Nepomukem a nizozemským Swalmenem/ Roermondem je zase o něco 
viditelnější. Tentokrát se zhmotnilo v parku poblíž řeky Swalm a má podobu tří moder-
ních kamenných laviček. Místo, ideální pro schůzky a relaxaci, bylo 12. srpna oficiálně 
otevřeno roermondským radním Fransem Schreursem u příležitosti 25. výročí part-
nerství obou měst. Vzhledem k tomu, že jsou lavičky umístěné nedaleko sochy sva-
tého Jana Nepomuckého a tzv. stromu Nepomuk, je prý pravděpodobné, že se parku 
brzy začne říkat Nepomucký. Radní Schreurs při úvodní ceremonii velice ocenil přá-
telství mezi oběma městy, které v minulých letech vyústilo mimo jiné ve vznik nadace 
Swalmen – Nepomuk a pracovní skupiny Nepomuk - Swalmen. Na záznam otevírací 
ceremonie se můžete podívat zde: http://bit.ly/2cdMqXi

Monika Bechná

Co přináší třetí číslo XIX. ročníku 
Pod Zelenou Horou?
V předposledním letošním vydání vlastivědného sborníku uvádí Galerie pozapome-
nutých osobností portrét mimořádně schopného a osvíceného ředitele zelenohor-
ského panství Václava Liedla. Od jeho narození uplynulo právě 200 let. V rubrice Okno 
do archivu se Mgr. Jakub Mírka zaobírá historií někdejší osady Hradiště u Měčína 
a jejím násilným zánikem, k němuž přispěli sami její obyvatelé krádežemi panského 
dřeva. V souvislosti s výročím 790 let od první písemné zmínky o Přešticích připravil 
přeštický kronikář Mgr. Michal Tejček příspěvek o souboru nejstarších vedut města 
Přeštic. K podrobnému popisu a vzájemnému porovnání pěti dosud nalezených vedut 
z 18. století poznamenává: „To, že poddanské město bez hradu či zámku stálo malířům 
a rytcům za zachycení, způsobil nepochybně fakt, že v 18. století byly Přeštice význam-
ným poutním místem.“ Na obyvatele domu čp. 45 na Pohořku v Přešticích, židov-
skou rodinu Kleinových, zavzpomínala historička obce Štěnovice PhDr. Alena Vlčková 
ve svém článku Věra Gansová. Dvě aktuality jsou věnovány nedávno proběhlým akcím 
– odhalení památníku vodokrtského písmáka Václava Jana Maška v Dolní Lukavici 
a Oživení hradu Skála. A konečně Zrcadlo místní kultury představuje nositelku titulu 
Mistr lidové umělecké tvorby ve zdobení kraslic –  Jaroslavu Němečkovou z Přeštic. 

Věra Kokošková

Oslavy vzniku  
republiky  
28. říjen 2016, Plzeň
K návštěvě kulturních institucí, 
pamětihodností, zajímavých míst nebo 
zahrad, ale i vybraných sportovišť za sym-
bolických 28 korun nebo zdarma zve 
město Plzeň v připraveném programu 
jednodenní akce Plzeňské oslavy vzniku 
republiky. Jejím smyslem je každoročně 
připomenout výročí 28. října 1918, kdy 
byla na Václavském náměstí v Praze ofi-
ciálně vyhlášena samostatnost, a pro 
národy bývalého Rakouska-Uherska 
se začaly psát nové dějiny. Na programu 
plzeňských oslav se podílí na tři desítky 
místních subjektů, které nabízí rozličné 
vyžití pro rodiny s dětmi i pro jednot-
livce. Zakončí je vzpomínkové setkání 
na náměstí T. G. Masaryka a následně 
Průvod světel, který vyvrcholí tradičním 
ohňostrojem na náměstí Republiky.

Regionální potraviny 
v prodejnách BILLA 
BILLA spustila unikátní projekt na pod-
poru lokálních výrobců, jimž nabízí 
možnost prezentovat své produkty 
ve  speciálním regionálním koutku přímo 
v  prodejnách. Dosud byl projekt spuštěn 
v devíti krajích ČR. Dne 7. září přibyly další 
tři – Plzeňský, Karlovarský a Olomoucký. 
Nejvíce lokálních produktů nachází místo 
v tzv. Regionálním regálu. Ten použitými 
materiály evokuje český venkov a je dopl-
něn o výrazný propagační prvek – nepře-
hlédnutelné čelo s motivy české krajiny.

Ve třídění odpadu uspěly i Tojice
Již 11. ročník soutěže My už odpad třídíme 
zná své vítěze, kterými jsou obce Modrava 
a Železná Ruda. Jedenácté místo v katego-
rii obcí do 1000 obyvatel obsadily Tojice. 
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
486 obcí a měst Plzeňského kraje. Soutěž 
je rozdělena do dvou kategorií, v první 
kategorii soutěžily obce do 1000 obyva-
tel, ve druhé pak města a obce nad 1000 
obyvatel. V prvním kole se hodnotila sta-
tistická a samotnými obcemi vykazovaná 
data ze systému EKO-KOM za celý rok 
2015, především množství vytříděných 

odpadků, včetně odpadu z obalů, papíru, 
skla a plastů na jednoho obyvatele. Dále 
pak, zda je v obci zaveden i sběr čirého 
skla, nápojového kartonu či kovů, a hus-
tota sítě barevných kontejnerů na různé 
uvedené druhy odpadů v obci, které mají 
občané možnost sbírat a třídit. Hodnocena 
byla i účinnost tříděného sběru. Do kola 
druhého pak postoupilo 15 obcí z katego-
rie do 1000 obyvatel, 10 obcí z kategorie 
měst a obcí nad 1000 obyvatel. Tyto obce 
a města navštívila (bez vědomí vedení 
obce) odborná komise složená ze zástupců 

vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění 
kontejnerů a sběrných stání na vytříděný 
odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čis-
toty samotných kontejnerů či zda na kon-
tejneru jsou pro obyvatele informace 
o tom, který vytříděný odpad lze do kontej-
neru vhazovat. První tři vítězné obce obou 
vyhlašovaných kategorií obdržely upomín-
kové předměty, diplom a šek v hodnotě 
10 tisíc, 20 tisíc a 30 tisíc korun, přičemž 
nejvyšší částku získala vždy obec vítězná.

Alena Lochmannová

Domov klidného stáří Žinkovy 
otevřel nový pavilon
Hejtman Václav Šlajs, jeho náměstkyně Zdeňka Lišková a radní pro oblast sociál-
ních věcí Zdeněk Honz slavnostně přestřižením pásky uvedli ve čtvrtek 15. září 2016 
do provozu nový pavilon pro téměř čtyři desítky klientů Domova klidného stáří 
Žinkovy. Slavnostní odpoledne provázel zábavný program pro klienty i návštěvníky 
z řad veřejnosti. Stavba nového pavilonu včetně vybavení vyšla na 30 milionů korun, 
15 milionů hradil Plzeňský kraj, který zařízení zřizuje. Zbylých 15 milionů korun 
uhradil z investičního fondu domova DKS Žinkovy. Komfortnější ubytování zde najde 
celkem 37 klientů. Plzeňský kraj přistoupil ke stavbě nového pavilonu z důvodu vyso-
kých nákladů na rekonstrukci původní budovy. „Prostory domova byly nevyhovující, 
proto jsme přistoupili na řešení stavbou nového pavilonu, který skvěle dokresluje tvář 
domova. Velký dík patří především zaměstnancům, kteří se podíleli nemalým dílem, 
ředitelce domova Janě Tolarové a samozřejmě klientům, kteří respektovali podmínky 
stavby,“ uvedl radní Zdeněk Honz.Slavnostní odpoledne si klienti i návštěvníci z řad 
veřejnosti užili za doprovodu harmonikářského dua Pospíšilových, na programu 
nechyběly ani prohlídky nových prostor zařízení.

Eva Mertlová

Nová knížka  
pro malé i velké děti  
 
 
 
 
 
 

Dne 5. září 2016 se v Mateřské škole 
v Mirošově poprvé představila nová 
pohádková knížka „(Na týden) Pohádky 
z mirošovské zahrádky“. Autorem 
textů je Martin Lang, ilustrace vytvořil 
Václav Šesták, vydalo Město Mirošov 
v Podbrdském vydavatelství. Knížka je 
spojením života v reálné zahradě s čistě 
fantaskními představami obou autorů 
v sedmi pohádkách s úvodní kapitolou. 
Čtenář se tak může setkat s řadou 
zvířátek i rostlin, ale též pohádkových 
bytostí a bytůstek. Knihu obdržíte mj. 
v Muzeu Středních Brd ve Strašicích 
(i na dobírku), v mirošovské i strašické 
knihovně či na podatelně Městského 
úřadu v Mirošově, ale i v knihkupectvích 
v Rokycanech a Hořovicích.

(Na týden) Pohádky  
z mirošovské zahrádky 
Napsal: Martin Lang 
Ilustroval: Václav šesták
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Ze Strašic ke Třem trubkám

Strašice se skládají ze tří čtvrtí: Dvora 
na severu, Vsi ve středu a Huti na jihu. 
My se dnes vydáme do nejjižnějšího cípu 
zástavby, na Huť. Bývala tu v dobách 
minulých opravdu velmi stará, již stře-
dověká železná huť, která ze Strašic 
vytvořila opravdu důležitou část severní 
rožmberské domény. V baroku zde 
zásluhou valonského hutního experta 
Caspara de Sarth vyrostla jedna z prv-
ních vysokých pecí v Čechách vůbec. 
Naším dnešním cílem však nejsou pozů-
statky někdejšího hutního průmyslu, 
ale půvabný lovecký zámeček ukrytý nad 
Strašicemi uprostřed lesů. 

Na konci strašické Huti u rozlehlého 
objektu Hájkova mlýna vstoupíme na sil-
nici vedoucí lesem proti proudu horního 
toku říčky Klabavy, historicky označované 
jako Padrťský potok. Tok lze označit jako 

velmi čistý, což dokazuje nejen výskyt 
již poměrně vzácné drobné rybky vranky 
obecné, ale i dochování jedné z posled-
ních populací vysoce ohroženého druhu, 
raka kamenáče, na území ČR. Po asi 2 km 
se v údolí objeví po naší pravici nehezká 
patrová budova obehnaná plotem s žilet-
kovými dráty. Jde o vojenský objekt, který 
zůstal armádní i po zániku vojenského 
újezdu. Stojí na místě někdejší hájovny 
zvané Amerika. Asi o necelých 100 m 
výš proti proudu leží místo, jež by podle 
přání Povodí Vltavy, a. s. a některých 
politiků dnešního vedení Plzeňského 
kraje mělo být přehrazeno obludnou, 
cca 20 m vysokou a 400 m dlouhou sypa-
nou hrází tzv. suchého poldru, vzletně 
nazývanou Vodní dílo Amerika. Co by 
její výstavba, údajně v budoucnu mající 
zabránit povodňové vlně (navržena jen 

pro stoletou vodu!), znamenala, je nas-
nadě. Hrozilo by velmi vážné poškození 
té největší devizy CHKO Brdy, krajin-
ného rázu. Nehledě na to, že s rakem 
kamenáčem bychom se mohli úplně roz-
loučit! Doufejme, že zvítězí zdravý rozum 
a k výstavbě sypané příšery nikdy nedo-
jde. My však půjdeme dál proti směru 
vody proudící zde v podobě horské bys-
třiny. Po nějaké necelé hodince klidné 
chůze se les poněkud rozestoupí a my 
staneme před půvabnou stavbou, jakoby 
uprchlou z romantické pohádky O jed-
nom malém lesním království. 

Vypíná se tu lovecký zámeček Tři 
trubky, který nechal vystavět Jeroným 
Colloredo-Mansfeld podle projektu vyni-
kajícího rakouského architekta, urbanisty 
a malíře Camilla Sitte. Škoda, že původně 
mnohem subtilnější stavba byla v pozděj-
ších dobách dosti znešvařena novodobou 
přestavbou, která změnila vzdušný bal-
kon hlavního průčelí v těžkopádnou 
karikaturu původního záměru. Zámeček 
se v souvislosti s vytvořením prvorepub-
likové dělostřelecké střelnice na Brdech 
dostal do státního majetku. Hosty tu 
byli mj. oba prvorepublikoví prezidenti, 
Tomáš. G. Masaryk a Edvard Beneš. 
Za druhé světové války, po přeměně Brd 
na vojenský prostor Brdy-Kammwald tu 
sídlil v nemilost upadlý německý mar-
šál Walter von Brauschitz. Ve fešáckém 
vyhnanství si tu odpykával Hitlerovu 
nevraživost za kritiku otevření východní 
fronty. Po válce se Tří trubek ujala opět 
armáda a zámeček využívala především 
k ubytovávání potentátů spřátelených 
zemí, kteří si k nám jezdili zastřílet. 
Zdejší stáda zvěře, zvláště pak vysoké, 
byla vždy proslulá. Konečně, jméno podle 
lidového podání místo získalo prý díky 
třem jelenům, kteří se troubením vyzývali 
k soubojům o zdejší laně… Za pozornost 
stojí i prostranný čestný dvůr obklopený 
ochozy a pěkná, po anglicku udržovaná 
zahrada. Celý objekt je od konce r. 2014 
chráněný jako kulturní památka.

O kousek výš proti proudu si 
povšimněte drobné roubené stavby sto-
jící nad kamenem vyzděnou nádrží. 
Je to objekt někdejší malé vodní elek-
trárny, jejíž nevelká Kaplanova turbína 
zásobovala lokalitu proudem. I ona byla 
prohlášena kulturní, resp. technickou 
památkou. Budeme-li pokračovat výš 
proti toku Klabavy, dostaneme se delším 
pochodem či jízdou na kole do nádherné 
kotliny, vyplněné Padrťskými rybníky. Ale 
o nich až příště.

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

Lovecký zámeček Tři trubky.  
Foto R. Rotter, 2015

Centra společných služeb obcí – Přehled 
činností, které mohou centra zajišťovat:
• příprava obecně závazných vyhlášek, 
• příprava právních dokumentů, 
• vzory nájemních nebo kupních smluv, 
• zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, 
• zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy, 
• zajištění právních služeb pro obce, 
• zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, 
• příprava, řízení a administrace projektů obcí, 
• příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu, 
• monitoring dotačních titulů, 
• projektové poradenství obcí, 
• příprava webových stránek DSO, 
• příprava informačního zpravodaje pro občany, 
• propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,
• odborná konzultace k veřejným zakázkám,
• zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,
• spolupráce při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,
• společné nákupy energií nebo jiných položek,
• prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí  

(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),
• zajištění zpracování strategie rozvoje obce,
• zajištění zpracování územního plánu obce,
• odborné poradenství a spolupráce při sestavení rozpočtu obce,
• odborné poradenství v oblasti daní,
• konzultace se stavebními odborníky,
• sdílený stavební dozor.

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

Tip na dotaci: 
Grantový program 
Zelené oázy rozdal 
1,4 milionu korun 
a zahájil další ročník

 
 
 
 
 
 
 
Společnost MOL Česká republika 
a Nadace Partnerství vyhlásily druhý roč-
ník grantového programu Zelené oázy. 
Stejně jako během předchozího roč-
níku rozdá společnost MOL 1,4 milionu 
korun, které pomohou navrátit zeleň 
a vodní prvky do urbanizovaného pro-
storu. O granty ve výši až 140 000 Kč 
mohou obce, školy, spolky a další orga-
nizace zažádat do 30. října. Zároveň 
organizátoři vyhlásili nejlepší projekt 
loňského ročníku, vítězem se stala 
zahrádka Montessori školky v Kladně. 
Dotační přehledy na www.nepomuk.cz/cs/
prehled-dotacnich-prilezitosti
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Rozhovor s novým 
nepomuckým Paterem 
Jiřím Špiříkem

Text: Karel Baroch
Foto: Pavel Motejzík

Vždy, když jdu na setkání s někým, koho vidím poprvé, 
tak mám jisté očekávání. Jaký ten člověk asi bude? 
A zvláště pak, když se jedná o římskokatolického 
kněze. S duchovními se totiž nesetkávám každý den. 
P. Jiří Špiřík na mě od první chvíle zapůsobil jako 
člověk příjemný i sebevědomý, se širokým rozhledem 
a s pevným stiskem ruky (a na to já dám).

Jak jste, pane faráři, přijal skutečnost, že 
vaším novým působištěm bude Nepomuk, 
rodiště sv. Jana Nepomuckého, a vůbec, 
s jakými pocity do Nepomuku přicházíte?

Již dříve mi biskup naznačil, že nastane změna mého působiště, 
jen ještě nebylo konkrétně určeno místo, to vyplynulo až ve spo-
jitosti s přesuny i jiných kněží v diecézi. Byl jsem tedy vnitřně 
připraven na něco nového. Nepomuk mě trochu překvapil, ale 
v podstatě jsem se těšil.

Na Nepomucku se strhla běžně nevídaná podpora 
předchozího Patera Slávka Holého. Ač chodí do kostelů 
zhruba 200 lidí, podpořilo ho při podpisové akci 
přes 800 dalších. Jak to na vás vůbec působí?

Moc o tom nevím, ale beru to z té pozitivní stránky. Že se přes 1000 

lidí snažilo - a tedy zajímalo o dění v církvi. My lidé máme často 
jen omezené vnímání mnoha věcí, a tak se stává, že usilujeme 
o něco, co se úplně neshoduje, někdy dokonce protiví tomu, co 
po nás chce Bůh. Koneckonců o tom píše hodně i apoštol Pavel, 
sám to zažil: „Saule, Saule… marně se vzpíráš proti bodcům…“ 
(Sk 26, 14).

Váš předchůdce tady zároveň zanechal hlubokou 
stopu. Budete se snažit na jeho aktivity navázat?

Byl jsem rád, že tady Slávek zůstal pár dní navíc. Chodil jsem 
za ním s tužkou a papírem a psal si mnohé, o čem mě informo-
val. Samozřejmě se nedalo stihnout a vzpomenout si na vše. Ale 
snad jsem si podstatné zapsal, abych mohl navázat.

Bude pro výkon vašeho poslání důležitá 
také spolupráce s radnicí?

Plánoval jsem hned v pondělí po svém uvedení jít na radnici, 
ale starosta mě předběhl. Když se dozvěděl, že mě bude uvá-
dět generální vikář Mons. David Henzl, sjednal schůzku s ním, 
s P. Slávkem a se mnou ještě na neděli před slavnostním uve-
dením. A i když tu neděli nebylo moc času, myslím si, že to 
podstatné bylo řečeno a domluveno. Nemám, co bych dodal, 
o spolupráci, z jedné i druhé strany, hovoří skutky více než slova.

Adaptační kurz

V loňském školním roce byla školní docházka žáků šestých tříd zahájena adaptač-
ním kurzem. Hned v druhém zářijovém týdnu i letošní šesťáci zahájili školní rok kur-
zem, který je součástí dlouhodobého preventivního programu. Letošní adaptační kurz 
doznal oproti loňské premiéře několik změn. Novinkou bylo místo konání kurzu a nově 
také přenocování v chatkách nedalekého autokempu Nový rybník. Žáci šestých tříd 
se postupně po třídách na autokempu Nový rybník vystřídali, žáci 6. B přijeli do kempu 
v úterý ráno, absolvovali program, po noclehu v chatkách se pěšky vrátili do školy, kde 
pokračovali v různých činnostech. Ve středu ráno už se do programu zapojila třída 6. 
C, ve čtvrtek ráno je vystřídali děvčata a kluci ze 6. A - a ti jako poslední v pátek ráno 
kemp opustili. Od úterka do pátku byly v autokempu slyšet hlasy dětí nepomucké školy. 
Od rána do večera si pod vedením metodika prevence PPP Plzeň-jih Mgr. Milana Žižky, 
svých třídních a dalších pedagogů nepomucké školy vyzkoušely celou řadu činností, 
které prověřily jejich fyzickou zdatnost, součinnost při práci v kolektivu, postřeh, vzá-
jemnou pomoc, cit pro rovnováhu a mnoho dalších zajímavých a hlavně zábavných akti-
vit. Každý večer celodenní program uzavřelo oblíbené opékání buřtíků. Někteří šesťáci 
se znali už ze tříd prvního stupně, ti nově příchozí měli při netradičních činnostech 
možnost poznat své nové spolužáky i své třídní. Zkušenosti z mnoha škol jasně hovoří 
o prospěšnosti podobných akcí, věříme, že i ten letošní "adapťák" měl hned na začátku 
školního roku pro všechny účastníky svůj význam. Poděkování patří týmu pedagogů, 
kteří se iniciativně do kurzu zapojili a po celou dobu koordinovali celodenní program. 
Počasí se vydařilo, téměř po celou dobu kurzu byl areál kempu v plném slunečním svitu.

Texty o ZŠ Nepomuk: 
 Milan Demela, ředitel

Dopravní výchova
Páté ročníky mají ve školním vzdělávacím 
plánu mj. také hodiny dopravní výchovy. 
Už řadu let slouží mnoha dětem okresu 
Plzeň-jih dopravní hřiště vybudované 
v areálu blovické základní školy. Pobyt 
děti zahájí teoretickou průpravou a ještě 
před nástupem na hřiště zvládnou i test 
zaměřený na chování chodců na silnicích. 
Dětem se samozřejmě nejvíc líbí pobyt 
na dopravním hřišti. Musí zvládnout 
jízdu na kole tak, jako kdyby byly účast-
níky v normálním silničním provozu. 
Musí např. respektovat výstražné zařízení 
před železničním přejezdem, chodcům 
na přechodech dávají přednost, jízdu kři-
žovatkami jim regulují semafory a rovněž 
jízda po kruhovém objezdu je součástí 
praktické části dopravní výchovy.

Noví prvňáčci

S měsíčním zpožděním se vracíme do ter-
mínu 1. září, kdy se do lavic nepomucké 
základní školy posadili noví prvňáčci. 
Celkem máme v prvních třídách 54 žáků. 
První den se nesl spíše ve slavnostním 
duchu, kdy rodiče nových školáků pozorně 
sledovali první minuty školní docházky, 
ale děti zajímaly především dárky, které 
na ně ve školních lavicích čekaly.

Den otevřených 
dveří v MC Beruška
Dne 14. 9. proběhl v MC Beruška podle 
mého názoru velmi povedený „Den ote-
vřených dveří“. Přišly se mezi nás podí-
vat nové maminky se svými dětmi, které 
jsme provedly po centru, ukázaly jim naše 
prostory, náplň kroužků a popsaly naši 
činnost. Doufáme, že se u nás mamin-
kám a jejich dětičkám líbilo a budou 
„Berušku“ navštěvovat i nadále. 

Monika Nová

Podzimní tvoření

V pátek 7. 10. od 16:30 proběhne v MC 
Beruška Nepomuk „Podzimní tvoření“. 
Milé maminky a tatínkové, přijďte 
si společně s námi a dětmi vytvořit 
nějaký hezký výrobek s podzimní 
tematikou a strávit příjemné odpoledne 
v mateřském centru. Těšíme se na vás.

Tým MC Beruška

Minibazárek

Ve středu 12. 10. 9:00-11:00 a 16:00-18:00 
proběhne v MC Beruška „Minibazárek“ 
s dětským oblečením a hračkami. Přijďte 
ulovit nějaký parádní „hadřík“ pro vaše 
ratolesti. Kdo by měl zájem prodávat, pro-
sím, kontaktujte mě na tel. č. 602 733 270 
nebo mailu: nova.monika@email.cz.

Monika Nová, MC Beruška
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Česká republika patří mezi nejvíce ateistické 
státy Evropy. Může za to třeba to, že je naše 
společnost příliš materialistická?

Myslím si, že to je trochu zkratovité vidění. Jednak již ter-
mín „nejvíce ateistický stát“ je odvozen od nějaké statistiky, 
která však nemusí vystihovat chápání víry v Čechách. Pro 
jiné se můžeme zdát ateisty, jak je to však doopravdy, je otáz-
kou. A určitě to není materialismus, který by se dal označit 
za hlavní příčinu, těch bude více, vyplývajících často z histo-
rických okolností.

Není také jedním z důvodů celibát? A je 
podle vás celibát pro římskokatolickou církev 
nezbytný? Jsou přece církve, které ho nemají 
- a není to pro ně vůbec žádnou překážkou.

I když jsem byl jako dítě pokřtěn v římskokatolické církvi, jako 
kněz jsem nějakou dobu působil v církvi řeckokatolické, kde je 
praxe ženatých kněží. Mohou tedy celou záležitost vidět i z tro-
chu jiné stránky, než se jeví vám. Jak se říká, „každá mince má 
dvě strany.“ S ženatým kněžstvem by sice byl větší zájem o toto 

povolání, ale na druhé straně je s tím spojeno mnoho problémů. 
Nedovedete si představit, kolik pohoršení vyvolá, když se takové 
manželství nevydaří. Nebo když děti takového kněze spíš než 
svatostí vynikají „uličnictvím.“ A to jsou ty nejmenší problémy.

Lidé si často myslí, že tím by se vyřešil úpadek víry. Ale nevy-
řešilo by se nic, jen by přibylo další téma k pomlouvání, proč 
je církev špatná.

Co si myslíte, pane faráři, o církevních restitucích?
Myslím si, že na toto téma bylo řečeno a vysvětleno ze strany 
církevních představitelů dost. Vše lze najít na webu, bylo by 
zbytečné cokoliv dalšího dodávat. Jen se divím, jak pro komu-
nisty, a některé socialisty s podobným smýšlením, je to stále 
vděčné téma, hlavně před volbami. Spíše bych se zamyslel nad 
hlubšími principy vztahu člověka k Bohu. Bible jasně definuje, 
že sedmý den máme světit. Máme tedy jednu sedminu svého 
času věnovat poznání Boha. Rovněž však jasně říká, že jednu 
desetinu z toho, co nám Země dá, tedy co vyděláme, máme 
odevzdat Bohu. V tom je náš rozpočet „hluboce podhodnocen“, 
v podstatě se Bohu a jeho přikázáním vysmíváme.

V kostele sv. Jakuba v Nepomuku

První den služby na Nepomucku – Mše u kapličky v Tojicích (14. 8. 2016)
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FÉNIX přijímá přihlášky i v říjnu 

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

Osobnost papeže Františka je velmi charizmatická. 
Je to člověk, který je svými názory a postoji 
i svým chováním mnoha věřícím, ale i ateistům, 
sympatický. Alespoň na mě tak působí. Čím vás 
osobně nejvíce Svatý Otec oslovuje?

Asi před měsícem jsem byl pozván na oběd k řeholním sestrám 
a měly tam také na návštěvě jedno děvče. To mi položilo otázku: „Co 
říkáte na toho Frantu?“ „Jakého Frantu, to myslíte papeže?“ ujistil 
jsem se. Ostatní sestry zděšeně poslouchaly náš rozvíjející se roz-
hovor. Když přikývla, pochopil jsem její „veselou mysl“ a v témže 
duchu pokračoval: „No, ale ten Béďa taky nebyl špatný, co na něho 
říkáte…“ To se už řeholní sestry neudržely smíchy, jak se zasvěceně 
bavíme o „Frantovi a Beďovi“. 

Podívejte se, média vytvářejí určitý obraz papeže, určitým způso-
bem ho interpretují. A je pravdou, že současný papež je pro media 
lépe uchopitelný - a tedy i sympatický. Je však omylem vyzdvihovat 
ho, nebo dokonce stavět do opozice s papeži předchozími. On sám 
se proti tomu ohrazuje. Na jedné straně mě tedy těší vzedmutí medi-
ální zájmu o papeže, na druhé straně se toho obávám. Na víru lidí 
například v Nepomuku to nemá vliv. Vytváří to v nich často zdání, že 
kdyby tady měli faráře formátu František, Halík, atd., tak by určitě 
chodili do kostela a věřili. Jenže to je opravdu jen zdání, realita je 
jiná. Nechodili by a nevěřili.

Mě osobně papež František nejvíce zaujal názory na uprchlíky. 
Setkal se s nimi v uprchlických táborech, a několik jich dokonce přijal 
ve Vatikánu. Chtěl bych znát váš názor na problematiku uprchlíků. 
Ve farnostech, kde jsem byl farářem, než jsem přišel do Nepomuku, 
jsem v několika případech pomohl sociálně slabým a ubytoval je 
na prázdných farách. Dokonce jsem ubytoval i člověka romské národ-
nosti. Přinášelo to spoustu problémů, znovu bych do toho nešel. Je 
totiž rozdíl mezi nějakým jednorázovým gestem, které například 
učiní papež, a soustavnou starostí o tyto lidi. V praxi je to o tom, co 
například zažívala a dodnes zažívá nadace Generace 21.

Chápu tedy i postoj kardinála Duky, který je více realistický a který 
media shrnula do slov: "My jim především nepomůžeme." Dokonce 
tento postoj, podle mě, více odpovídá evangeliu. Neboť evangelium 
hovoří o milosrdenství, ke kterému se člověk sám rozhodne podle 
svých možností. A je na něm, jakým způsobem a za jakých podmí-
nek pomáhá. A z druhé strany i sám Ježíš vyžadoval od těch, kterým 
pomohl, víru v něho a vděčnost.

To vše tedy v souvislosti s imigranty postrádám. Největším problé-
mem je však islám, falešné a ve svých kořenech násilné náboženství. 
Nemůžeme v imigrantech vzbuzovat falešné naděje, jak co do jejich 
minulosti, s čím přicházejí, tak co do budoucnosti. "Nepomůžeme" 
kardinála Duky tedy chápu jako NE globálnímu obchodování 
s národy a lidmi.

Současná společnost se potýká s mnoha problémy. 
Mezi největší zcela jistě patří terorismus, bída 
na jedné straně a nadbytek na straně druhé, ale 
třeba i nástup techniky, která lidi jaksi předbíhá. 
Myslíte si, že lidstvo kráčí správným směrem?

Myslím, že není na mně řešit „globální“ problémy společnosti, já 
budu rád, když podle svých možností pomohu lidem v Nepomuku 
a okolí, aby kráčeli správným směrem. 

Vraťme se tedy zpátky k nám do Nepomuku. 
Co říkáte nepomuckým kostelům, naší chloubě?

Žertem říkám, že mne na biskupství ošidili. Řekli, že půjdu 
do Nepomuku, ale napsali jmenování na 4 farnosti. Ve skutečnosti 
je farností 6, neboť Neurazy a Žinkovy přiřadili k Nepomuku jako 
filiálky, a kostelů je dokonce 9 – a k tomu ještě pár kaplí!
Ale máte pravdu, dívám se na ty kostely také trochu očima místních 
lidí, je to chlouba. Jen škoda, že jsou tak málo využívané. Poklady 
v nich ukryté by si zasloužily větší pozornost.

Už jste měl čas alespoň trochu 
seznámit se s místní farností?

Co jsem tady, tak se s farností seznamuji. Vlastně nic jiného nedě-
lám. Vezměte si Svatojánské muzeum, které je na arciděkanství 
a které farnost zastřešuje. Považuji jeho dobré fungování za klíčové 
pro další rozvoj farnosti. Jedním z hlavních důvodů, proč P. Slávek 
odcházel s těžkým srdcem, bylo právě toto jeho dílo. Nezanikne? 
Udrží se finančně? Nesmíme ho v tom zklamat.

A co farníci, jací jsou?
Musím říci, že zvídaví, to zní slibně.

Svých respondentů se ptám, co jim dokáže udělat 
radost. Co dovede P. Jiřímu Špiříkovi zvednout náladu?

Když vidím v první lavici v kostele sedět děti. Potom neopomenu 
místo kázání si s nimi povídat. Snad to ostatní neodradí, že úroveň 
mého kázání je „leda tak pro děti.“

A naopak, je něco, co mu ji dovede pokazit?
Když v kostele ty děti nejsou.

Kde se s vámi budou moci nepomučtí setkávat? 
Nemám na mysli pravidelné bohoslužby.

Setkávám se s nimi stále, na ulici, v obchodě. Minulý týden jsem 
hledal papírnictví, abych si koupil kancelářský papír velikosti A3. 
V prvním obchodě mi vysvětlili, že musím do toho druhého, a v tom 
druhém, že to snad jedině až v Plzni. Člověk se s lidmi setkává 
a stále učí.

Ale vám jde asi o něco jiného, jestli plánuji nějaké setkávání. 
Ano, už jsem nějaké udělal a budu dělat další, svoji „pastorační 
strategii“, své „know how“, si však prozatím ponechám pro sebe.

Skoro každý má, nebo alespoň měl by mít nějaké 
koníčky. Jak vy rád trávíte volný čas?

Když jsem byl nějakou dobu v Anglii, tak se mě ptal funebrák, 
jestli také chodím hrát golf. V Anglii totiž všichni kněží v pondělí 
zavřou fary a místo neděle mají den odpočinku a jdou hrát golf. 
Musel jsem ho zklamat, golf neumím, ale kdybych tam byl déle, 
snad bych se ho naučil.

Myslím si však, že v případě kněze to je s těmi koníčky trochu 
jinak. Nebo aspoň u mne, své koníčky přizpůsobuji situaci, kde 
se nacházím. V Hradci, v České Kanadě, jsem jezdil na kole, i tady 
mne už mohli vidět s kolem. Ale tady je to trochu více kopcovité, tak 
nevím… Ale v zimě mě, doufám, uvidíte na Špičáku na lyžích. Obá-
vám se však, že mi na nějaké koníčky v Nepomuku nezbude času.

Závěrem se vás chci, pane faráři, zeptat, jestli chcete 
něco vzkázat čtenářům Nepomuckých novin?

Když jsem se dozvěděl, že mám jít do Nepomuku, tak samozřejmě 
po sv. Janovi mě napadlo „Zelená Hora a Černí baroni“. A pustil 
jsem si film s majorem „Terazkym“. A abych si dodal odvahy při 
stěhování a s tím, co mě tam čeká, tak jsem se žertovně povzbu-
zoval: „Čo bolo, to bolo, terazky si tu farárom“. Tak snad mne lidé 
přijmou se švandrlikovským optimismem.

Poslední dobou jsem v souvislosti s příchodem 
nového pana faráře do Nepomuku často slýchal, „jakej 
ten novej asi bude?“, ale na základě našeho setkání 
mohu všem vzkázat, že „ten novej bude dobrej“.

Děkuji za rozhovor.

Jaký bude 4. rok provozu?
FÉNIX v týdnu od 3. října zahajuje 4. rok své existence a blíží 
se k pátému, poslednímu roku povinné udržitelnosti. Poté 
jsou možné i velké změny, které po dobu pěti let možné nebyly. 
Letošní rok je nový zejména o nové lektory, kteří jsou k nám 
ochotni dojíždět třeba i z Plzně. Věřím, že až si je vyzkoušíte, 
shodneme se na tom, že je to dobrá cesta přijímat nové lidi, dát 
jim důvěru. Pokud se vám přístup nebo znalosti lektora nebu-
dou líbit, víte, že můžete přijít do kanceláře FÉNIXU a my s vámi 
probereme, jak situaci vyřešit. Čtvrtý rok je jiný i v rozhodnutí, 
že FÉNIX do budoucnosti není možné udržet bez většího pro-
vozního grantu. Podali jsme proto žádost v rámci Operačního 
programu. Jedná se o náš první pokus, zkusíme ještě další vari-
anty, držte nám palce. Projekt je zaměřený na vznik rekvalifi-
kačního centra v rámci FÉNIXU. Mohl by pomoci minimálně 20 
lidem z Nepomucka k zajímavé rekvalifikaci a 9 z nich k dotaci 
na plat zaměstnance. Budeme také více pronajímat místnosti 
ve FÉNIXU a ze získaných peněz zakoupíme vybavení, jako jsou 
žebřiny, další žíněnky, míče, hudební nástroje, výtvarné potřeby, 
antivirový program aj.

Zahájení v týdnu od 3. října
Všechny naše aktivity budou zahájeny první říjnový týden. 
Pokud jste nestihli prostudovat rozvrh, přihlásit se, nevadí. 
Máme zkušenost, že nebývá problém se do většiny kurzů dohlá-
sit i v průběhu pololetí. Hlídejte si ikonku „Obsazeno“ nebo 
počet volných míst na webovém rozvrhu, případně nám zavo-
lejte, zda je v kurzu volné místo. Rádi vám umožníme do kurzu 
přistoupit a odečteme hodiny, které jste neabsolvovali.

Novinky v rozvrhu

jóga: Noví lektoři s sebou přináší zajímavé novinky. Díky paní 
Sedláčkové, která nám potvrdila spolupráci, nabízíme dopolední 
jógu s hlídáním dětí. Jistě vás bude zajímat, že za hlídání nemu-
síte zaplatit ani korunu. Je zdarma. Lákavé? Co říkáte, milé ženy 
na mateřské dovolené? Důležité je, aby vaše dítě bylo hlídatelné.

divadlo: Jakub Kurc a Radka Prokopová se pokusí ve vás 
a vašich dětech probudit vášeň pro divadlo. V nabídce je jak 
klasické, tak muzikálové. Největší radost nám udělala Jakubova 
ochota vést dospělé, a tak můžeme ve FÉNIXU zkusit vzkřísit 
Ochotnické nepomucké divadlo! Přijdete se podívat? Nechcete 
si zkusit alespoň „Paní, nesu vám psaní?“

hudba, pohyb, tanec: Letos najdete v rozvrhu kytaru, flétnu 
i hudební školičku pro malé nebo velmi malé děti. Ještě více 

jsme na základě vašeho zájmu rozšířili pohybové a taneční 
kurzy. Rádi uvítáme nápady na další aktivity a stále hledáme 
lektora pro moderní tanec s dovedností choreografie nebo pro 
sborový zpěv.

Jazykové kurzy
I v tomto roce najdete v rozvrhu 7 světových jazyků a najdeme 
lektora i na osmý typ jazyka, budete-li potřebovat. První hodinu 
nabízíme jako zkušební. Nebude-li vám vyhovovat výuka, jazy-
ková úroveň nebo lektor, vracíme celé kurzovné. Do kurzů 
můžete přistoupit i v průběhu roku nebo můžete přestoupit 
z jedné jazykové úrovně do druhé. Skupiny pro výuku jsou již 
od 3 osob, max. 8 účastníků. Pro 2 zájemce je možné výuku zre-
alizovat za 1800 Kč (15 lekcí). Individuální setkání (1 účastník 
a lektor) je v nabídce za 200 Kč/ lekce. Výuka ve FÉNIXU je 60 
minutová.

Anglický jazyk pro dospělé: Aj1, Aj2, Aj3, Aj4, AJ5-6
Anglický jazyk pro děti: 3-6 let, 5-8 let,  
doučování pro žáky a studenty
Anglický jazyk intenzivně:  
3hodinový bloky výuky v pátek nebo o víkendu 
Anglický jazyk individuální výuka nebo firemní kurz:  
čas dle domluvy, k využití učebny ve FÉNIXU
Německý jazyk pro dospělé: Nj1, Nj2, Nj3
Německý jazyk pro děti: doučování žáků a studentů
Německý jazyk individuální výuka nebo firemní kurz:  
 čas dle domluvy
Ruský jazyk: začátečníci nebo po domluvě i pokročilí
Italština: začátečníci nebo po domluvě i pokročilí  
+ konverzační italština
Znaková řeč: začátečníci
Španělština: začátečníci nebo po domluvě i pokročilí
Francouzština: začátečníci nebo po domluvě i pokročilí
Jiný typ jazyků: řešíme vždy individuálně 

Víkendové kurzy
15. října - Výroba mýdel
16. října - Výroba šperků 
19. listopadu – Agility, ukázkový seminář na téma výcvik psů, 
souhra psa a pána
26. listopadu – Pedig, vánoční zvonek
26. listopadu - Vizovické pečivo 
3. prosince – Grafický lis, novoročenka 
10. prosince – Vánoční výtvarné a řemeslné dílny 

Pohodový podzim přeje za tým FÉNIX Miroslava Brožová

„Fénix děkuje 

městu Nepomuk 

za 4. rok podpory 

provozu centra“
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V Přeboru České 
republiky Side 
uspěli domácí
Dne 4. 9. 2016 se konalo v Kramolíně 
Mezinárodní mistrovství v sajdárkrosu. 
Z domácích jezdců ve třídě Přeboru ČR 
dominovali Miloš Hlava s Jindřichem 
Křížem, kteří ziskem 47 bodů z možných 
50 obsadili první místo, v celkovém prů-
běžném pořadí soutěže jsou nyní druzí. 
Vedlo se také dvojici Noháček/Kadečka, 
která byla po první rozjížďce druhá, 
následně ji zradila technika a i přesto 
obsadila ve výsledku krásné šesté místo. 
Svůj první závod absolvovali také otec 
a syn Kubíkovi z Kozlovic, kteří skončili 
na devátém místě. Kompletní výsledky 
najdete na http://amk.nepomuk.cz/.

Pionýr Nepomuk z. s. – 3. běh

Letošní náplní 3. běhu na táborové 
základně v Přebudově bylo putování 
po kouzelnickém světě s Harry Potterem. 
Na děti v neděli 31. 7. čekal připra-
vený kouzelnický sbor, který vznikl 
pod vedením (nikoli podvedením) pro-
fesorů Brumbála a McGonagallové. 
Vedoucí se dětem představili na párty 
s Mnoholičným lektvarem, po jehož 
vypití se všichni proměnili v nejrůznější 
známé osobnosti. Jelikož došlo ke kra-
chu obchodu s kouzelnickými hůlkami, 
za asistence učitelského sboru si studenti 
vyrobili hůlky sami (jak informoval Denní 
věštec). Děti byly rozděleny do kolejí 
a vyrobily si vlastní erby, funkční koště 
(muselo umět zametat a létat) a portréty 
na heslo střežící jejich příbytky. 

Navštívili jsme Příčnou ulici, kde 
nás nejvíce zaujal oděvní obchod, kde 
se studenti po kouzelnicku nevkusně 
vystrojili. Vyzkoušeli jsme si doručování 
Huláků, odolali nájezdu horských trolů 
a zvládli jsme i mnohé nástrahy vedoucí 
ke Kameni mudrců. Každý si vyrobil vlast-
ního domácího skřítka, aby mu pomáhal 
při náročném kouzelnickém studiu. Jeli-
kož došlo k otevření Tajemné komnaty, 
byli jsme nuceni sklidit naši zásobu 
mandragor, abychom každého, kdo byl 
zkameněn baziliškem, mohli zase odča-
rovat. Vše dobře dopadlo, hlavně díky 
nálezu meče Godrika Nebelvíra, který 
nám pomohl s baziliškem se vypořádat. 
Koleje také vytvořily Pobertovy plánky 
se zakreslením táborové základny a pozicí 
všech kouzelníků, které se jim povedlo 
objevit. Poklidný pobyt byl znovu naru-
šen hromadným útěkem z kouzelnického 
vězení, ale všichni smrtijedi byli nako-
nec objeveni a pochytáni. Dne 5. 8. došlo 
v mudlovském (nekouzelnickém) světě 

k zahájení Olympijských her. To byla však 
pouze zástěrka k odvrácení pozornosti 
mudlů a naše Mistrovství světa ve famr-
fpálu a zahájení Turnaje Tří kouzelníků 
mohlo směle vypuknout. Ohnivý pohár 
zřejmě podlehl výjimečnému matoucímu 
kouzlu a místo avizovaných tří šampionů 
měla nakonec šampiona každá ze čtyř 
kolejí. Koleje podporovaly své šampiony 
při plnění náročných úkolů nejen povzbu-
zováním. Studenti byli také přezkoušeni 
v rámci zkoušek NKÚ (náležitá kou-
zelnická úroveň), které dopadly nad 
očekávání, jelikož nikdo nebyl ohodnocen 
nejhorším možným výsledkem – T (troll). 
Stejně jako Harry, Ron a Hermiona, i naši 
studenti si vyzkoušeli, jaké to je přeží-
vat v improvizovaném přístřešku, který 
studenti navíc vyšperkovali vlastními 
obrannými kouzly. Poslední dny patřily 
honbě za viteály, kterých se nám nakonec 
zželelo, a proto nebyly dosud zničeny.

Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří nám pomohli táborový běh usku-
tečnit. Jsou jimi: Česká spořitelna, a.s., 
ZOO Plzeň, Magistrát města Plzně, Fraus, 
pí. Petra Plzáková, pí. Miroslava Bílá, 
Sára Válová, pí. Vladislava Bělová a Tonda 
obal na cestách. Zbývá poblahopřát vítě-
zům celotáborové hry. Už už to vypadalo 
na vítězství Zmijozelu, na poslední chvíli 
však bylo třeba rozdělit ještě pár bodů, 
a tak se z prvenství nakonec radoval 
Nebelvír.

Všem děkujeme za příjemně stráve-
nou část prázdnin a těšíme se příští rok 
na viděnou. Fotografie, videa i naše tábo-
rové noviny (Denní věštec a Jinotaj) jsou 
dostupné na facebookovém profilu LPT 
Přebudov III. běh.

Martin Brejcha

Oživme divadelní tradici!
Nepomuk kulturně žije, ale nepřijde vám, že tady něco chybí? Pokud máte pocit, že je 
to divadlo, pojďte s námi obnovit tradici ochotnického divadla, jehož kořeny sahají hlu-
boko do minulosti. Vždyť i věhlasný nepomucký spisovatel Alexandr Berndorf psal hry 
pro místní ochotníky. Chcete-li být u toho, dostavte se každé úterý od 18.30 do Fénixu 
a staňte se součástí nově vznikajícího spolku. Pro mladší zájemce od 9 do 16 let nabí-
zíme divadelní kroužek, v němž si budou moci ozkoušet základní divadelní techniky 
a zažít pocit vystupování před publikem. Odhoďme stud a postavme se na prkna, jež 
znamenají svět. Všichni jsou srdečně vítáni. Tiskařský šotek FÉNIX tento rok překva-
pil tím, že vymazal divadelní kroužek pro děti z bulletinu! Přesto věříme, že nás ti praví 
divadelní nadšenci najdou, třeba skrze tento článek. Divadelní kroužek pro děti bude 
vždy v úterý od 16.45 do 18.00 hodin (cena 550 Kč/pololetí, věk od 9 let).

Jakub Kurc

Mistrovství 
České republiky 
v rapid šachu
O víkendu 10. a 11. září se v Klatovech 
uskutečnilo Mistrovství České republiky 
v rapid šachu. Turnaje se zúčastnili nej-
lepší šachisté z celé České republiky, kteří 
byli dle věku rozděleni do tří věkových 
kategorií a zvlášť chlapci a dívky. Celkem 
na turnaji hrálo 200 dětí. Z našeho 
oddílu jsme měli zastoupení v katego-
rii H12 Petr Flajšman, a v kategorii H14 
Pavel Flajšman, Lukáš Kašpar a Jakub 
Sedlák. Po devíti odehraných kolech 
a po sečtení výsledků dosáhli naši hráči 
na tato celková pořadí: v kategorii H12 
- Petr 15. místo ze 44 hráčů, v kategorii 
H14 - Pavel 12. místo, Lukáš 31. místo 
a Jakub 39. místo ze 46 hráčů. Všichni 
naši hráči vybojovali lepší místo oproti 
nasazení do turnaje. Gratulujeme. Pro 
tři jmenované v kategorii H14 to bylo 
poslední mistrovství v rapid šachu v dět-
ských kategoriích. Doufáme, že nastupu-
jící generace mladých šachistů svojí pílí, 
bojovností a vytrvalostí dosáhne alespoň 
takových úspěchů a že se naši starší žáci 
ve světě dospěláckého šachu neztratí.

Šachový klub Dvorec

Šachový Klub Dvorec
Srdečně zve všechny mladé zájemce 
o šachy do šachového kroužku

Kroužek bude probíhat: vždy v úterý 
od 15:30 hod. do 17:00 hod. v hrací 
místnosti šachového klubu v Městské 
sportovní hale (v Sokolovně) Nepomuk.

Vedoucí kroužku: Ing. Petr Herejk, trenér 
šachu 2. třídy. 
 
Program a cíle kroužku: seznámení 
se základy šachové hry, účast 
na plzeňských a krajských soutěžích, 
případně registrace v šachovém oddílu. 

Cena: přijďte se s dětmi zdarma podívat. 
Placení poplatku za trenéra bude 
stanoveno až po domluvě v případě 
trvalého zájmu o kroužek.

Horská kola v Kramolíně
Poslední prázdninová sobota v Kramolíně patřila sportovcům a hlavně cyklistům, 
místní sbor dobrovolných hasičů a amatérský klub cyklistů „ŘEMESNÍCI“ uspořádali 
amatérský závod horských kol kramolínský „VRCHOZDOL“, kterého se účastnili cyk-
listé nejen z blízkého okolí, ale i z celé republiky. Na 43 kilometrů dlouho trať s převýše-
ním cca 950m v oblasti plánického hřebenu, se vydalo 102 nadšených cyklistů. Všichni 
závodníci okusili náročnost naší krajiny a za podpory vysokých teplot si sáhli na dno 
svých sil. Velké díky v tomto momentě patří SDH Myslív, kteří u tamního hřiště zajis-
tili pro závodníky vodní bránu pro osvěžení. I přes takto náročné podmínky si všichni 
velice pochvalovali vzorně připravenou trať s bezchybným pořadatelským zajištěním. 
Tento závod nabývá na oblibě a velkým lákadlem je nejen parádní zázemí v přírodním 
amfiteátru, ale i hromadný start ze startovního zařízení světových podniků motokrosu 
a side. Oproti loňským 5 kategoriím závodníků letos bylo už 8 – muži do 45 let, muži 
nad 45 let, ženy do 39 let, ženy nad 39 let děti do 15 a 10 let, veteráni a junioři. Děti 
do 10 i 15 let a veteráni absolvovali pouze zkrácenou trasu na 22 km. 

Výsledky:

Touto cestou bychom chtěli poděkovat AMK Nepomuk, všem členům hasičského sboru 
v Kramolíně, kteří se podíleli na přípravách a realizaci těchto akcí a v neposlední řadě 
sponzorům, bez kterých taková akce nelze uspořádat. Klaus Timber a.s., Timbeply s.r.o., 
Best Drive Duchek Havel Nepomuk, Unibrick s.r.o., Obreta s.r.o., Angus Farm Soběsuky, 
Oknamont Nepomuk, SKY Trade s.r.o., Sokolovna Nepomuk, Truhlářství Pavel Kolařík, 
AP Instalace Petr Albl, Hana Wagnerová – Generali Nepomuk.

Miroslav Šulc, jednatel SDH

startovní číslo Jméno kategorie čas 1. kolo čas 2. kolo

89 Bouška Vladimír M1 0:49:47,3 1:37:11,8
113 Stehlík petr M1 0:52:05,0 1:41:34,5
46 Markvart Vladislav M1 0:52:56,4 1:42:02,6
84 Kobes Miroslav M2 0:53:29,6 1:42:08,8
111 Souček Jiří M2 0:52:59,0 1:42:15,0
90 Šesták Martin M2 0:55:45,5 1:47:04,7
4 Kubecová Petra Z1 1:18:17,9 2:34:19,5
57 Matějková Kristýna Z1 1:20:31,9 2:39:07,7
76 Barthová Petra Z1 1:21:45,5 2:43:08,8
53 Polívková Lenka Z2 1:25:49,2 2:51:10,6
36 Pospíšil Lukáš J 0:54:23,3 1:44:15,1
85 Kotiš Jan J 0:55:47,6 1:49:57,5
92 Hula Robert J 0:57:04,8 1:51:04,6
58 Walzer Dominik D2 1:13:17,9
51 Polívka Šimon D2 1:13:32,9
74 Markvart Jiří D2 1:13:42,0
12 Viktora Jaroslav V 1:13:37,6
75 Škarda Václav V 1:22:44,7
69 Kubaň Václav V 2:01:20,5

Podzimní setkání 
RKHA je za dveřmi
RKHA v AČR se omlouvá všem fanouš-
kům motoristického sportu a především 
příznivcům Historic Rallye Kramolín, 
že se letošní ročník nepojede. Z důvodu 
rekonstrukce vozovky a vytvoření 
objízdné trasy v okolí Kramolína nám 
nebyla akce povolena od SÚS Plzeň. Řešili 
jsme několik náhradních možností, ale 
žádná nebyla odpovídající. Proto jsme 
se rozhodli akci pro letošek zrušit. Tímto 
velice děkuji Obecním úřadům Kramolín, 
Kozlovice a Mileč za jejich vstřícnost 
a ostatním, kdo se na přípravách podí-
lel. Pro potěšení všech jsme dokázali 
uspořádat jinou klubovou akci, která 
má název Podzimní setkání RKHA a pro-
běhne 14.–15. 10. 2016 na letišti Kadov 
(Tchořovice) u Lnář. Více informací a pře-
hled, kdo se naší akce zúčastní, můžete 
najít na našich stránkách www.rkha.
cz. Těšíme se, že nás i posádky přijdete 
povzbudit a vaše účast přispěje k vytvo-
ření té správné atmosféry. Vždy respek-
tujte pokyny pořadatele. Soutěžní auta 
jsou krásná, ale i NEBEZPEČNÁ!

Za RKHA v AČR Petr Lemmons Šulc

foto Alena Kaslová

www.
rkha.cz
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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

Anketa Dobrovolní 
Hasiči Roku 
Odborná porota Ankety Dobrovolní Hasiči 
Roku náš sbor opět nominovala mezi 
25 nejlepších v republice s akcí pro děti 
S hasiči hurá na prázdniny. Ta již tra-
dičně dětem ukončuje školní rok a zaha-
juje prázdniny. Mimo soutěží mohou děti 
s rodiči vidět techniku IZS včetně dynamic-
kých ukázek z činnosti hasičů, které zpest-
řují celý program. Nikdy nesmí chybět ani 
závěrečná pěna. Díky vám se naše jednotka 
v loňském ročníku umístila na prvním 
místě. Hlasovat můžete do 15. října pomocí 
sms http://www.adhr.cz/hlasovani-sms/ 
nebo webu http://www.adhr.cz/hlasovani-
-sbory/. Příklad sms zprávy: HASICI SJZC4 . 
Zprávu v uvedeném formátu můžete zasílat 
na číslo 900 77 06. Cena 6 Kč. 

Děkujeme za podporu.

Zásahy nepomuckých hasičů 

24. srpna po půl páté odpoledne byla naše jednotka povolána k hlášenému požáru osob-
ního auta na silnici II/191 ve směru na Žinkovy. Při našem příjezdu na místo události již 
požár likvidovala jednotka HZS Nepomuk. Po úplné likvidaci a prolití přilehlé lesní hra-
banky, do které se požár rozšířil, jsme se vrátili na základnu. 

6. září před desátou hodinou dopoledne byla naše jednotka spolu s jednotkou HZS 
Nepomuk vyslána k dopravní nehodě tří osobních aut na silnici I/20 před obcí Zhůř. 
Podle hlášení na tísňovou linku měla v jednom vozidle zůstat zaklíněná osoba, to se na-
štěstí nepotvrdilo. Při příjezdu jednotky HZS byly všechny osoby mimo vozidla a pouze 
jedna osoba byla lehce zraněna. Tu si převzala ZZS. Naše jednotka byla odvolána při vý-
jezdu k události.

6. září před 14. hodinou nám vyhlásilo operační středisko poplach znovu a opět se jed-
nalo o dopravní nehodu. Byl nahlášen čelní střet nákladního automobilu s osobním 
na silnici I/20 ve směru na Blatnou. Nehoda byla asi jeden km za Nepomukem. První byla 
na místě jednotka HZS Nepomuk, která průzkumem zjistila, že se v osobním autě nachá-
zí těžce zraněný a zaklíněný řidič a ihned zahájila vyprošťování. Po příjezdu ZZS bohužel 
lékař u osoby konstatoval smrt a vyprošťování bylo z důvodu následného dokumentová-
ní nehody Policií ČR zastaveno. Na místě přistál i vrtulník LZS, ale odletěl prázdný. Řidič 
NA vyvázl bez zranění. Druhá skupina hasičů mezitím prováděla protipožární opatření 
na obou vozidlech a jímání unikajících pohonných hmot. Nákladní auto mělo proraže-
nou jednu z nádrží a vytékala z ní nafta. Nádrž byla provizorně ucpána a bylo rozhodnuto 
o přečerpání zbylé nafty, podle řidiče cca 500 litrů. Silnice I/20 byla zcela uzavřena a ob-
jížďka vedla přes Nepomuk ulicí Nádražní, Dvorec a Třebčice. Jednotka SDH se vrátila 
na základnu pro čerpací přívěs a DA Ford Transit, do kterého byly naloženy prázdné sudy. 
Naftu jsme pak přečerpali do dovezených sudů. Po zadokumentování nehody kriminální 
policií jsme provedli vyproštění zemřelé osoby a předali jí koronerovi a pohřební službě. 
Po odstranění vozidel z komunikace odtahovou službou jsme provedli závěrečný úklid 
vozovky včetně omytí vysokotlakým proudem. Před dvacátou hodinou byla silnice zprů-
jezdněna a obě jednotky se po téměř šestihodinovém zásahu vrátily na základnu.

13. září před 14. hodinou nás operační středisko vyslalo k požáru suché trávy u zeměděl-
ského družstva ve Vrčeni, současně na místo vyjely jednotky HZS ze stanice Nepomuk 
a SDH Vrčeň. Při našem příjezdu již požár likvidovala jednotka HZS jedním C proudem. 
Z naší CAS 32 jsme doplnili vodu do jejich cisterny a po dohodě s velitelem zásahu jsme 
se vrátili na základnu.

15. září po půl osmé ráno nám vyhlásilo operační středisko poplach na prověření sig-
nálu EPS (elektrické požární signalizace) v průmyslovém objektu v Kozlovické ulici. 
Na místo vyjela také jednotka HZS Nepomuk, která provedeným průzkumem zjistila, 
že se jedná o planý poplach. Naše jednotka byla proto odvolána.

Soutěž 
ve vyprošťování
Družstvo hasičů z naší jednotky se zúčast-
nilo 10. září soutěže ve vyprošťování zra-
něných osob z havarovaných vozidel. 
Tato soutěž se konala v Kralovicích a pro 
naši jednotku byla premiérou. Celkem 
se soutěže zúčastnilo 8 jednotek, které 
jsou předurčeny k zásahům u dopravních 
nehod. Před začátkem soutěže si druž-
stva vylosovala pořadí a s tím i spojený 
scénář dopravní nehody. Naše jednotka 
měla poměrně složitou situaci, kde se dvě 
osobní auta nacházela na boku střechou 
k sobě. V jednom vozidle se nacházela 
osoba v bezvědomí. Na efektivní vyproštění 
osoby je časový limit 20 minut, který jsme 
stihli. V hodnocení je kladen důraz na tak-
tiku a techniku zásahu a kvalitně poskytnu-
tou předlékařskou pomoc. Po součtu bodů 
jsme skončili na krásném 5. místě.

Vladimír Vozka

88 let
Silovský Václav

81 let
Motejzíková Zdeňka, Tojice

Gratulujeme!

Obec Klášter přeje nejstarší občance 
Kláštera  paní Anastasii Sejčkové 
k jejím 95. narozeninám, které oslaví 3. října. 
Přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a 
životního elánu. Za obec Klášter  
František Rota, předseda kulturní komise.

Gratulujeme!

Autotoulky
Pro širokou veřejnost pořádáme 5. 11. 
2016 další díl AUTOTOULEK. Zúčastnit 
se může kdokoliv, kdo má chuť si zasou-
těžit, s jakýmkoliv vozidlem. Připravená 
bude opět trasa v širším okolí Nepomuka 
upozorňující na různé zajímavosti, která 
bude končit nějakou prohlídkou. Zatím 
ve všech předchozích podnicích pře-
vládala účast posádek z větší dálky, tak 
se nebojte a přijeďte. Těšíme se na vás.

Petr a Alča Šulcovi  
ve spolupráci s RKHA v AČR
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Nepomuk říjen

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

2. 9. – 30. 10. Houby Brd a Nepomucka, 
výstava fotografií Václava Burleho, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin

září – říjen Pohledy z dovolené, výstava 
Fotoklubu Nepomuk, otevřeno úterý – neděle 
10.00 – 16.00 hodin., Zelenohorská pošta

4. 10. Kafe a cigárko, listování z knihy Marie 
Doležalové, účinkují Bára Jánová a Gustav 
Hašek, od 20.00 hodin, Hotel U Zeleného 
stromu Nepomuk, vstupné 100 Kč, předprodej 
KIC Nepomuk a plzenskavstupenka.cz

7. 10. Podzimní tvoření v mateřském centru 
Beruška, od 16.30 hodin, informace 
na www.mc-beruska.webnode.cz

14. - 16. 10. Podzim pod Zelenou Horou, 
35. ročník memoriálu Jiřího Sedláčka, 
turistické pochody, pořádá KČT Nepomuk 

14. 10. Počtrnácté Páteční Pěší Pivní Průzkumný 
Pochod, trasa IVV 11 km, start 17.00 – 
18.00 hodin, restaurace FK Nepomuk

14. 10. Mi Martef, koncert klezmer 
(tradiční židovská hudba), od 20.00 
hodin, Zelenohorská pošta 

15. – 22. 10. 10. Nepomucká hnětýnka, tradiční 
posvícenská soutěž a výstava, pořádají 
Nepomucké kuchařinky, akce pro děti každý 
den a odpolední program: v týdnu od 18. 
do 22. 10. budou probíhat od 15.00 hodin 
každodenní posezení, Zelenohorská pošta

15. 10. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy, hraje Šmrnc (staropražské písničky), 
8.00 -12.00, náměstí A. Němejce

15. 10. Pohádka drak Mrak aneb raz, dva, 
tři (o drakovi, který si chtěl vzít Růženku 
za ženu, ale přepočítal se), Divadelní spolek 
Loutka, od 10.00 hodin, sál Městského 
muzea a galerie Nepomuk, vstupné 30 Kč

15. 10. Toulavý kočárek, turistický pochod 
v rámci akce Podzim pod Zelenou Horou, 
start 9.00 – 11.00 hod., Sokolovna Nepomuk

15. 10. Turistický bál, od 20.00 hod., 
Sokolovna Nepomuk, vstupné 70 Kč

16. 10. Světový den chůze (WWD), v rámci 
Podzimu pod Zelenou Horou, start 8.00 – 9.00 
hod., Sokolovna Nepomuk 

20. 10. Hrdelní právo, přednáška Libora 
Marka, od 17.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

26. 10. Podzimní výstava Dýně, Pionýr 
Nepomuk, www.nepomuk.pionyr.cz

29. 10. Turnaj memoriálu Václava vodáka 
v mariáši podle pravidel Jižanského poháru, 
od 12.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

31. 10. Křest knihy Kroje plzeňského kraje 
autorů Karoliny a Jiřího Tetzeli, od 17.00 
hodin, stodola Rodného domu A. Němejce

1. 11. Přednáška Sebeobrana a první pomoc, od 
9.30 hod. v DPS Nepomuk, Za Kostelem 583, 
projekt Plzeňského kraje Informovaný senior 

Nepomucko říjen

5. 8. – 30. 11. 777 let Spáleného Poříčí, výstava 
Ing. Tupého (Infocentrum), Spálené Poříčí 

do 31. 12. Nebojte se strašidel!, výstava prací dětí 
ZŠ Spálené Poříčí, infocentrum, Spálené Poříčí

1. 10. 3. soutěž v chytání ryb na Opatském 
rybníku, od 8.00 do 14.00 hodin, Vrčeň, 
více na www.spolekvrcen.cz

1. 10. Den potraviny 10. ročník - Ječmen, chmel, 
pivo a pivovarnictví, tradiční podzimní den 
z regionu jihozápadních Čech, od 10.00 
do 17.00 hodin, Skanzen v Chanovicích

1. 10. – 31. 12. Malířák 2, výtvarné práce studentek 
ISŠŽ v Plzni, zámecký areál Chanovice, vernisáž 
od 13.00 hodin spojená s módní přehlídkou

1. 10. Kramolínský podzimní pochod, 
sraz ve 14.00 hodin u hospody 
v Kramolíně, cíl cca v 16.00 hodin

1. 10. Angus Tatar Beef, 6. ročník Mistrovství 
České republiky v míchání tatarku 
(v námořnickém stylu), od 15 hod., Angusfarm 
Soběsuky, rezervace na tel.: 720 100 779

1. 10. Setkání s Lazar Bandem, 
Music Sklep, Spálené Poříčí

2. 10. První podbrdské pivní slavnosti, 
minifestival malých brdských 
pivovarů, od 11.00 do 18.00 hodin, 
pivovarské sklepy, Spálené Poříčí

3. 10. Rybníky na Blatensku, přednáška 
profesora Jiřího Sekery a Jiřího Kurze, 
od 18.00 hod., sál Kulturně společenského 
centra Kasejovice, vstupné dobrovolné

4. 10. Přednáška Kapitola z kulturní historie Šumavy, 
k prozaické a dramatické tvorbě Hanse Multerera, 
od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska

5. 10. Přednášky Virtuální Univerzity třetího 
věku Umění rané renesance v Itálii, cyklus 6 
přednášek věnovaný dějinám umění Itálie 
15. století a městu Florencie, od 14.00 
hodin, Kasejovice, cena kurzu 300 Kč

5. 10. Kroužek společenských her pro děti školou 
povinné, od 13.45 do 15.15 hod., Obecní 
knihovna (tel.: 602 429 346), Kasejovice

6. 10. Virtuální univerzita třetího věku - 
Včelařský rok, zahájení zimního semestru, 
vzdělávací program pro seniory, Chanovice

8. 10. A je to v pytli! – divadlo, 
Sokolovna, Spálené Poříčí

14. 10. – 10. 12. Krajina mého srdce - 
návraty (Blovicko a Šumava), výstava 
obrazů prezentuje tematicky sjednocenou 
část díla blovické rodačky Růženy Šeré, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

14. 10. Prague Conspiracy, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

15. 10. Tradiční posvícenská zábava SDH Lučiště

15. 10. Posvícení SDH Lipnice

17. 10. Pěkná, SDH Lipnice

21. 10. Petr Kolář, akustická show, od 21.00 
hod., Music Sklep, Spálené Poříčí

21.–23. 10. Hovězí hody, Vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

27. 10. – 28. 2. Keltové v západních Čechách, 
výstava přibližující každodenní život v době 
laténské, včetně keramiky a keltského 
šperku, Muzeum jižního Plzeňska

28. 10. Den Plzeňského kraje, od 9.00 do 15.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

28. 10. Turistický pochod, Spálené Poříčí

29. 10. Burza Tchořovice u Blatné, začátek pro 
kupující od 7.00 hodin, www.burzatchorovice.cz

29. 10. Dynamite, od 15.00 hod., 
Music Sklep, Spálené Poříčí

3. 11. Jiří Pomahač: O naší stoleté republice: 
beseda první "Odkud jdeme a kam míříme. 
České státní právo", klub sv. Václava 
v Žinkovech od 16.00 hodin, vstupné 
dobrovolné, pořádá městys Žinkovy

Do 31. 10. Výstava Z Nepomuka co by kamenem 
dohodil, Atelier-K, Hotel U Zlatého jelena v 
Žinkovech, Po–Ne 10–12, 13–16 hodin.

Kulturní servis
Kulturní a informační centrum Nepomuk zve 

na přednášku Libora Marka

Čtvrtek 20. října 2016 od 17.00 hod.
sál Městského muzea a galerie Nepomuk

Během přednášky uslyšíte zajímavé vyprávění o šibenicích 
v Nepomuku, v Klatovech, v Plzni, ale i jiných místech 

našeho kraje. Dozvíte se, k čemu sloužil pranýř, jaké meče 
používali kati anebo skutečné příběhy ze Smolných knih… 
Videoprojekce navodí atmosféru starých časů, kdy o právu 
rozhodovali konšelé a život člověka neměl skoro žádnou 

cenu. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zveme všechny milovníky  
lidových krojů a obrazů A. Němejce

 na křest knihy
 

KROJE PLZEŇSKÉHO KRAJE
autorů Karoliny a Jiřího Tetzeli.

 
Uskuteční se 31. 10. 2016 od 17 hodin

v Nepomuku ve stodole rodného domu 
A. Němejce.

HRDELNÍ PRÁVO

7. 10. 2016 od 20 hodin
Lnáře u Blatné
Kulturní dům

Předprodej vstupenek a informace o akcích: 
Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Nám. Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
tel.: (+420) 371 591 167
e-mail: infocentrum@nepomuk.cz 

Otevírací doba od října do dubna:
Infocentrum Nepomuk:  
pondělí – sobota 8.30 – 16.00 hodin
Městské muzeum a galerie Nepomuk: 
úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin
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55/174/80 abstinent, nekuřák, hledá pohlednou nekonfliktní 
toler. dámu nejl. drobnější postavy se zájmem o toulky přírodou 
a památky. Pouze SMS. Tel. 735 937 744.

Koupím garáž v Nepomuku-Vinice, Družstevní ulice.  
Tel. 736 736 305.

nožíky na živý plot, nové 100 Kč, kanystr 10l 100 Kč nový.  
Nové kosiště jasan 230 Kč. Sleva možná. Tel. 776 814 094.

Prodám pneu 2 ks zimní nové 175x65xR14 1000 Kč. Letní 2 ks 
175x65xR14 800 Kč. Gumofilcáky č. 9+10 200 Kč. Tel. 776 814 094.

Nábytek z pozůstalosti, prodej. Tel. 606 123 682.

Prodám elektrickou troubu krásně pečící, cena dohodou.  
Tel. 371 592 385. Spěchá Nepomuk.

Prodám petry za 400 Kč, stará násypná kamínka s litinovou 
hlavou – ozdobná za 400 Kč. Tel. 775 581 180.

Prodám brambory konzumní i krmné ze zahrady, pěkné, cena 
dohodou. Volat večer. Tel. 737 364 679.

3 bedny dekorací na polici 500 Kč, bezdr. tel. LSP 300 Kč. El. 
1 plotýnkový vařič 100 Kč. Sklád. voj. lehátko 200 Kč. 2 spací pytle 
XXL po 600 Kč (nové), berle 200 Kč. Tel. 776 693 073.

Děts. matrace 120x60 s roštem 200 Kč. Děts. odrážedlo 100 Kč. 
Sklád. koloběžka 100 Kč. Žehlicí prkno skl. 200 Kč, 3 knihy 
o výchově mimina 100 Kč, Berle „AL“ 200 Kč. Tel. 776 693 073. 

Kdo daruje stará lina či PVC? Tel. 775 536 097.

Bagrem cokoliv, odvoz zeminy, 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.

Řádková inzerce

KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu 
ke zveřejnění. Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka může být uveřejněna pouze 2×. 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.

Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961-90) – 7,6°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961-90) – 36,6 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Říjen 1996 10,9°C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Říjen 1974 4,0°C
Maximální měsíční úhrn srážek Říjen 2002 111,2 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Říjen 1951 1,9 mm
Maximální teplota vzduchu 2. 10. 2001 28,2°C
Minimální teplota vzduchu 29. 10. 1997 -12,1°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 9. 10. 1997 19,2°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 28. 10. 1997 -4,9°C
Nejnižší maximální denní teplota 31. 10. 1966 -1,4°C
Nejvyšší minimální denní teplota 7. 10. 2009 15°C
Maximální denní úhrn srážek 20. 10. 1996 39,5 mm
Nejvyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Říjen 1997 20
Maximální výška sněhové pokrývky 28. 10. 2012 7 cm
Nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou Říjen 2012 4

Klimatologická charakteristika  
října ve městě Nepomuk
Zpracoval Pavel Vacík

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Krajské volby, 7. a 8. října

lékař a vysokoškolský pedagog, 
primář Klatovské nemocnice, 
kandidát na hejtmana

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

jiných hodnotách než evropská kultura, 

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Senátní volby, 7. a 8. října

dětský lékař, primář Neonatologického 
oddělení FN Plzeň
kandidát na senátora

Dobrany A5 190x122.indd   1 15.8.16   14:17

Společnost SIMAY, spol. s r.o., Blovice 
přijme truhláře do výroby. 

Informace na tel.: (+420) 723 867 907 
e-mail: simay@seznam.cz

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

Přijme pracovníky/brigádníky do
výroby na pozice:

► čalouník
► truhlář
► pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle
383 412 310, 603 142 319

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

Přijme pracovníky/brigádníky do
výroby na pozice:

► čalouník
► truhlář
► pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle
383 412 310, 603 142 319

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

Přijme pracovníky/brigádníky do
výroby na pozice:

► čalouník
► truhlář
► pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle
383 412 310, 603 142 319
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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
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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 v čistém prostředí
• zaměstnanecké výhody: 
 • 25 dní dovolené
 • 13. plat
 • možnost kurzů cizích jazyků zdarma (NJ, AJ)
 • osobní růst v rámci Rodenstock Akademie
 • příspěvek na dojíždění do výše 80 Kč za den
 • zaměstnanecké slevy na korekční a sluneční  

   brýle pro celou rodinu
 • atraktivní příplatky za vícepráce a víkendové  

   směny
 • bonusový program až do výše 20 000 Kč
 • poukázky do lékárny, na kulturu, sport 
       a na dovolenou ve výši 3 500 Kč ročně
 • závodní stravování s příspěvkem 
    zaměstnavatele
 • zvýhodněné tarify mobilního telefonování
 • finanční odměny za zlepšovací návrhy
 • příspěvek na penzijní připojištění

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

POŽADUJEME:
• chuť učit se a dále se rozvíjet
• spolehlivost, flexibilitu, týmového ducha
• ochotu pracovat ve třísměnném provozu

BE SMART.
Inteligentní sluneční brýle se samozabarvovací technologií 

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



Nepomucké noviny / říjen 201634 Nepomucké noviny / říjen 2016 35inzerce inzerce

kppk.cz

Ivana Bartošová    |    Tomáš Rada   |    Svatava Štěrbová

DOPRAVA PRO SENIORY
PO KRAJI ZA 1 Kč DENNĚ

Miloslav 
Zeman 

Ivana 
Mádlová 

Kandidát 
na hejtmana

PhDr. Ivana 
Mádlová, Ph.D., MBA
Plze� 

2.

LEP�Í �IVOT 
PRO D�TI 
I SENIORY 



sponzor měsíce

Západočeské konzumní družstvo Plzeň je ryze český 
podnikatelský subjekt s téměř stoletou historií 
a dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb. Naše 
provozovny najdete v okresech Plzeň-město a Plzeň-
jih. V současné době provozujeme 79 prodejen, z toho 
75 potravinářských a smíšených a 4 průmyslové. Již 
od r. 1972 vlastníme a provozujeme hotel Central (dříve 
Ural), který se nachází v historickém centru města 
Plzně, přímo na Náměstí Republiky. Tradiční jsou i naše 
cukrářské výrobky z vlastní výrobny umístěné v objektu 
Družstevního centra v Plzni – Doubravce. Zde se nachází 
i naše největší prodejna (supermarket), zařazený 
do družstevního řetězce COOP TIP. Od března roku 
2009 provozujeme velkoobchodní sklad chlazeného 
zboží v Plzni – Liticích, jehož prostřednictvím můžeme 
nabízet široký sortiment čerstvého zboží i na malých 
prodejnách. Pro naše členy a věrné zákazníky máme 
věrnostní program. Naším cílem je spokojený zákazník, 
který se do našich provozoven rád vrací.

 
 
 
 
 
 
 
 
Nabídka platí od 1.10. do 31.10.2016  
v prodejně „U Stodoly“

Jihočeská zakysaná smetana 18% 180 g 13,90
Grand Dessert 200 g více příchutí 17,90 
Natura Bílý jogurt 150 g 5,90
Sedlčanský Hermelín původní 100 g 24,90 
Škvařené hřbetní sádlo 250 g 13,90
Debrecínka Dle Gusta cena za 1 kg 139,00
Šunka od kosti výběrová cena za 1 kg 139,00

Nabídka platí od 28.9. do 11.10. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Gouda 48% cena za 1 kg 109,00
Farmářský jogurt 400 g více příchutí 15,90
Jihočeská Niva 50% bochník cena za 1 kg 149,00
Řecký jogurt bílý150 g 9,90
Venkovská šunka nejvyšší jakosti cena za 1 kg 159,00
Písečan cena za 1 kg 169,00
Kuřecí prsní řízky 500 g zmr. 59,90



Vybíráme 
z návštěvních knih 

Za obec Mileč moc a moc děkuji.  
Jsme rádi, že jste.
Josef Samek, 11. 7. 1998

Díky za krásný zážitek. Autor mne 
usvědčil z toho, že se po krásách Plzeňska 
a jižních Čech dívám ledabyle a málo 
pečlivě. Polepším se! Díky Vám
Ing. M. Krištof, 9. 11. 2004

Nevím, co dřív obdivovat, zda hebkost Vašeho 
štětce, nebo vtip ukrytý v každém obrázku. 
Opravdu hodně inspirace  
přeje a za zážitek děkuje
Věra Kokošková, 7. 12. 2004

Nádhera! Nemáme více slov.
Martina a Jana Silovských, 6. 12. 2009

Skláním se v hluboké úctě k tvorbě a tvůrčí 
potenci mého přítele s přáním, aby mu 
malování v tomto století šlo stejně tak 
jako v minulém – pro staletí příští.
Milan Syruček, 28. 11. 2014

Tati, máš krásnou duši a zrcadlíš ji ve svých 
obrazech. Je to pohlazení i pobavení.
Díky, Katka, 6. 11. 2015

Vybíráme  
z kondolenční knihy 

Nikdy jsem nepoznala nikoho jako Ty, 
Richarde. Moc si vážím toho, že jsem patřila 
k těm, kdo Ti směli tykat. U vás s Mirkou 
bylo vždycky tak dobře. Děkuji Ti za všechno. 
Zůstáváš v mém srdci a v mých vzpomínkách.
S úctou Jana Vopalecká

Zůstanete i nadále v našich srdcích. 
Měli jsme Vás moc rádi.
Janečkovi z Olšan

Šťastný kraj, ve kterém žil člověk Vašeho 
rozhledu, Vašich zájmů, Vašeho charakteru, 
Vašeho formátu. Pane doktore, díky za vše!
Pavel Kroupa

Pane Böhnele, během krátké doby 
jste se stal duší celého kraje, jižního 
Plzeňska. Budete nám chybět. 
Pavel Čížek

Když odejde vzor a přítel, bolí to třikrát tolik. 
Moc nám chybíš, Richarde. Tvůj obraz mám 
nad pracovním stolem. Nikdy nezapomenu 
nejen při své práci pro rozvoj a propagaci kraje.
Pavel Motejzík

Vzpomínky  
na Richarda  
Böhnela

(23 / 12 / 1929 – 12 / 8 / 2016)
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ODEŠEL PAN RICHARD BÖHNEL

Vždy, kdy Někdo zemře, každá ztráta bolí
Chtěl bych vzdát tímto poctu Richardovi
Zemřel nám přítel, manžel, otec a děda
Dá se jít dál? Teď se zdá, že nedá
Dnes možná bude víc i neprůhledných slzí
Vždyť odchod ČLOVĚKA, to víc než jindy mrzí
Jak rád bys zvedl pero, štětec i barevnou paletu
Ta, která zůstala na stole, právě tu, právě tu….
Zelenou Horu, Spálené Poříčí i abstrakty jsi maloval
Tuhletu zemi i Francii a hlavně Mileč, kterou jsi miloval
A odstrkován byls a přesto stál jsi rovně jak Nerudovy básně
A věřils stále, že přijde čas a začnem si věřit a bude v této zemi krásně
Je to hluboká ztráta v kraji, kdo mladé stejně vychová
Vždyť Tvoje cesta byla jasná, přímá – cesta Böhnelova
Odešel jsi tiše, snad nevěděls to ani sám
To věděl jen ten Nejvyšší, ten nahoře, Náš Pán
Někdy za člověka jen jedna věta všechno poví
Až do konce dní se bude pamatovat to řečeno Tvými slovy
Zapsáno Richardem Böhnelem v jedné z mých zápisových knih:
„NEZÁLEŽÍ, KOLIK LIDÍ PŘIJDE NA TVOU VÝSTAVU, ALE JAROSLAVE, 
ABY TO BYLI LIDÉ S DOBRÝM A ČISTÝM SRDCEM“
Richarde, dokud Tě lidé budou mít ve svých srdcích, 
mysli a vzpomínkách, tak stále ŽIJEŠ!

Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Spálené Poříčí

Toulky krajinou  
a Toulky vlastní hlavou

Další tvorba 
a vzpomínky

Výstavy samostatné

1998 – Mileč, zasedací síň Obecního úřadu
2002 – Spálené Poříčí, sály spálenopoříčského zámku
2004 – Nepomuk, Galerie Městského muzea
2004 – Plzeň, Galerie Atrium
2006 – Přeštice, Galerie Domu historie Přešticka
2008 – Klatovy, Galerie "A"
2008 – Starý Plzenec, Staroplzenecká galerie
2009 – Myslív, obřadní síň Obecního úřadu
2009 – Nepomuk, Malá galerie Městského muzea
2010 – Praha, Galerie Domino
2010 – Třemošná, Výstavní síň Václava Brožíka
2010 – Myslív, obřadní síň Obecního úřadu
2010 – Spálené Poříčí, špejchar
2011 – Plzeň, Galerie keramiků
2012 – Myslív, obřadní síň Obecního úřadu
2013 – Dobřany, Dobřanská galerie
2014 – Nepomuk, Pojišťovna Generali

 
Výstavy společné
 
1999 – Nepomuk / 2000 – Blovice / 2007 – Chanovice /  
2007 – Blovice / 2008 – Mileč / 2009 – Nekvasovy /  
2010 – Nekvasovy / 2011 – Nekvasovy / 2011 – Velký Bor /  
2011 – Nepomuk / 2012 – Nekvasovy / 2012 – Přeštice /  
2013 – Myslív / 2013 – Nepomuk / 2014 – Spálené Poříčí /  
2014 – Zelená Hora / 2015 – Nepomuk

Srdečně zveme:  
Nepomuk, Malá galerie 
vzpomínková prodejní výstava, 
vernisáž 15 / 9 / 2017 v 17 hodin

PF, 2013

Ilustrace z knihy Diplomacie v negližé, 2005

Kreslený vtip, 1990

Nepomucké dominanty, 2012

Čas – nečas, 2004Vzduchoplavci, 2009



Vážení smuteční hosté,

dnes nastal den, kdy se, bohužel, 
musíme rozloučit s člověkem, který nám 

všem byl velmi blízký. PhDr. Richard 
Böhnel nás opustil tiše ve spánku 12. 

srpna ve věku nedožitých 87 let. Odešel 
v něm člověk, který měl vzácnou sadu 

kladných vlastností. Byl to člověk čestný, 
pracovitý a milující svou rodinu. Byl také 

jediným a celoživotním partnerem své 
ženy Miroslavy. Měl výbornou schopnost 

naslouchat druhým, vcítit se do jejich 
problémů a v případě, že to bylo v jeho 

silách, nabídnout nezištnou pomoc. O to 
je dnešní loučení těžší.

Richard se narodil českým rodičům 
v Košicích. Jeho otec byl důstojník, 

právník, matka pracovala u vojenského 
soudu jako zapisovatelka. V jeho 

čtyřech letech se přestěhovali do Prahy 
na Malou stranu do Nerudovy ulice pod 

Pražský Hrad. Ono místo, s krásným 
výhledem na Prahu, jej později velmi 

ovlivnilo především po umělecké stránce, 
zvláště když začal studovat gymnázium 

a malování. Po válce působil jako návrhář 
vzorů látek v Jeseníku, poté nastoupil 

do Mladé fronty. 

Přitom také poznal svoji ženu Miroslavu, 
kterou celý život bezmezně miloval. Vždyť 

také v lednu tohoto roku oslavili 66. 
výročí svatby. První dvě děti, syn Richard 
a dcera Helena, se jim narodily v Praze 

v průběhu Richardovy základní vojenské 
služby, po které nadále působil v redakci 
Mladé fronty. V roce 1954 získal Richard 
místo krajského zpravodaje v Olomouci. 
V roce 1956 se vrátil do Prahy, na začátku 
60. let se stal redaktorem zahraničního 

oddělení Mladé fronty a později 
vedoucím tohoto oddělení. Po získání 

většího bytu v Praze na Letné se mu 
splnilo přání a v roce 1962 se narodila 
dcera Kateřina. Od poloviny 60. let byl 
zástupcem šéfredaktora Mladé fronty 
a přitom vystudoval fakultu filosofie 

na Univerzitě Karlově, kterou ukončil 
s jednoročním předstihem.

V prvních dnech po okupaci v roce 1968 
se podílel na vydávání necenzurované 

Mladé fronty, v roce 1969 byl vzhledem 
k událostem v naší zemi přesunut 

do archivu Mladé fronty. Podařilo se mu 
s podstatně skromnějšími prostředky, 

než měla jiná média, vybudovat vynikající 
archiv využívaný mimo jiné i redaktory 

konkurenčního Rudého práva, ale i třeba 
redaktory rozhlasu.

Na přelomu 70. a 80. let mu bylo 
umožněno složit doktorát na Univerzitě 
Karlově. Celou dobu publikoval, kreslil 

karikatury, ilustroval knihy, řadu let 
pořádal celostátní filatelistickou anketu 

či spolupracoval s výtvarníky a rytci 
pracujícími na poštovních známkách. 

Ve svých šedesáti letech odešel do penze 
a všechny pozdější nabídky na návrat 

s díky odmítl. Rozhodl se jednoznačně 
svůj podzim života naplno prožít na tolik 

milovaném Nepomucku.

K Richardově cti se totiž sluší dodat, že 
nikdy nebyl lhostejný ani k problémům 
a potřebám komunity, ve které žil. Mám 
tím na mysli například obec Mileč, kam 
od roku 1969 jezdil téměř každý týden 

na chalupu a kde od nástupu do důchodu 
žil se svou ženou už natrvalo.

 K nejvýraznějšímu z Richardových 
počinů vykonaných pro obec patří 

dvanáctileté organizování kulturních 
akcí ve zdejším kostele sv. Petra a Pavla, 

jejichž součástí byla i úspěšná sbírka 
na opravu kostelních varhan, které se zde 

na jeho počest dnes v úvodu tohoto 
setkání rozezněly, aby ho spolu s námi 

vyprovodily na poslední cestu.

Dalším z Richardových významných 
počinů byl také návrh znaku a vlajky 
obce Mileč projednaný s heraldiky 

a přijatý parlamentem České republiky. 
Jeho působení však přesahovalo 

rámec obce a aktivně se zapojoval 
do kulturního života města Nepomuk 
a celého Mikroregionu Nepomucko. Je 
třeba zmínit se o létech jeho práce pro 
Nepomucké noviny, což lze chápat jako 
ozvěnu jeho profesního života novináře 

v Mladé frontě. 

Richard měl schopnost a zároveň vášeň 
vyjadřovat své pocity a dojmy malováním 
obrazů. A protože byl duše vnímavé, čisté 
a vyrovnané, jsou i jeho obrazy balzámem 

na duši divákovu. Předmětem obrazů 
byla milovaná krajina Nepomucka a zátiší 

města a okolních vesnic. Pořádal řadu 
výstav svých obrazů, a to jak samostatně, 

tak spolu s umělci z regionu. První 
výstavu měl na Obecním úřadu v Milči 
a pak vícekrát v Nepomuku a dalších 
městech a obcích Plzeňského kraje, 
jako např. Spáleném Poříčí, Myslívě, 
Přešticích, Blovicích, Plzni a dalších. 

Podílel se také na vydávání kalendářů či 
tvorbě praporů různých spolků.

Věřil v mladou generaci a nelitoval času 
se jí věnovat. Své zkušenosti předával 

při zvláštních hodinách výtvarné 
výchovy jak ve škole v Milči, tak ve škole 
v Nepomuku. Jsme rádi, že tu žil právě 

s námi a obohacoval náš život svojí 
tvorbou i názory.

Richard byl člověk vzácný, skromný 
a činorodý, který lidem zdejšího kraje 
bude bezesporu chybět. Proto budeme 
na něj rádi vzpomínat. Jeho odkaz si 
v tomto kraji poneseme hrdě určitě 
mnoho dalších let. Richard dokázal 
svým srdcem rozdávat radost a šířit 

dobrou náladu okolo sebe; uměl 
se radovat z obyčejných věcí; vždy se více 

usmíval, než kabonil. A takového si jej 
uchovejme ve svých srdcích.

Jménem pozůstalých, rodiny 
Böhnelových, občanů Milče, občanů 

Nepomuku a Mikroregionu Nepomucko 
i jménem svým vám děkuji za účast 

na tomto posledním rozloučení. 

Nyní už mi jen dovolte požádat vás 
o společné přemístění ven k hrobu, kde 
dojde k uložení urny a květin. Nekrolog 

Richardu Böhnelovi odrecituje nad 
hrobem jeho dlouholetý přítel, pan 
Jaroslav Hodek ze Spáleného Poříčí.

četl Pavel Jiran

Více informací na www.richard-bohnel.cz
Tyto vzpomínky vyšly jako příloha Nepomuckých novin 10/2016
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Smuteční proslov ze dne 3 / 9 / 2016
Mileč, kostel sv. Petra a Pavla
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