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zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
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tel.: (+420) 604 442 409, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

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

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

Regionální historie pokračuje
Kurzem nazvaným Putování krajem západ-
ních Čech pokračuje kurz historie ve volno-
časovém centru Fénix. Koncem září proběhlo 
v Městském muzeu za účasti lektorky Hany 
 Černohousové představení letošního ročníku.

Nepomuk v obležení turistů
Letošní ročník mezinárodního cestovního ruchu 
ITEP Plzeň opět prokázal, že turisté i návštěvníci mají 
o naše město velký zájem, jak je vidět i z přiloženého 
snímku. Tradiční veletrh organizuje Plzeňský kraj.

Hnětýnka provoněla poštu
XII. nepomucká hnětýnka zavítala opět 
na Zelenohorskou poštu v Nepomuku, kde byly až 
do 27. října přestaveny soutěžní posvícenecké placky, 
ale zároveň byla organizována díky Nepomuckým 
kuchařinkám celá řada doprovodných aktivit pro 
veřejnost i školy.

Slovo starosty

 
 
Vážení a milí sousedé,

v listopadovém čísle novin je hlavní 
rozhovor s fotografem Emilem  Sýkorou, 
který dokumentuje akce a fotí události 
občanů města již 55 let. Osobně jsem 
ho poslední den v nepomuckém 
ateliéru navštívil, za vše mu poděkoval 
a předal drobné dárky. Téma se poté 
věnuje výsledkům nepomuckých 
voleb do zastupitelstva. Ustanovující 
zastupitelstvo proběhne už 1. listopadu. 
V první půli listopadu přiletí opět 
někteří brazilští přátelé z města 
São João Nepomuceno, aby v rámci 
turné po Evropě zahráli a zazpívali 
také v Nepomuku. Věřím, že si tento 
zážitek nenecháte ujít. Na programu 
budou i výjimečné písně o svatém 
Janu Nepomuckém, které znějí pouze 
v tomto brazilském kostele. Samozřejmě 
nesmím zapomenout pozvat na tradiční 
Ples města Nepomuk i na rozsvícení 
vánočního stromu, které proběhne 
na náměstí o první adventní neděli.

Jiří Švec, starosta města
foto Milan Demela

Brazilští umělci vystoupí v Nepomuku

Srdečně zveme na koncert brazilského jazzového tria z partnerského města São João 
 Nepomuceno ve složení Ricardo Itaborahy, Dudu Lima a Leandro Scio. Trio vyráží na malé 
evropské turné, při kterém zahraje také v Praze, Plzni, Bruselu a Římě. Koncert v Nepomuku 
proběhne v pondělí 12. 11. od 19:00 hod. v sále Hotelu U Zeleného stromu. Vstup zdarma.  
Změna programu vyhrazena.

Město Nepomuk zve všechny občany 
na ustanovující zasedání nového městského 
zastupitelstva, které se koná dne 1. listopadu 
od 18 hodin v sále Hotelu Dvorec. Program 

jednání je zveřejněn na úřední desce 
a webových stránkách www.nepomuk.cz. 
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Jak sepsat závěť 

Tradičním způsobem, jak sepsat závěť, je vlastnoruční zhotovení. Na list papíru jedno-
duše napíšete, komu a co chcete odkázat. Závěť nemá stanovenou formální podobu, a tak 
ji můžete pojmout jako dopis, výčet bodů nebo jen holé věty. Existuje ale několik náleži-
tostí, aby byla závěť platná. Je nutné určit dědice, kterým může být jak fyzická, tak práv-
nická osoba. Nejznámější příklad chyby je, když chce zesnulý odkázat majetek „kostelu“ 
(což nelze, kostel je budova), je třeba uvést konkrétní církev, která je právnickou osobou. 
Stejně tak nelze odkázat majetek domácím mazlíčkům. V případě více dědiců je potřeba 
jasně stanovit jejich podíly nebo přesně vyjmenovat konkrétní věci, která budou předmětem 
dědictví. Pokud někdo někomu odkáže dům, byt či chatu, povinnost platit daň z nemovi-
tosti přejde po zesnulém na dědice. Závěť musí být vlastnoručně podepsaná (nemusí se 
vypisovat celé jméno, stačí standardní podpis) a s datem. Závěť nemá pevně danou formu 
a je možné ji napsat vlastnoručně. Je nutné v ní specifikovat dědice, jejich dědické podíly, 
respektive konkrétní majetek, a opatřit ji podpisem a datem. Poslední vůli je možné 
napsat také na počítači. Je potřeba, aby byli po celou dobu přítomni dva dospělí svědci, 
kteří následně závěť podepíšou.

Poslední vůle na jistotu u notáře
Vlastnoruční sepsání závěti nebo napsání závěti na počítači se svědky jsou velmi časté. 
Takové pořízení závěti nic nestojí a je rychlé. Na druhou stranu jsou tyto závěti nejsnad-
něji napadnutelné a často neplatné, protože nebyly dodrženy všechny zákonné náležitosti. 
Sepsání závěti u notáře sice vychází na pár tisíc, ale máte jistotu, že všechno bude tak, jak 
má. Jednoduše notáři sdělíte svá přání a on to zanese do notářského zápisu. Tato forma má 
ještě další výhodu. Originál závěti bude uložen u notáře a zároveň v elektronické podobě 
v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Máte tak jistotu, že se závěť někde neztratí 
nebo ji někdo nezničí, když ji ve vaší pozůstalosti objeví a nebude v jeho prospěch.

Neopomenutelní dědicové
Občanský zákoník určuje, že vaše děti (pokud ty nedědí, tak jejich děti) jsou ze zákona 
neopomenutelní dědicové. To znamená, že vždy zdědí díl vašeho majetku, i když je ve své 
poslední vůli neuvedete. Povinný díl je čtvrtina zákonného dědického podílu. To znamená, 
že pokud odkážete veškerý svůj majetek někomu jinému než svým příbuzným, tato osoba 
bude muset neopominutelným dědicům jejich díl vyplatit. Tento díl neopominutelní 
dědicové nedostanou, jen pokud jsou vyděděni. Vydědit vlastního potomka je možné jen 
v případě, že dotyčný spáchal úmyslný trestný čin, což prokáže výpis z rejstříku trestů, nebo 
se zachoval zavrženíhodným způsobem vůči svému rodiči.

Restaurace ve Dvorci  
čeká na otevření 
 
 
 
 

Rekonstrukci restaurace, která navázala na nový Komunitní dům 
seniorů (bývalý hotel), provedla firma STAFIKO stav s. r. o., Domaž-
lice za cenu 7.700.000 Kč bez DPH. Jednalo se o rekonstrukci a pří-
stavbu vnitřních prostor restaurace s vybudováním nové kuchyně, 
zázemím včetně salonku a nástavbou, která mimo jiné umožní 
v případě zájmu zřízení bytu pro provozovatele restaurace. Sou-
částí pronájmu může být i možnost jednorázového/celoročního 
pronájmu přilehlého velkého sálu, který rovněž prošel celkovou 
rekonstrukcí. 

V průběhu října byly připojeny plyn a elektřina, zároveň probíhá 
dosušování vzduchu, aby se odstranila zvýšená vlhkost po stavbě. 
Nájemce by měl nabídnout služby v pohostinské činnosti jakožto 
výčep piva, alkoholických a nealkoholických nápojů, zajištění 
nabídky teplých jídel po celý týden (hotová jídla + jídla na objed-
návku). Otevírací dobu ponechává město na individuální nabídce, 
avšak požaduje dodržet obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 
o stanovení výjimek z doby nočního klidu. Předběžně se přihlá-
sili tři zájemci. Výše nájmu záleží na individuální nabídce. Pro 
bližší informace je možné kontaktovat info.ts@urad-nepomuk.cz, 
tel.: 606 064 933. Více fotografií je na webu nepomuk.cz.

Změna svozu 
komunálního odpadu 
Změna svozových 
dnů za odpad firmou 
Marius Pedersen a.s. 
od 1. 10. 2018 – 1× za  
14 dní středa a pátek.

Z jednání zastupitelstva města Nepomuk  
(ZMN) dne 20. 9. 2018

ZMN schválilo vítěznou nabídku Komerční banky na zřízení na provoz 
tří platebních terminálů a správu bankovních účtů Města Nepomuk 
a jím zřízených příspěvkových organizací. 

ZMN schválilo prodej stavebních parcel v lokalitě Na Daníčkách II 
za cenu 760 Kč/m2. Zájemci o poslední volné parcely mohou kon-
taktovat Městský úřad Nepomuk.

ZMN schválilo strategický plán rozvoje města Nepomuk vč. jeho příloh.

ZMN vydalo územní plán Nepomuk formou opatření obecné povahy 
č. 1/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona.

ZMN schválilo veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské 
policie uzavřenou mezi městem Blovice a městem Nepomuk. 

ZMN vzalo na vědomí navýšení členských příspěvků do Mikroregionu 
Nepomucko od roku 2019 z částky 30 Kč na částku 60 Kč za obyvatele 
na kalendářní rok.

ZMN schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku (plánovací smlouvu) 
na zbudování technické a dopravní infrastruktury v obytné zóně 
Pod Oborou mezi městem Nepomuk a majiteli, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 1.200.000 Kč ze 
strany majitelů pozemků městu Nepomuk na zbudování dopravní 
a technické infrastruktury v rozsahu dle projektové dokumentace, 
zpracované AiP Plzeň s. r. o. 

ZMN schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk 
na období 2019–2023.

ZMN schválilo poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města 
Nepomuk ve výši 9.978.604,25 Kč (částka s DPH) Fotbalovému klubu 
Nepomuk, z. s., na realizaci akce Víceúčelové hřiště Nepomuk, která 
bude spolufinancována z Podprogramu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky, a to v případě, že žadatel o dotaci 
uvedenou dotaci získá.

ZMN zvolilo Mgr. Milana Brázdu do funkce přísedícího soudce 
Okresního soudu Plzeň–jih na dobu 4 let.

Klobouk dolů!

 Předání poděkování manželům Klausovým

Od projekce filmového dokumentu s názvem Návrat do Keni, která 
proběhla 17. října v sále U Švejka, jsem si mnoho nesliboval, šel 
jsem tam vlastně jen s pocitem, že vyfotím jeden snímek na stranu 
2 těchto novin. Musím ale říci, že jsem odcházel s přesvědčením, 
že tématu chci rozhodně věnovat více prostoru. 

Jak zaznělo v samém úvodu z úst moderátora Petra Janča-
říka, Pavel Justich je blázen, protože jen blázni dokáží realizovat 
podobné projekty, a sice formou projekcí dokumentů z Keni na ško-
lách i jinde získávat prostředky pro provoz tamních škol, které 
nejsou na rozdíl od našich financovány státem, ale provoz i vyba-
vení musí pokrýt rodiče dětí. A nutno jedním dechem dodat, že by 
se tak nemohlo stát bez štědrosti firmy KLAUS Timber a. s., která 
financuje cesty Pavla Justicha do Keni i nákup filmové techniky. 

Ten večer zaznělo, že děti jsou všude stejné a že i v Keni jsou 
takové, které se do školy vůbec netěší. Přemýšlel jsem o tom pak 
doma. U nás je to přece samozřejmost, vybavení pro prvňáčky je 
zdarma, provoz školy a platy učitelů jsou plně financovány státem, 
do školy se chodí automaticky. A samozřejmosti si nemusíme vždy 
vážit. Proto si myslím, že v Keni chodí děti do školy rády, a hřeje mě 
pocit, že snad i nyní vědí, kde je Česká republika, kde Nepomucko 
a kde má sídlo firma KLAUS Timber, která svým darem pomohla 
zajistit výuku ve škole Mturapa school na dalších 5 let. Upřímně 
smekám - a jak by řekl můj dávný přítel Richard Böhnel: „Tak jen 
houšť a i od dalších větší kapky!“

Pavel Motejzík
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Krátké zprávy

Pivovar je zkolaudován. Rodina Sochorova obnovuje v zadních čás-
tech objektu Hotelu U Zeleného stromu minipivovar, jehož součástí 
budou také pivní lázně či malé pivovarské muzeum. Objekt byl 
v závěru října úspěšně zkolaudován, slavnostního otevření se patrně 
dočká v prvních prosincových dnech. Bližší informace najdete v prů-
běhu listopadu v událostech na webových stránkách nepomuk.cz.

Nepomuk bude mít oplatky. Stejně jako například Svatá Hora 
u Příbrami i Nepomuk se dočká svých „lázeňských“, nebo spíše 
poutních oplatek. Vyrábět je bude Charita Bílá Voda a vybrat si bude 
možné hned z několika příchutí – vanilka, skořice, lískové oříšky, 
čokoláda, ale i chilli. Oplatky budou k dostání celoročně v infocentru 
a ve Svatojánském muzeu. Koupit je budete moci, třeba jako součást 
mikulášské nadílky, i v rámci Adventního trhu.

Probíhá rekonstrukce vodovodu. Z důvodu rekonstrukce technologie 
úpravny vody Nepomuk může přechodně dojít k zakalení pitné vody 
ve veřejném vodovodu v termínu do 30. listopadu. Děkujeme všem 
za trpělivost a pochopení.

Osobností století je léčitel Ferda. Anketu Osobnost století 
Spálenopoříčska vyhrál český kněz a léčitel František Ferda, který 
byl údajně i na dálku schopen pomocí „informačního pole" stano-
vit přesnou diagnózu pacienta, příčinu a vývoj jeho onemocnění 
a zároveň dokázal vybrat nejvhodnější přírodní léky a postup léčby. 
Narodil se roku 1915 v Dražkovicích (samota spadající dnes pod 
Spálené Poříčí), zemřel v roce 1991 v Sušici, kde působil od roku 1980.

KLAUS Timber je druhou nejlepší firmou v kraji. Společnost obstála 
v silné konkurenci a umístila se na druhém místě v soutěži Vodafone 
Firma roku Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 
25. září v Plzni v hotelu Courtyard by Marriott. Blahopřejeme!

Obce zasadily Lípy republiky. Řada obcí v regionu zasadila u příle-
žitosti 100 let od vzniku Československa nové lípy. Novou lípu tak 
mají například všechny obce spadající pod Mladý Smolivec.

Oslavy republiky proběhly v Žinkovech. Již 29. září si připomněli 
stoleté výročí vzniku Československa také v Žinkovech. Součástí 
akce byl pietní akt, výsadba lípy či odhalení nového vzpomínkového 
pomníku.

Podívejte se na dokument. Místní akční skupina (MAS) svatého Jana 
z Nepomuku realizovala projekt v rámci programu Erasmus+, jehož 
cílem bylo vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů 
dobré praxe se zahraničními partnery. Více informací a dokument 
naleznete na masnepomucko.cz/erasmus.

Přešínská vařečka se těší na maso. V sobotu 10. listopadu proběhne 
již 8. ročník této oblíbené gastronomické přehlídky, v letošním 
ročníku na téma „maso“. Soutěžící připraví pokrmy, které následně 
ochutná a ohodnotí porota. Na závěr proběhne společná konzumace 
všech připravených pokrmů. Více informací najdete na stránkách 
obce Čížkov.

Stivín bude mít koncert na zámku. Ve Spáleném Poříčí chystají 
na 9. 12. Vánoční koncert předního jazzmana a flétnisty Jiřího Stivína. 
Vstupenky je možné si zakoupit v IC Spálené Poříčí za zvýhodněnou 
cenu 150 Kč.

Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 9. 2018 do 15. 10. 2018 řešili příslušníci OOP Nepo-
muk řadu případů, z nichž některé jistě stojí za zmínku. Stejně 
jako v předchozím období, i tentokrát byla zjištěna celá řada hříš-
níků v oblasti BESIP.

Hned v odpoledních hodinách dne 15. 9. 2018 zastavila hlídka 
OOP Nepomuk na silnici č. I/20 u obce Třebčice osobní automobil, 
jehož řidič nepředložil policistům řidičský průkaz. Další kontrolou 
bylo zjištěno, že není jeho držitelem.

O dva dny později, odpoledne 17. 9. 2018, kontrolovali policisté 
na silnici č. I/20 u obce Podhůří automobil s přípojným vozidlem. 
Hlídka zjistila, že na vozidle i vozíku jsou jiné registrační značky. 
Za tyto přestupky hrozí řidiči zákaz řízení motorových vozidel.

Před půlnocí dne 27. 9. 2018 zastavila hlídka OOP Nepomuk 
v ulici Nádražní v obci Nepomuk osobní automobil, jehož řidič 
měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Jednalo se o cizince, 
který byl nepomuckými policisty přistižen v srpnu v obci Budisla-
vice, kde řídil pod silným vlivem alkoholu. O tomto případu jsme 
již informovali v zářijovém vydání Nepomuckých novin. Muž opět 
putoval před soud, který jej tentokrát vyhostil z České republiky.

Odpoledne 5. října nepomučtí policisté zastavili v obci Nekva-
sovy vozidlo, jehož řidič budil dojem, že je pod vlivem návykových 
látek. Podezření potvrdil provedený test, který byl pozitivní na pří-
tomnost látky pervitin.

Téhož dne těsně před půlnocí kontrolovala hlídka OOP Nepo-
muk v obci Žinkovy osobní automobil, jehož řidič byl pod vlivem 
alkoholu. Displej přístroje ukázal hodnotu 1,67 promile alkoholu 
v dechu. Navíc bylo zjištěno, že řidič má do roku 2020 vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel.

V dopoledních hodinách následujícího dne zastavila hlídka 
nepomuckých policistů mezi obcemi Hradiště a Kasejovice cizince, 
který měl zadržený řidičský průkaz. Dotyčný k přestupku uvedl, že 
mu byl doklad zadržen zhruba před třemi týdny ve Strakonicích, 
kde řídil pod vlivem alkoholu.

Poslední případ byl zjištěn v odpoledních hodinách dne 13. 10. 
2018 v obci Dvorec. Nepomučtí policisté zde zastavili řidičku osob-
ního automobilu, která nebyla držitelkou řidičského oprávnění 
a navíc řídila pod vlivem pervitinu.

Policisté se ve výše uvedeném období zabývali i dalšími pří-
pady. Dne 21. 9. 2018 zajistili na zastávce Českých drah v obci Srby 
muže, který byl pod silným vlivem alkoholu a ohrožoval veřejný 
pořádek. Provedená dechová zkouška zjistila hodnotu 2,18 promile 
alkoholu v dechu. Muž proto putoval na protialkoholní záchytnou 
stanici v Plzni.

Hned následujícího dne zadržela hlídka OOP Nepomuk v obci 
Vrčeň dva občany Moldávie s padělanými doklady Rumunska. 
Na základě těchto dokumentů byly obě osoby zaměstnány v jedné 
z místních firem. Osoby putovaly na policejní celu a následně byly 
soudně vyhoštěny.

Na přelomu září a října se neznámý pachatel vloupal do sklepní 
kóje v jednom z bytových domů v ulici Na Vinici I v obci Nepomuk. 
Odsud si odnesl snowboard. Případ se zatím nepodařilo objasnit.

Posledním případem bylo dopadení celostátně hledaného 
muže v obci Nepomuk dne 7. 10. 2018. Na dotyčného byl okres-
ním soudem ve Znojmě vydán příkaz k zatčení, a tak muž putoval 
nejprve na policejní celu a poté byl eskortován do Znojma.

Na závěr bychom rádi upozornili všechny řidiče na zhoršení 
sjízdnosti silnic v podzimním období. A to nejen na mlhy a pří-
padnou ranní námrazu, ale i na zvýšený pohyb zvěře. Dále bychom 
chtěli upozornit na povinnost užití zimních pneumatik v období 
od 1. listopadu, kdy současně musí být na silnici námraza či sou-
vislá vrstva sněhu, nebo lze takový stav vzhledem ke klimatickým 
podmínkám předpokládat.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Oprava Zelenodolské 
startuje

Oprava Zelenodolské ulice, jejíž realizace 
se zdržela kvůli opakovanému výběrovému 
řízení, by měla být 12. listopadu konečně 
zahájena. Celková cena je včetně DPH 
11.685.383 Kč a podíl města je 4.417.151 Kč. 
Podařilo se zároveň se SÚS Plzeňského kraje 
vyjednat, že do této akce bude zahrnut ještě 
i nový povrch od Nepomuka do Kláštera 
v celkové ceně 4.600.000 Kč, který financuje 
SÚS. Průběžné uzavírky a omezení budou 
zveřejněny na webu nepomuk.cz.

Zájezd Mikroregionu  
na severní Plzeňsko

Ve sváteční den na konci září uskutečnil Mikroregion Nepomucko další ze svých pozná-
vacích zájezdů. Tentokrát cesta vedla na severní Plzeňsko, které bylo v minulosti pevně 
spojeno s působením řádů cisterciáků z plaského kláštera - podobně, jako tomu kdysi 
bývalo v našem regionu, ovládaném cisterciáckým konventem v Pomuku. Mnoho míst, 
která jsme během zájezdu navštívili, je navíc spjato se jménem slavného barokního 
architekta Jana Blažeje Santiniho, který pracoval i ve službách plaského kláštera a jeho 
mocného opata Evžena Tyttla.

První zastávkou výletu bylo Centrum stavitelského dědictví, které bylo zřízeno v rekon-
struovaném klášterním pivovaru v Plasích, následovala procházka okolo konventních 
budov. Dále jsme zamířili do Muzea těžby borové smoly, které se nachází ve staré (a dnes 
opravené a obydlené) knížecí hájovně Lipovka v Lomanech - zde se nacházel i jeden z býva-
lých plaských hospodářských dvorů (grangie). Odtud jsme se prošli kousek cesty k padlému 
lomanskému dubu, velikánu, který prý pamatoval ještě dobu Karla IV. V Kralovicích jsme 
se podívali do kostela sv. Petra a Pavla, v němž je rodová hrobka pánů Gryspeků, šlechticů, 
kteří v 16. a na počátku 17. století ovládali tento kousek kraje. V kryptě se díky klimatu 
jejich ostatky dochovaly v podobě mumií, a to i navzdory jejich poškozování v průběhu 
staletí. Z Kralovic jsme pokračovali na prohlídku Mariánské Týnice, někdejšího plaského 
proboštství a poutního chrámu. V současné době zde sídlí Muzeum severního Plzeňska 
a také Centrum baroka. A nakonec jsme se mohli podívat do půvabné Santiniho kaple 
Jména Panny Marie v Mladoticích, kterou nás zasvěceně provedl sám starosta Zdeněk Slach.

Děkujeme průvodcům všech navštívených míst za velmi zajímavý výklad a s účastníky 
zájezdu se budeme těšit na viděnou na některé z příštích cest. Kompletní fotogalerii ze 
zájezdu si můžete prohlédnout na webových stránkách města.

Hana Černohousová
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Jak jsme slavili 100 let republiky

Dne 28. října jsme si sérií událostí připomněli 100 let od vzniku Českolovenska. Už v pátek 
26. října byla vysazena Lípa Republiky u základní školy, v neděli poté druhá před bývalým 
hotelem ve Dvorci. Odpoledne následovalo slavnostní odhalení renovovaného památníku 
Obětem válek se sochou T. G. Masaryka, komentovaná vycházka, program zakončil večerní 
koncert The Dixie Hot Licks. Výstavu Nepomuk za první republiky můžete v prostorách 
městského muzea zhlédnout do konce roku. 24. října proběhla v plzeňské Galerii 13 akce 
Osudy soch a básní, kde byla jednak uvedena nová publikace Hany Gerzanicové s názvem 
„Děkuji“, vydaná Mikroregionem Nepomucko ke 100 letům republiky, ale zároveň bylo 
na této akci vzpomínáno na ak. soch. Marii Uchytilovou, za kterou dcera Sylvia Klánová pře-
vzala 28. října na plzeňské radnici čestné občanství in memoriam. Ten samý den byl v sále 
Národního divadla v Praze představen pamětní almanach Od kamene ke zlatu – Od divadla 
ke státu, zahrnující rovněž báseň Hany Gerzanicové a obrázky dětí z nepomucké základní 
školy. Na závěr slavnostního ceremoniálu k udílení Státních vyznamenáních zapěla Eva 
Urbanová přímo ve Vladislavském sále závěrečnou árii z opery Libuše. Do Vánoc vyjde ještě 
sborník Osmičkové roky na Nepomucku.

Křest pamětního almanachu v budově Národního divadla v Praze

Beseda Osudy soch a básní v Galerii 13 v Plzni

Sázení Lípy Republiky u ZŠ NepomukOdhalení renovovaného památníku s doplněnými jmény obětí válek

28. říjen v Nepomuku

 
foto Milan Demela a redakce
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Téma:  
Výsledky  
obecních voleb

Koalice, která vzejde z letošních voleb, bude jmenována 
až po vydání těchto novin (1. 11.), přinášíme vám tedy alespoň 
přehled zvolených zastupitelů a volební statistiky. Vítězem 
voleb v Nepomuku se stala kandidátka ANO 2011 se současným 
starostou města Jiřím Švecem se ziskem 20,76 % hlasů. 
Úspěchem je nepochybně voličská účast nad 50 % obyvatel.

Zvolení zastupitelé  
(v abecedním pořadí)

1 Baroch Karel 
2 Baroch Marek 
3 Hánová Anna 
4 Holub František 
5 Jiran Pavel 
6 Jiránek Josef 
7 Kouba Jiří 
8 Kovář Václav 
9 Kroupa Pavel 
10 Mareček Michal 
11 Němec Miroslav ml. 
12 Němec Miroslav st. 
13 Novák Václav
14 Švec Jiří 
15 Vokurka Vladimír

Volební statistiky

Počet 
volených 
členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 
obvodů

Okrsky
Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasycelkem zpr. v %

15 1 3 3 100,00 2 859 1 488 52,05 1 487 20 194

Kandidátní listina Hlasy

Počet 

kandidátů

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů

Přepočtené % 

platných hlasů

Počet 

mandátůČíslo název abs. v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 1 646 8,15 15 20 194,00 8,15 1

2 ZELENÁ PRO NEPOMUK 2 778 13,76 15 20 194,00 13,75 2

3 Sdružení ODS a NK 1 990 9,85 15 20 194,00 9,85 1

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 3 427 16,97 15 20 194,00 16,97 3

5 ANO 2011 4 193 20,76 15 20 194,00 20,76 4

6 SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK 3 131 15,50 15 20 194,00 15,50 2

7 SK Nepomuka a Dvorce 3 029 15,00 15 20 194,00 14,99 2

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost

Hlasy
Pořadí 

zvoleníčíslo název
poř. 

číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Novák Václav 63 KSČM KSČM 343 20,83 1

2 ZELENÁ PRO NEPOMUK 1 Kroupa Pavel PhDr. 41 Zelení Zelení 309 11,12 1

2 ZELENÁ PRO NEPOMUK 3 Baroch Karel 62 Zelení Zelení 297 10,69 2

3 Sdružení ODS a NK 3 Hánová Anna PharmDr. 58 NK BEZPP 314 15,77 1

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 1 Němec Miroslav Mgr. 34 NK BEZPP 486 14,18 1

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 4 Jiránek Josef Ing. 46 NK BEZPP 333 9,71 2

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 15 Němec Miroslav Ing. 58 NK BEZPP 306 8,92 3

5 ANO 2011 3 Vokurka Vladimír 50 ANO BEZPP 455 10,85 1

5 ANO 2011 1 Švec Jiří Ing. 59 ANO BEZPP 454 10,82 2

5 ANO 2011 2 Baroch Marek Mgr. 38 ANO BEZPP 387 9,22 3

5 ANO 2011 4 Kouba Jiří 49 ANO BEZPP 281 6,70 4

6 SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK 3 Holub František 57 NK BEZPP 453 14,46 1

6 SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK 2 Jiran Pavel Ing. 61 STAN BEZPP 387 12,36 2

7 SK Nepomuka a Dvorce 1 Kovář Václav 35 NK ČSSD 448 14,79 1

7 SK Nepomuka a Dvorce 2 Mareček Michal MUDr. 65 NK BEZPP 339 11,19 2

Okrsek: 1 Výsledky voleb – Okrsek 1 – souhrnné informace

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy

1 265 640 50,59 640 8 699

Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 684 7,86

2 ZELENÁ PRO NEPOMUK 1 212 13,93

3 Sdružení ODS a NK 765 8,79

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 1 292 14,85

5 ANO 2011 2 018 23,20

6 SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK 1 695 19,48

7 SK Nepomuka a Dvorce 1 033 11,87
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https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xstrana=364&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xstrana=389&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xstrana=768&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xstrana=470&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=47&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=364&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=389&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=901&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=768&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=470&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=1&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
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A co vy? Jste spokojeni s novou koalicí?  
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.

Expozice Richarda Böhnela 
dokončena

V průběhu října byla dokončena expozice Richarda Böhnela 
v Rodném domě Aug. Němejce. Böhnelovu bustu od Václava 
Česáka doplnil obraz Zde domov můj, pohled na dům Böhnelových 
od Ladislava Čáslavského, a rovněž životopisné informace s dal-
šími ukázkami práce na informačních panelech, které realizovala 
firma Multimedia-Activity Jiřího Berouška. Všem za spolupráci 
na dokončení expozice děkujeme. Nutno zároveň doplnit, že stálou 
výstavní síň má Richard Böhnel rovněž na obecním úřadu v Milči, 
kde je možné se setkat s originály jeho nezaměnitelných obrazů.

Na faře hráli divadlo

V sobotu 13. října večer se na Arciděkanství v Nepomuku hrálo 
divadlo. V podání zkušeného a talentovaného klatovského spolku 
Za Oponou, který vedou pánové Tomáš Javorský a Jiří Matějka, 
mohli diváci zhlédnout veselohru Vítr ve větvích sasafrasu. Wester-
nová kabaretní komedie, dokonce s živou hudbou, nás seznámila 
s „nelehkým životem“ amerického osadníka Rockefellera, který 
se před nálezem ropy musí potýkat s každodenní dřinou, Indi-
ány a bandou zlotřilých lupičů s kolty proklatě nízko. Hru plnou 
nadsázky a humoru předvedli herci s nasazením sobě vlastním. 
Tímto souboru děkujeme a doufáme, že jejich nepomucká pre-
miéra bude mít do budoucna úspěšné pokračování. Za finanční 
podporu děkujeme Plzeňskému kraji.  →→

Hana Černohousová

… A MÁME ENERGII A ZÁJEM  
DOKONČIT ZAPOČATOU PRÁCI.

Děkuji občanům za hlasy v komunálních volbách  
pro naši kandidátku a kolegyním a kolegům kandidátům 
za spolupráci při úspěchu ve volbách.

 Jiří Švec, lídr kandidátky ANO 2011

Okrsek: 2

Okrsek: 3

Výsledky voleb – Okrsek 2 – souhrnné informace

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy

969 505 52,15 505 6812

Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 341 7,28

2 ZELENÁ PRO NEPOMUK 550 11,74

3 Sdružení ODS a NK 466 9,95

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 909 19,41

5 ANO 2011 656 14,01

6 SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK 628 13,41

7 SK Nepomuka a Dvorce 1 133 24,19

Výsledky voleb – Okrsek 3 – souhrnné informace

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy

625 343 54,88 342 4 683

Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 621 9,12

2 ZELENÁ PRO NEPOMUK 1 016 14,91

3 Sdružení ODS a NK 759 11,14

4 SNK ‑ Pro Nepomuk 1 226 18,00

5 ANO 2011 1 519 22,30

6 SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK 808 11,86

7 SK Nepomuka a Dvorce 863 12,67

https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=47&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=364&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=389&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=901&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=768&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=470&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=3&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=47&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=364&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=389&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=901&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=768&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=470&xstat=0&xvyber=1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3204&xobec=558109&xokrsek=2&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
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Rozhovor s Adélou Maškovou,  
manažerkou MAS  
svatého Jana z Nepomuku

„MASka“ byla v našem regionu založena v roce 2006 pře-
devším v okruhu místních aktivních podnikatelů, jako jsou 
Radovan Sochor, Václav Silovský či Jiří Tetzeli. Je to nezisková 
organizace sdružující ale nejen podnikatele, nýbrž i obce, 
neziskovky a  aktivní fyzické osoby, které spojuje zájem 
o rozvoj venkova na území Spálenopoříčska a Nepomucka. 
Dlouholetým předsedou je Ing. Jindřich Jindřich, dříve mís-
tostarosta a od listopadu starosta Spáleného Poříčí. Ostatně 
v tomto městě na radnici má MAS také své sídlo. Místní akční 
skupiny existují po celé České republice i v ostatních zemích 
Evropy. Dnes má MAS 35 členů a působí na území 27 obcí. 
MAS je součástí systému rozdělování evropských dotací. Tyto 
peníze nespotřebovává sama, ale přerozděluje je do území 
na základě priorit, stanovených ve svém strategickém doku-
mentu. Mezi roky 2007 a 2013 MAS svatého Jana z Nepo-
muku přispěla do území 30 milióny Kč. Na období 2017–2021 
má MAS připraveno 55 miliónů Kč. Stejně jako Mikroregion 
musí i MAS především nezasvěceným občanům a zastupite-
lům vysvětlovat důvody svého bytí. Když ale pak kritici slyší, 
co jedna či druhá organizace dělají pro region prospěšného, 
v naprosté většině případů všechny kritické poznámky zmizí. 
Je proto dobré si MAS přiblížit i touto cestou. A s kým jiným 
než s hlavní manažerkou, sympatickou Adélou. 

Začnu častým názorem pesimistů. Myslíš, že má venkov 
nějakou budoucnost a má smysl do něj tedy investovat 
úsilí a peníze? Když se dnes zeptáš školáků, zda tu chtějí 
v budoucnu zůstat, téměř všichni odpovědí, že ne.

No, to je dost záludná otázka, protože kdybych si myslela, že venkov 
nemá budoucnost a nemá cenu do něj investovat, nemohla bych pra-
covat pro MASku. Otočím to a budu na úvod trochu kritická: máme 
po volbách. Když si zpětně pročteš volební programy stran v Nepo-
muku i v Poříčí, dočteš se, co všechno je třeba vybudovat, opravit 
a postavit. Náš venkov je dlouhodobě zanedbaný a podfinancovaný. 
Naše území se navíc vyznačuje šíleně roztříštěnou sídelní struktu-
rou: z jedné stohlavé obce do druhé, když máš štěstí, jedeš přibližně 
3 km. Díky vládní politice peníze plynou primárně do velkých měst, 
jako by lidé v malých sídlech jenom proto, že jich je málo, měli 
jiné, menší potřeby. Venkov tak zaostává nejen infrastrukturou, ale 
i vzdělaností a nedostatkem služeb. Je to začarovaný kruh, protože 
se pořád ženeme za chybějící vybaveností a uniká nám, že nejde 
jen o opravené silnice, vydlážděná náměstí, počet nových laviček 
na náměstí. Protože právě: kdo po nich bude jezdit, když ne mladí, 
kteří utíkají do měst?

Za tvým jménem je napsáno, že jsi manažerkou SCLLD, 
co si pod touto až děsivou zkratkou představit?

Máš pravdu, děsivé to je. Zkratka SCLLD je, z anglického Strategy of 
community led local development, strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje. V praxi to znamená, že odpovídám za naplnění 
strategie naší MASky, která byla zpracována pro toto konkrétní 
území místními lidmi. A to je důležité: že si lidé v území ve spo-
lečné diskusi definují, co území potřebuje a co z toho potřebuje 
úplně nejvíce, a podle toho MAS nastavuje svoje priority rozvoje 
a finanční prostředky. Že to pro toto období nebylo úplně svobodné, 
asi víš, ale i tady se odráží současné nastavení na národní úrovni: 

potřeby venkova byly nastaveny z perspektivy velkých měst. Proto 
dnes na venkově můžeš finančně podpořit obří dopravní přestupní 
terminál s podchodem, ale ne obyčejnou klubovnu pro mladé.

Díky tomu, že MAS od roku 2008 podpořila již celou 
řadu projektů, máme například nová muzea a expozice, 
spolky mají mnohdy opravené klubovny, drobní 
živnostníci a zemědělci nové stroje, některé obce 
oživená veřejná prostranství, v Nepomuku díky MAS 
vznikl Fénix, vybudována byla lezecká stěna v sokolovně, 
nově vybaveno bylo informační centrum, vznikla 
Svatojánská zahrada u kostela či byl pořízen nový mobiliář 
na náměstí… Celkový výčet by byl ještě mnohonásobně 
delší. Teď je ale nové programové období, které podporuje 
vesměs trochu jiné oblasti. Na co lze tedy vlastně žádat?

Stejně jako v minulém období jsou to investice pro rozvoj podni-
kání a investice do zemědělského podnikání pro malé podniky a živ-
nostníky. Pak jsou to investice do základních škol a komunitních 
center. Potěšující je, že jsme mohli podpořit všechny základní školy 
v území, doposud si žádost o dotaci podaly školy ve Vrčeni, Nepo-
muku a Spáleném Poříčí. Ve Spáleném Poříčí vzniká za naší podpory 
nové komunitní centrum. Novinkou, ze které se zatím radujeme, je, 
že jsme pro území získali 10 milionů korun na sídelní zeleň a pro-
tierozní opatření. To bude zajímavé především pro obce. Novinkou 
jsou provozní dotace na příměstské tábory, dětské skupiny a rozvoj 
sociálních služeb, ale i na komunitní práci s občany, kterým něja-
kým způsobem hrozí sociální vyloučení.

Často k vám přijdou projekty od ostřílených žadatelů, 
ale najdeme i příklady, kdy si na dotaci sáhne malá 
vesnička či drobný zemědělec, který předtím 
nikde nežádal a s žádostí mu pomáhá maminka 
v penzi. Co vzkážeš těm, kteří hledají odvahu 
k tomu, aby se do přípravy žádosti také pustili?

Co bych jim vzkázala? Že maminka to za ně nenapíše a všechno je 
jednou poprvé. Ať to zkusí a s naší podporou to zvládnou. To bylo 
mj. v minulém období naší chloubou: že si i prvožadatelé s naší 
pomocí do celkem jednoduchého formuláře dokázali něco napsat. 
Dnes v době předražených a i pro nás povinných informačních sys-
témů už to není tak jednoduché, ale dá se to zvládnout.

Jedna strana mince je žádost samotná, ale pak 
nastane realizační fáze trvající až do proplacení 
dotace. Téměř každá chyba je nemilosrdně úředníky 
trestána sankcemi, kromě neproplacení dotace hrozí 
sankce až ve výši dalších 100 % požadované sumy. 
Nabízíte pomocnou ruku žadatelům i v této fázi?

V minulosti tomu tak bylo a naším přáním je tento standard udržet. 
V současném období jednáme se čtyřmi ministerstvy, které řídí 
operační programy. Věřím, že pokud k nějakému pochybení dojde 
ze strany žadatele neúmyslně, vždy to lze s řídícím orgánem nějak 
vyjednat. A my určitě pomáhat budeme.

Připravujete nějaká informativní setkání pro veřejnost, 
kde potenciální žadatelé získají v dostatečném 
předstihu všechny potřebné informace?

Při každé výzvě organizujeme informační seminář pro žadatele, kde 
zaznívají obecné informace o tom, kolik a na co lze žádat. Nicméně 
žadatelé spíše využívají individuálních konzultací pro svoje záměry 
v naší kanceláři. Snažíme se jim jejich mnohdy obecné nápady zúžit 
a zaměřit tak, aby na ně mohli žádat finanční prostředky v našich 
výzvách. 

Jak je to s hodnocením projektů? Nestane se, že 
jsou už předem vybrány projekty, které podpoříte, 
a žádat tak vlastně nemá ani smysl? Ptám se 
záměrně, protože je to rovněž častý názor vašich 
kritiků… Kdo vůbec projekty hodnotí?

Ha, ty mě vůbec nešetříš. Projekty hodnotí Výběrová komise MAS, 
sestavená z našich členů tak, aby každou zájmovou skupinu (vzdělá-
vání, cestovní ruch, podnikání, samospráva, ekologie, zemědělství) 
zastupovat jeden člen a nedocházelo k převaze. Poté řídící orgán 
konkrétního operačního programu hodnocení komise přehodnotí. 
Ale důležité je, že si můžeme nastavovat vlastní preferenční krité-
ria, podle kterých komise hodnotí. Obvykle to bývá menší finanční 
náročnost projektu, protože naším dlouhodobým cílem je podpořit 
spíš více menších projektů než málo velkých. Pak to bývá velikost 
obce, kde bude projekt realizován: opět se snažíme podpořit pro-
jekty v těch nejmenších obcích. A důležité je, jestli z projektu bude 
mít užitek víc subjektů, než je sám žadatel. 

Považuji nepomucké náměstí za srdce města, které moc 
netluče. Je nějaká šance sáhnout si přes MAS na dotaci 
na částečnou opravu povrchu náměstí či například 
opravu Pionýrského domu v přilehlé Husově ulici?

No, tak trochu jsem ti odpověděla v předchozí otázce. Oprava 
části náměstí by stála tak 10 milionů? Tolik máme na celé období 
například na podporu škol… Takže rozhodnutí, jestli opravit jedno 
náměstí, nebo podpořit 5 škol je jasné. Ale pokud jde konkrétně 
o náměstí, zatímco v minulém období by to asi nebyl problém, v tom 
současném ano. Struktura fondů se mění a je v nich více prostoru 
např. pro sociální věci a vzdělávání a méně pro náměstí a lavičky. 
A z pohledu Evropy je to logické: Evropa chce chytřejší, digitální 
a solidárnější venkov, aby v něm udržela mladé. Opravy náměstí 
a silnic si má každý členský stát zajistit sám. Ale Pionýrský dům 
ano, tady by šance byla, pokud budou opravené prostory sloužit 
třeba k neformálnímu vzdělávání.

Vím, že se MAS v současné době nezabývá jen 
administrací žádostí, ale zpracovává například i tzv. 
Místní akční plány vzdělávání. Co si pod tím představit?

Myslíš, že čtenáři vydrží? Protože teprve teď to začíná být napí-
navé… Místní akční plán, neboli MAP, je aktivita, která si klade 
za cíl spolupráci všech, kterých se regionální vzdělávání týká. Spo-
lečně plánujeme a organizujeme třeba vzdělávací aktivity, které 
směřují ke zvýšení kvality výuky, lepší komunikaci s rodiči či řízení 
pedagogického sboru. Nebo se jen setkáváme a ředitelé a učitelé 
škol si vyměňují příklady dobré praxe a sdílí svoje špatné i dobré 
zkušenosti. Důležité je říct, že si rozhodně neklademe za cíl změnit 
systém školství, to opravdu nejde. Ale jsem přesvědčená, že je možné 
na místní úrovni změnit prostředí ve školách, aby se tam všem líp 
chodilo a učilo. A tím „všem" myslím učitelům, žákům i rodičům.

Jaká je úroveň základních škol v našem regionu 
ve srovnání s celostátním měřítkem?

No… Rozdíly tu jsou. Velký rozdíl ale je v úrovni škol venkovských 
a městských. A jsme zpět u první otázky. Největší rozdíl spatřuji 
v přístupu zřizovatele a manažerských schopnostech vedení škol. 
V tom opravdu naše školy pokulhávají, ačkoli samozřejmě existují 
příklady dobré praxe, což je potěšující. Naše školy, až na pár výji-
mek, nemají vizi – neví, jakou školou chtějí být. Venkovská škola 

je většinou zřízená obcí, která chce školu udržet jako jednu z mála 
služeb pro občany. „Chtít udržet“ znamená zabezpečit a opravit 
budovu, zateplit, aby se neprotopilo. Na víc vedení venkovské obce 
ve svém honu za chybějící infrastrukturou nemá kapacitu a to je 
pochopitelné. Větší města, která už mají kanalizaci, náměstí, domy 
pro seniory a spoustu laviček, si uvědomují, že vzdělávání je téma. 
Že rodiče, kterým na vzdělávání dětí záleží, si školu vybírají a věnují 
čas dopravě dětí i do vzdálenější školy. Uvědomují si, že si v kvalitní 
škole kvalitně vzdělají místní budoucí občany, a chtějí svým obča-
nům tuto službu poskytnout kvalitně.

MAS také pravidelně vyhlašuje program Startér. 
Jaké neformální skupiny obyvatel již podpořil a jaké 
projekty považuješ v tomto programu za povedené?

Startér měl od počátku cíl podpořit ty skupiny, které si jinde žádost 
o dotaci nepodají. Cílem bylo testovat a rozjet nové aktivity v území. 
V Nepomuku to byl třeba počátek Fénixu – opravdu pár rukodělných 
aktivit stojí za jeho zrodem. A také adaptační kurz pro žáky 6. tříd 
zdejší ZŠ. Dnes je tato aktivita ve škole ustavená, zejména díky Janě 
Berkovcové, která s projektem přišla. No, a my Janu Berkovcovou 
díky Startéru objevili a už jsme ji nepustili. Protože i to je naším 
cílem: vyhledávat a zaháknout proaktivní osoby v území a rozvíjet 
vzájemnou spolupráci.

Občas také vyrazíte v rámci programu Erasmus+ 
na zkušenou do ciziny, vím, že jste nedávno byli 
například ve Francii. Proč jsou tyto akce podle 
tebe důležité? A není to jen hezký výlet?

Sdílení znalostí a zkušeností je pro venkov klíčové. MAS se snaží 
tímto vzděláváním místních lídrů doplňovat svoji finanční podporu 
v území. Je to právě velmi efektivní způsob reflexe jejich vlastní 
praxe. Mohou srovnat, jak v jiném koutě Evropy stejně zaměřená 
organizace řeší problémy hodně podobné těm jejich. Stojíš tam 
a říkáš si: „Aha, to by u nás taky šlo.“ Najednou se prostě na tu 
svoji každodenní činnost podíváš úplně jinak, je to hodně inspiru-
jící a lidem, kteří dlouho působí v jednom oboru, to může dodat 
novou energii do další práce. My jsme naposledy vyrazili se zastu-
piteli našich obcí a hledali jsme způsob, jak řešit sociální a veřejné 
služby v menších obcích. 

A naopak, když cizinci přijedou k nám, 
kam je například vezmete vy?

Nejdřív na pivo, aby to, co potom uvidí, lépe vstřebali. Ne, dělám si 
legraci, samozřejmě. Naše území má co ukázat, úsilí obcí je velké 
a věci jdou dopředu, jen někdy trochu pomaleji. Nás například potě-
šilo, když Francouzi říkali, že i když jejich služby jsou větší a lépe 
vybavené, náš přístup k řešení problémů v obcích i ke klientům je 
více pružný, osobní a empatický. 

Údajně se již pracuje na přípravě dalšího 
unijního období po roce 2023, ví se už, do jakých 
oblastí bude podpora směřována?

Ano, první náznaky tu jsou. Ale ti, co pozorně četli, už asi tuší, že 
infrastruktura to nebude. Bude to především podpora hledání chyt-
rých řešení na venkově, tzv. „smart villages“, digitalizace venkova, 
sociální začleňování, kvalita vzdělávání. Pravděpodobně zůstane 
podpora investic do místních podniků.

Jak je vidět, práce je určitě až nad hlavu. 
Nemůžu si tedy odpustit otázku: Jak relaxuješ, 
čemu se ráda věnuješ ve volném čase?

Ve volném čase pracuji jako místostarosta v obci Borovno. Dříve 
jsem moc ráda četla historickou literaturu, ale to už je historie…

Děkuji za rozhovor.

Text: Pavel Motejzík
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Pokud ANO, rádi Vám dáme příležitost se prosadit.

KLADRUBCE  I  DRAHKOV  I  DVOREC

Adaptační kurz 6. C – ohlédnutí

Na adaptačním kurzu to bylo 
fajn. Doufáme, že se to bude líbit 
i letošním páťákům. Nevěděli 
jsme, jak to tam bude vypadat a co 
nás tam čeká. Po příjezdu si nás 
rozebraly učitelky. Pak jsme si šli 
zahrát nějaké seznamovací hry, 
což bylo lepší než jen tak sedět 
a povídat si. Jednou z takových her 
bylo Bingo. Ukázalo se, že se podle 
něj budou rozdělovat pokoje.
Jan Štván

Na adaptačním kurzu vařili hrozně 
dobře. Hráli jsme poznávací hry 
a k večeru jsme se dívali na film 
Vzhůru do oblak. První noc se nikdo 
moc dobře nevyspal. Druhý den 
byl bobřík odvahy. Hrozně jsem se 
bála. Třetí den jsme se po obědě 
rozloučili s třídní. Hrozně se mi tam 
líbilo a jela bych tam ještě jednou.
Nicol Vildmanová

Když jsem uviděl, kde budeme, doufal 
jsem, že budeme spát úplně nahoře. 
I když to nevyšlo, tak další den byl 
úplně super. Kdo chtěl, mohl jít 
s učitelkou do posilovny. Nejzábavnější 
byla hra Ostrovy a pohádka Vzhůru 
do oblak. Při bobříku odvahy se celá 
třída naučila spolupracovat, museli 
jsme vyluštit tajné heslo. Ze začátku to 
byla nudná procházka lesem ve tmě, 
pak jsme dostali cedulku, na které byla 
část věty. Ještě před bobříkem jsme si 
dělali vlastní polévku a měli jsme ji 
ze všech nejlepší. Třetí den si pro nás 
po obědě přijeli rodiče a od učitelky 
jsme dostali objetí. Bylo to super!
Tomáš Kruppa

Ve 21:30 jsme byli už na pokoji, 
kde byla největší legrace. Ve 22:00 
jsme měli večerku, ale my jsme si 
povídali asi do půlnoci. (...) Tak jsme 
rozluštili hádanku a šli hledat poklad. 
Bylo to fajn, byla zábava, možná 
jeden z nejlepších zážitků života.
Vojtěch Řimnáč

Všichni si to užili. Byla pohádka, 
bobřík odvahy, vařili jsme polévku 
a savovali trička. Moc mě to 
bavilo a chtěla bych to prožít ještě 
jednou. (...) A taky jsem zjistila, že 
mám fajn třídu a fajn učitelku.
Kateřina Polanová

Nejvíc mě bavilo vaření, Ostrovy, 
savování a básničky v lese 
a legrace na pokojích. Jela bych 
ještě jednou, kdyby to šlo.
Lucie Kuchynková

Ráno po snídani jsme šli se 
zavázanýma očima do lesa, paní 
učitelka nás vedla na nějaké místo 
a tam jsme hráli Ostrovy. (...) Aktivity 
byly super. Nikdy na to nezapomenu!
Daniel Hornek

… Po poledním klidu jsme museli 
vyluštit kód a podle informací 
najít 2 poklady neboli ingredience 
na polévku, kterou jsme večer 
vařili. (...) Ráno jsme rozebírali 
to, co jsme zažili. Bylo to super!
Zdeněk Müller

Všechny aktivity, které tam byly, se mi 
strašně moc líbily. Seznámila jsem se 
s novými lidmi. Našla jsem si hodně 
nových kamarádů. Ubytování bylo 
spravedlivé a děkuji moc za tento 
krásný zážitek. Zažili jsme spolu 
mnoho her, které nás přiměly k tomu, 
abychom spolupracovali, a vyšlo 
to. Na památku si každý udělal 
svoje vlastní tričko. A když se na něj 
podíváme, vzpomeneme si na tento 
velký zážitek, který je k nezaplacení. 
Naučili jsme se spolupracovat, což nám 
moc nešlo. Ale teď to umíme. Víte proč? 
Protože nás to AK naučil. Děkujeme. 
Hodnocení celého kurzu: 100 %.
Tereza Tůmová

Když jsem tam přijela, bála jsem 
se, ale pak jsem si uvědomila, že se 
nemám čeho bát, bylo to super a hráli 
jsme tam hry, chodili do lesa, všechny 
aktivity byly super a nejlepší bylo, 
že jsme jeden večer vařili polévku 
podle svého. Nikdy jsem se nenudila, 
jsem ráda, že jsme tam jeli.
Aneta Tůmová

Hráli jsme různé hry, které byly 
o spolupráci a komunikaci. Ve čtvrtek 
jsme vyrazili na stopovačku a našli 
jsme košík plný zeleniny a koření. Stáli 
jsme před ním a dohodli se, že uvaříme 
bramboračku. Než byla polévka 
hotová, savovali jsme trička. Večer 
jsme měli bobříka odvahy. Byl to můj 
první bobřík a užila jsem si ho. V pátek 
byl konec, mrzelo mě, že to uběhlo tak 
rychle. A tím bych chtěla poděkovat 
všem našim paním učitelkám.
Tereza Javůrková

….O volných aktivitách dělaly 
holky gymnastiku a kluci hráli 
fotbal. Poslední den jsem byla 
hodně unavená, takže když jsem 
přijela domů, hned jsem usnula.
Anna Gulová

Dne 12. 9. 2018 jsme byli 
na adaptačním kurzu v Žinkovech. 
Bydleli jsme v různých pokojích 
s různými lidmi. Hráli jsme 
seznamovací hry, říkali věci o sobě, 
savovali jsme trička a vařili polévku. 
Taky jsme koukali na pohádku 
a hráli noční hry. Bylo to tam moc 
hezké, taky tam dobře vařili a klidně 
bych tam vydržela i déle. Takže chci 
moc poděkovat lidem, kteří tam byli 
s námi, ať už to byli kamarádi, paní 
učitelky nebo kuchařky. Bylo to super!
Tereza Přibylová
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Žáci na přespolním běhu
 
 
Vážení sportovní nadšenci,

dne 25. září jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, 
které se konalo v Chlumčanech. Ve studeném, ale příjemném 
počasí dosáhli naši žáci famózních úspěchů. V konkurenci 9 škol 
dosáhly mladší žákyně na 2. místo, stříbrný stupínek zopako-
vali starší žáci a starší žákyně, mladší žáci pak obsadili 4. místo. 
V individuálním hodnocení zazářili především Maruška Krum-
pholcová na bronzovém stupínku, Nikola Rašková (4.), Andrea 
Tyrpeklová (7.) a Adam Šmíd (6.). I naši nejmladší závodníci 
v kategorii 4.–5. tříd se statečně prali s nástrahami náročné trati 
a rozhodně se neztratili. Lukáš Jandík uzavřel nejlepší desítku 
startujících, Honza Nezbeda obsadil 17. místo a Štěpán Bulan 
22. místo. Velkou radost máme z umístění družstev, které odpo-
vídá našemu snažení a podstatě výuky tělesné výchovy na základní 
škole - zapojit všechny děti do co možná nejvíce pohybových aktivit 
tak, aby si každý mohl vybrat svoji oblíbenou část a tu pak rozví-
jet v rámci mimoškolní činnosti. Děkujeme všem našim spor-
tovcům především za vzájemné povzbuzování a společné prožití 
často krušných a bolestivých prožitků se šťastným koncem v cíli! 

4.–5. třída: Lukáš Jandík, Jan Nezbeda a Štěpán Bulan

Mladší žáci: Daniel Hornek, Adam Šmíd, Jan Klůs a Jan Pešek

Mladší žákyně: Marie Krumpholcová, Sofie Kubíčková,  
Ema Drahošová a Monika Hlásková

Starší žáci: Filip Duraj, Martin Málek, Lukáš Sládek a David Fiala

Starší žákyně: Andrea Houšková, Andrea Tyrpeklová,  
Nikola Rašková a Jana Malinovská

Všem sportovcům blahopřejeme  
k úspěšné reprezentaci naší školy!  
Tělocvikáři ZŠ Nepomuk, P. Pelcr

Prezentace SŠ z Horažďovic
Jednou ze škol, kam naši deváťáci po skončení ZŠ chodí, je SŠ 
v Horažďovicích. Pestrá nabídka perspektivních oborů přiláká 
každoročně řadu zájemců. Současným deváťákům přivezli zástupci 
školy a studenti informace o nabízených učebních a studijních 
oborech, povyprávěli o možnostech různorodé praxe i následného 
uplatnění v budoucím životě.

Třídní schůzky  
a prezentace středních škol
Pro vycházející žáky a případně i pro zájemce z nižších ročníků II. 
stupně budou ve školní aule k dispozici zástupci středních škol 
ve čtvrtek 14. listopadu od 16. hodiny. Zástupci škol představí 
obory, které mají jejich školy v nabídce, a zájemcům pak sdělí 
bližší informace o oborech, možnostech dalšího navazujícího 
studia a rovněž uplatnění v praxi. Kromě této možnosti pořádají 
střední školy dny otevřených dveří, pokud se ozvou se žádostí o zve-
řejnění, s termíny seznamujeme žáky na vývěsce v přízemí budovy.

Písnička zazpívá ve sv. Vítu
Školní pěvecký soubor písnička už opět zkouší. Po několika letech 
se sbor spolu se svou vedoucí Mgr. Danou Královou zúčastní 
v pátek 7. prosince 2018 slavnostní mše svaté. Při slavnostní boho-
službě a společném koncertu vystoupí nepomucká Písnička jako 
součást velkého pěveckého sboru složeného ze 14 školních sou-
borů z celé České republiky. Akci pořádá Arcibiskupství pražské 
a Hnutí na vlastních nohou.

Poděkování obci Klášter 
Děkujeme představitelům obce Klášter za umožnění využít ohni-
ště v blízkosti sportovního areálu v Klášteře. Děti z naší školy si 
mohly zpestřit vycházku pod Zelenou Horou opečením oblíbených 
buřtíků a v příjemném prostředí posvačit. Děkujeme.

9. A podnikla cestu do Anglie, ze které 
vám přinášíme jeden snímek.

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje  
Milan Demela, ředitel

Celá škola se nyní různými formami práce připravuje na stoleté 
výročí založení republiky. Využili jsme nabídky, která nám byla 
doručena z plzeňského DEPO 2015, a deváťáci se autobusy pře-
pravili do Plzně na zajímavou výstavu. Nevím, nakolik zaujal hned 
první exponát při vstupu do výstavních prostor. Je zde umístěna 
busta prvního prezidenta, což určitě není nic, co bychom zde neče-
kali. Ale překvapením je, o jaké dílo se jedná. Je to busta, která 
stála v uvolněném roce 1968 na nepomuckém náměstí na pod-
stavci obětem válek v parčíku před budovou školy. V 90. letech se 
na podstavci objevila volná replika původní sochy TGM, která zde 
stojí dodnes. Původní busta byla považována za nenávratně ztrace-
nou, ale našla se v budově nepomuckého arciděkanství a do Plzně 
byla na výstavu zapůjčena.

Po vstupu do expozice se deváťáci seznámili, jak vypadaly v růz-
ných obdobích různé interiéry. Líbila se replika klasické secesní 
kavárny, chlapce zaujala dílna s dobovým vybavením včetně pla-
kátové agitační nástěnky z 50. let. Zátarasy s ostnatým drátem 
připomněly období železné opony, interiér koupelny zase úroveň 
a podobu sociálního příslušenství v 70. letech. Vozidlo Škoda 105 
představuje návštěvníkům, s jakým vybavením a s jakými doku-
menty se cestovalo do zahraničí. Množství krátkých textů přináší 
další informace z mnoha oblastí společenského, ekonomického 
i kulturního života. Rodiče našich žáků dosud mají v oblibě kapelu 
Extra band revival. Také tato stále populární kapela se v informa-
cích o kultuře v kraji objevuje jako jedna z těch oblíbených stále 
hrajících legend. Výstava tedy není jen suché konstatování histo-
rie, ale je opravdu živou expozicí, která zaujme všechny generace. 
S ohledem na velký zájem byl termín ukončení výstavy posunut až 
na 9. prosince, výstavu tak máte možnost navštívit i vy.

100. výročí  
založení republiky
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Rozhovor  
s fotografem  
Emilem Sýkorou

Nezaměnitelná vizáž s delšími vlasy a plnovousem, při focení 
s ním se člověk zaručeně zasměje. Školní či svatební fotografie 
od něho má několik generací Nepomučanů a mnoho z nich má 
dodnes okamžik focení zaznamenán ve své paměti. Snad proto, 
že pro jadrná slova nejde tento fotograf rozhodně daleko. Pochází 
z Blovic, bratr Jan byl známým malířem, jeho oslovila krása 
fotografie. V září jsem se k němu šel fotit na index na vysokou 
školu a s hrůzou zjistil, že už brzy má být všechno jinak. Musím 
udělat rozhovor, blesklo mi tehdy hlavou, vždyť spojení „fotograf 
Emil“ je na Nepomucku pojmem. A tak se také stalo…

Text: Pavel Motejzík
Foto: Michaela Pěchotová, archiv Emila Sýkory
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Kubíkových z Nepomuku. Ale ty jsem před 50 lety nefotil. Přede 
mnou fotili p. Hnízdil a p. Malina, který, jak již jsem zmínil, šel 
do penze v roce 1963. Jako matrikářka byla na radnici dlouhé léta 
paní Vavříková. To byla výborná matrikářka. V poslední době již 
nefotografujeme ani vítání občánků, vždy záleží na konkrétní obci. 
Např. Ždírec, Srby, Vrčeň či Chanovice využívají našich služeb stále. 
Pokud je někdo, koho jsem fotil jako novomanžele a pak o 50 let 
později, ať se prosím ozve! Už si to nepamatuji.

Nepochybně vám posledních několik let byla velkou 
oporou vaše manželka Jindra, s čím vším pomáhala ona?

Je rovněž fotografkou, spolu v Nepomuku fotografujeme již 35 let, 
postupně práci převzala ona. Školy, školky, různé akce, svatby, 
dětské fotografie a hlavně pak fotografie pro úřední věci. S těmi 
je ale nyní konec. Já jsem poslední rok hlavně řidič a bavič zákaz-
níků. Máme dceru, která se zvrhla po nás. Dnes je hlavní oporou 
mé ženy. Přišla doba, kdy nám profesionální fotografie zpracují 
z digitálního fotoaparátu.

Ano, už jsem slyšel, že máte následovnici 
v podobě vaší dcery…

Naše Míša tvoří již řadu let fotoknihy. Společně s mou ženou foto-
grafuje všechny akce, také má moře práce s úpravou fotografií 
a textů. Atelier zatím nemá, ale do konce roku patrně bude mít.

Jaké téma fotíte nejraději?  
Události, přírodu, architekturu…?

Nejraději fotografuji celoročně přírodu, v roce 2003 jsme si s bra-
trem udělali radost a uspořádali v Blovicích na zámku společnou 
výstavu. Byla nám nabídnuta možnost pořádání výstavy i na zámku 
v Chanovicích. S námi tam vystavoval i Richard Böhnel. Velmi zda-
řilá výstava. V roce 2000, když jsme měli atelier na náměstí vedle 
trafiky, mě trafikant požádal, zda bych neudělal nějaký pohled, 
nakonec jich bylo kolem 90 ks, každý s 1000 ks nákladem – zde 
bylo zase víc než dost architektury. 

Často cestuji po regionu a mnohdy lituji toho, že 
nemám s sebou kvalitní služební fotoaparát a nemohu 
tak hbitě zaznamenat nějakou momentální zajímavost. 
Litujete také nějakého promarněného snímku?

Ano, lituji. Nedávno jsem chtěl vnukům ukázat traktory John Deere 
ve Lnářích. Přijedeme k benzínce a traktory nikde. Zaparkujeme 
a na louce vedle je veliký balon, který se právě plní plynem. Kolem 
benziny má odpočinek spanilá jízda dobových jeepů a motorek. 
Foťák nemám, ale manželka fotí mobilem. Za 15 minut balon 
vzlétá a kolona se rozjíždí. Podívaná končí. Příště již bez foťáku 
nikam nejedu!

Měl jste v minulosti, či stále máte, nějaké 
oblíbené fotografy, svoje vzory?

Mým nejoblíbenějším fotografem byl Taras Kuščynskyj. To už je ale 
hrozně dávno. Byl českým fotografem, původem z Podkarpatské 
Rusi. Věnoval se zejména reklamní a portrétní fotografii a foto-
grafování aktů, líbily se mi především ty v kapradí. Zemřel v roce 
1983. Výborných fotografů bylo ale hodně. Ze starých krajinářů 
nelze nezmínit již avizovaného Josefa Sudka, jehož tvorbu velmi 
obdivuji. Z dnešních mladších mám nejraději krajináře Šumavy 
p. Kavaleho. To člověk s odpuštěním čumí, co všechno on vidí.

Nejstarší známá fotografie zachycující Nepomuk byla 
pořízena před rokem 1867. Je to velmi unikátní snímek, 
na kterém najdeme původní dřevěnou kašnu na náměstí 
či provizorní báně kostela sv. Jana Nepomuckého. Máte 
nějakou unikátní fotografii města, která vznikla díky vám?

Neřekl bych, že mám unikátní fotografii. Nicméně za starostování 
p. Michka jsem fotografoval většinu akcí ve městě. Možná by se 
mezi nimi zvláštní fotografie našla. Vždyť tu byli Pithart, Havel, 
Klaus, konala se řada sympozií a další akce. Vše je uloženo v albech 
města v archivu.

Za vašimi zády v obchodě v ulici Za Kostelem 
vidím na čestném místě snímek světově 
proslulé a nám velmi milé sopranistky Evy 
Urbanové. Jak na focení s ní vzpomínáte?

Seznámili jsme se tehdy, když se její bratr ženil v Horšovském 
Týně na hradu. Fotografovali jsme v Rytířském sále, kde nám paní 
Eva po obřadu zazpívala. To bylo něco úžasného v tak krásném 
prostoru. Jednou volala ředitelka MŠ Vrčeň paní Beránková, zda 
bychom nemohli hned přijet fotit. Do školky přišla paní Urba-
nová a přinesla dětem plná plata jogurtů. Zazpívala dětem státní 
hymnu a další krásné písně. A pak přišla také do našeho atelieru, 
nechat se vyfotit na řidičský průkaz. Když se po focení oblékla 
do kabátu, viděl jsem ty blonďaté, jako ježek špičaté vlasy. To mě 
vzalo a poprosil jsem ji, zda by nám nemohla dělat ještě chvíli 
model. Černé pozadí, černý kabát, blonďaté vlasy a ty ruce. Je to 
úžasná dáma.

Na protější straně zdi visí jiný snímek, který 
zachycuje svatbu na nepomuckém náměstí. Vím, 
že byste rád identifikoval lidi, které fotografie 
zachycuje. Co můžete říci k pořízení snímku?

Tento snímek byl pak v Karlových Varech v Thermalu na meziná-
rodní výstavě Fotografia salon 80 v roce 1980. Vznikl mezi roky 1975 
a 1980 a jednalo se o dvousvatbu bratra a sestry, kteří odcházeli 
z radnice do fotoateliéru. Rád bych se dozvěděl, kdo to byl. Zatím 
se mi to nezdařilo. Pokud někoho poznáte, prosím, kontaktujte 
mě nebo redakci novin.

Jistě se za ta léta dostavily také 
úspěchy v různých soutěžích…

Vzhledem k tomu, že jsem absolvoval mistrovskou školu v Praze, 
musel jsem každý půl rok odevzdávat soutěžní snímky. S dobrým 
umístěním přišla pak i finanční pozornost a samozřejmě se pár 
povedených snímků dostavilo. Po dobu působení pod Fotografií 
Plzeň jsem měl možnost zároveň navštívit mnoho mezinárod-
ních foto výstav. Byla to pastva pro oči. Nejblíže to bylo do Varů 
a Bratislavy. Ale lákavý byl také Berlín, dále Budapešť, Varšava 
a letecky i Bukurešť. I tam bylo stále co fotit. Všechny snímky 
vznikly na Nikon (film). Mám bednu filmů, z výstav, cest, foto-
grafování, pohledů… Co teď s tím? Snad bych vše mohl věnovat 
například blovickému muzeu, které již vlastní několik starých 
přístrojů a pomůcek z mého atelieru. Dnes je doba jinde a mladí 
i dospělí doslova nacvakají stovky snímků digitálem, nahází je 
do počítače a konec. 

Čemu se plánujete věnovat nyní, ve skutečném důchodu?
Mrzí mě, kam fotografie dospěla, a i proto s ní končím. Budu-li živ 
a zdráv, budu se věnovat přírodě, zahradě a vnoučatům.

Je něco, co byste chtěl vzkázat 
mladé generaci fotografů?

Pokud přečetli moji zpověď až do konce, přeji všem dobré světlo. 
A musím dodat, že se mi povedlo zvolit si hezkou profesi a že to 
byl hezky prožitý život. A to samé přeji i svým následovníkům. 

V okamžiku, kdy vedeme tento rozhovor, uběhl od mé 
návštěvy zhruba měsíc, máme polovinu října 2018, 
noviny vyjdou začátkem listopadu a mezitím jste 
„zavřel krám“. A to doslova. Co vás k tomu přivedlo?

Mě osobně nic. Jsem již nejméně 12 let v penzi. Dotkne se to nic-
méně mé ženy. Poslední kapkou jsou fotografie na řidičský průkaz. 
Stát nám již dávno sebral focení na pasy, pak následovaly občanky 
a nakonec řidičáky. Vše se nyní fotí přímo na radnici, ale lidé se 
na dokladech pak mnohdy ani nepoznají. Ministerstvo financí nám 
nařídilo od příštího roku zavedení EET, do toho již nepůjdeme, tak 
zavíráme. Po revoluci jsme začali ve fotografování soukromě pod-
nikat. Na zpracování barevných fotografií jsme si našli MINILAB 
v Klatovech. Výborná spolupráce trvala 13 let, provozovnu položila 
na lopatky digitální fotografie (úbytek práce), ale hlavně EET. Tím 
skončilo i naše fotografování na kinofilm. Museli jsme přeorientovat 
veškeré práce na digitální fotoaparáty a hledat nového zpracovatele 
v Plzni. Ale to již bylo na mé manželce a dceři. Já po operaci druhého 
kolene v loňském roce de facto s focením přestal.

Myslím, že jste jeden z posledních matadorů 
klasické fotografie na kinofilm, digitální fotoaparát 
nepoužíváte a ze zásady dokonce odmítáte. Takový 
Josef Sudek 21. století. Kolik let už profesionálně 
fotografujete a co vás za objektiv přivedlo?

Do fotografické školy v Prostějově jsem nastoupil v roce 1957. Vyučil 
jsem se v roce 1960 a pracoval jsem v Plzni. V roce 1963 odcházel 
do penze p. Malina z Nepomuku, a jelikož jsem Blovičák, padla karta 
na mě, začal jsem dojíždět nejen do Plzně, ale i 2× týdně do Nepo-
muku. Letos tomu bylo již 55 let. Za svou práci vděčím panu Navrá-
tilovi, blovickému fotografovi, který mě od prvního života roku 
fotografoval. Dodnes mám snímky v albu uchované, jsou černobílé 
a i po 70 letech výborné kvality – což se o dnešních barevných říci nedá.

Za léta, co fotíte, jste vyměnil mnoho 
provozoven, ve kterých jste měl fotoateliéry. 
Kde všude jste měl v minulosti sídlo?

Začínal jsem na náměstí (v místech brány do Pivovarské ulice). 
Bohužel barák po rekonstrukci spadl. Ve středu spadl a v sobotu 
jsme již fotografovali 3 svatby ve staré špinavé lékárně. Časem jsme 
se přestěhovali jen přes chodbu do provizorního atelieru. Mezitím 
udělala Fotografie Plzeň ve staré lékárně nový luxusní atelier. Dvě 
laboratoře na zpracování negativního a positivního procesu výroby 
černobílých fotografií. Dostali jsme nové aparáty Nikon a nejno-
vější zábleskovou techniku. Pomalu začínala v té době končit éra 
fotografování hlavně svateb (ateliérní komory na planfilmy 13×18). 
Po revoluci jsme skončili u družstva, jako vyrovnání jsme dostali 
inventář a začali svobodně podnikat. Udělali jsme nové výlohy 
a reklamu. Ale to netrvalo dlouho, dům musela radnice vrátit Ber-
ndorffům. A my se museli vystěhovat. Dům rodina nicméně ihned 
prodala, nový majitel vše přestavěl, rozkopal a zřídil lékárnu. Stě-
hovali jsme se na náměstí pod Komerční banku. A opět vše předě-
lávali. Měli jsme menší atelier, prodejnu a zázemí, zde bylo jedno 
z hezkých období podnikání. Vše skončilo po 10 letech, kdy paní 
domácí prodala dům Vietnamcům. Stěhovali jsme se do Telecomu 
(vedle Normy). Manželka zde pěstuje orchideje a já mám venku 
květinovou zahrádku. Zkrátka veget v práci. Po 5 letech budovu 
kupuje podnikatel Skala. Veget končí. Pan Skala nám upravil ateliér 
z druhé strany od pošty, ale po dalších pěti letech jsme se opět stě-
hovali (z důvodu narůstajícího nájemného). A naposledy jsme byli 
v ulici Za Kostelem. Procestovali jsme tedy téměř celý Nepomuk.

Stalo se vám někdy, že jste fotil novomanžele 
a o 50 let později i jejich zlatou svatbu?

V letech 1963–68 bylo svateb hodně. Stříbrné, ale i zlaté svatby 
jsme fotografovali často. Poslední zlatá svatba byla asi manželů 

Eva Urbanová Dvousvatba v Nepomuku. Poznáte osoby na fotografii?
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Listopadové novinky z Fénixu

Podzimní čas zkracujících se dnů je obvykle vhodný pro setkávání 
různého druhu, pro klidnější aktivity a čas pro sebe. Proto bychom 
vám rádi nabídli nové semináře. Všechny můžeme uskutečnit jen 
v případě přihlášení a zaplacení předem. Rádi přivítáme i vaše 
náměty. Detaily najdete postupně na našich webových stránkách, 
facebooku a plakátech. 

Přejeme krásný podzim. 
Za tým Fénixu Lucie Korbová

8.11.  Ukázková hodina zdravotního cvičení na klouby a páteř, podle metody Borise Tichanovského,  
16–17 hodin, kurz 10 lekcí 600,– / senioři 60+ 500,–

4. 11. Kurz šití pro slečny I, s mladou návrhářkou, 10–13 hodin

4. 11. Kurz šití pro dospělé I, 14–17 hodin

16. 11. Zážitkový kurz první pomoci pro děti od 8 let, 15–17 hodin

16. 11. Zážitkový kurz první pomoci pro dospělé ‑ doporučujeme jako povinné přeškolení, 17:30–21:30

17. 11. Seminář použití tělových svící, 10‑13 hodin základní kurz, 14–17 hodin pokračovací kurz

18. 11. Šicí dílna II, pro slečny, pro dospělé

18. 11. Zážitková první pomoc, 10–12 hodin pro děti od 8 let

18. 11. Zážitková první pomoc pro dospělé – doporučujeme jako povinné přeškolení, 13–17 hodin

24. 11. Seminář parkouru s lektory In Motion, pouze pro děti 13+ v rámci projektu Startér, 10–16 hodin

25. 11. Šicí dílna III, 10–13 hodin slečny, 14–17 hodin dospělí

1. 12. Zážitkový kurz první pomoci, 10–12 hodin děti od 8 let, 13–17 hodin dospělí

8.12. Šicí dílna

Poslední zářijový víkend 
patřil šachům

V sobotu 29. září se uskutečnil v prostorách sálu hotelu Dvorec 
již tradiční šachový turnaj Memoriál Dr. Kadery. Letos se jednalo 
již o 24. ročník. Turnaje se zúčastnilo 47 šachistů. Vítězem tur-
naje se stal mezinárodní mistr Ivan Hausner ze šachklubu Písek. 
Úžasným výsledkem 8,5 bodu z devíti partií nechal ostatní soupeře 
daleko za sebou. Nejlépe umístěným šachistou ze šachového klubu 
Dvorec byl pater Jiří Špiřík, který se 6,5 body skončil na skvělém 
třetím místě. Ani ostatní dvorečtí šachisté se neztratili. Na desátém 
místě se umístil kandidát mistra Jaroslav Lener. Nejlepší ženou se 
stala Marcela Škopková. A nejlepším juniorem byl Daniel Hornek. 

Děkujeme městu Nepomuk a všem sponzorům, kteří turnaj 
podpořili.Zatímco se odehrávaly boje na šachovnicích ve Dvorci, 
dorostenci našeho klubu Pavel a Petr Flajšmanovi, Jakub Sedlák 
a Lukáš Kašpar se zúčastnili Mistrovství České republiky juniorů 
v rapid šachu ve Vyškově. Mistrovství se hrálo v pátek a v sobotu 
jedním společným turnajem hochů a dívek v kategoriích do šest-
nácti, osmnácti a dvaceti let. Do turnaje bylo přihlášeno 120 hráčů 
z celé České republiky. Turnaj byl velkou příležitostí pro pomě-
ření se s nejlepšími hráči a pro naše kluky, kteří hráli v kate-
gorii do šestnácti let, i se staršími rivaly. Na turnaji se nejlépe 
dařilo Pavlovi, který se po výborném začátku ještě dvě kola před 
koncem držel v čele své kategorie, ale hrací systém mu na závěr 
přidělil starší hráče, a tak se po dvou prohrách musel spokojit se 
4. místem. Petr, přestože ještě věkově do této kategorie nepatří, 
skončil 9. Další naši kluci obsadili 25. a 28. místo.

ŠK Dvorec

Nepomuk hostil krajský přebor 
v rapid šachu mládeže

 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 13. 10. náš šachový klub pořádal úvodní turnaj krajského 
přeboru v rapid šachu jednotlivců. Již tradičně jsme využili nád-
herné zázemí jídelny zdejší základní školy. Na turnaj se sjela kon-
kurence z celého Plzeňského kraje. Celkem 67 šachistů bojovalo 
o medaile v pěti kategoriích hochů a stejně tak i dívek.

Pro všechny zúčastněné šachisty byly připravené drobné ceny, 
nejlepší v kategoriích navíc již tradičně získali diplomy a medaile. 
Z našeho klubu se akce zúčastnili Petr Flajšman, který ve své kate-
gorii získal zlato, Jan Štván, jenž vybojoval 9. místo, Daniel Hornek, 
který obsadil 13. místo, a Tomáš Beneš, ten skončil 17. 

Za podporu při uspořádání turnaje bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se na uspořádání turnaje podíleli. Turnaj by nebylo 
možné v této kvalitě uspořádat bez sponzorů a partnerů, jimiž 
byli: Město Nepomuk, Základní škola Nepomuk, Benzina, Klaus 
Timber a. s., Pila K+P Dožice, Regina obaly s. r. o., Unibrick s.r.o., 
Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec, Šůs - V+M s. r. o., Auto-
servis Zálesák.

ŠK Dvorec

Autobusový výlet 
do Saského Švýcarska

Dne 15. září jsme se vypravili na zájezd do Saského Švýcarska, 
pořádaný KČT Nepomuk. Odjezd byl v šest hodin ráno, bylo sice 
trochu mlhavo, ale předpověď slibovala hezký den. Cesta nám 
rychle ubíhala díky průvodkyni paní Pichlíkové, která vyprávěla 
zajímavosti o místech, kterými jsme projížděli, a také historii 
našeho cíle výletu. Po příjezdu na parkoviště k pevnosti König-
stein jsme byli překvapeni její velikostí. Pevnost zaujímá rozlohu 
13 fotbalových hřišť, stojí na stolové hoře ve výšce 247 m nad 
hladinou řeky Labe, obvod jejích hradeb měří 1,7 km. Výtah nás 
všechny vyvezl do pevnosti, aby si každý mohl buď sám, nebo 
s průvodkyní prohlédnout, co ho zajímá. Prohlédli jsme si starou 
zbrojnici, posádkový kostel, magacín i velkou výstavu o historii 
Königsteinu, mezi jinými i byt velitele pevnosti. Mému desetile-
tému vnukovi se nejvíce líbily vystavené staré zbraně a velká děla 
na hradbách. Z hradeb byl krásný výhled na řeku Labe a nedaleké 
městečko Königstein. Po prohlídce jsme opět nastoupili do auto-
busu a jeli k druhému cíli našeho výletu. Tím byl skalní most 
Bastei. Po krátké procházce z parkoviště se před námi objevil 
nádherný skalní labyrint.

Všichni jsme obdivovali krásu Saského Švýcarska ze skalních 
vyhlídek. Pak už jsme zamířili k autobusu a na cestu domů. Počasí 
nám přálo, a tak jsme se shodli , že se výlet podařil. Na závěr bych 
chtěla poděkovat paní Heleně Sedláčkové za perfektní organizaci 
a paní Pichlíkové za zajímavé vyprávění.

Anna Míšková

Otevírací doba kanceláře
pondělí 10–12, 13–15
úterý 10–12, 13–15
středa 10–12, 13–18
čtvrtek telefonicky
fenix@urad‑nepomuk.cz
www.fenix‑nepomuk.cz
606 032 707 (kancelář)

Slavnostní zakončení ročníku Univerzity třetího věku ve Fénixu

Königstein kolem roku 1900
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Vážení, rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo se dosud podíleli 
na přípravě a pořádání kulturních a sportovních akcí Tělovýchovné 
jednoty Slavoj Dvorec v roce 2018. Největší poděkování ovšem patří 
návštěvníkům, přímým účastníkům a sponzorům těchto dosud 
uspořádaných akcí.

Jarní turnaj judo 
V sobotu 21. dubna 2018 uspořádal oddíl juda XII. ročník celostát-
ního turnaje ve sportovní hale v Nepomuku. Turnaje se zúčastnilo 
přes 210 závodníků, o 30 % více než v minulých letech, to je zatím 
historicky nejvíce závodníků za celou dobu pořádání turnaje. 
Závodníci přijeli z 24 oddílů z celé České republiky, byli ve věko-
vém rozmezí 6-18 let. Jarní turnaj v judu je dlouhodobě největším 
turnajem v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje v tomto spor-
tovním odvětví. Sponzoři akce: Město Nepomuk, Plzeňský kraj, 
Kovo-Holub Nepomuk, Klimex-N vzduchotechnika, Kuvag CR, Jiří 
Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Obreta, SEKO BUS a SKY Trade.

Dětský den
V sobotu 8. června 2018 se konal Dětský den a stal se znovu nezapo-
menutelnou akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Akce se vydařila 
i díky velmi příjemnému počasí. Zhruba 200 dětí z celého širokého 
okolí čekalo mnoho zajímavých zážitků a ukázek – netradiční 
disciplíny v režii oddílů TJ (fotbal, judo a aerobik), kadeřnická 
show, nafukovací skluzavka a trampolíny, jízda na koních, malo-
vání na obličej, prohlídka automobilu Policie ČR, ukázky SDH 
Nepomuk a SDH Dvorec, stříkání velmi oblíbené pěny. Na závěr 
nechyběly židlovaná a společný táborák. Celou akci provázela 
dobrá nálada a spousta dětských úsměvů. Již dnes se těšíme, že 
vás budeme moci pozvat na další dětský den, který se bude konat 
v sobotu 1. června 2019.

Hlavní sponzoři DD 2018: Město Nepomuk, Kovo-Holub Nepomuk 
s. r. o. - František Holub, Elitex Nepomuk a. s. - Ing. Šárka Kotrbová, 
Ing. Josef Jiránek a Kominictví Ekotop servis s. r. o. - David Jiránek. 
Další sponzoři: Sky Trade Nepomuk, Kovovýroba Kříž Tojice, Truh-
lářství Zdeněk Müller, Řeznictví Herejk, Klimex-N vzduchotechnika, 
Milkot, Obreta, Špitzer - Truhlářství ATLAS, Mencl Elektro Enge-
nering, Pekařství a cukrářství Jan Pondělík, ŠŮS V+M, Tipov Plzeň, 
Střechy Švorc, Stavebniny Unibrick, Carman Doors, Pneu Duchek 
Havel, Klaus Timber, Kuvag CR, Nářadí Průcha Nepomuk, Pila 
Šůs Nepomuk, Velkoobchod ELKO, Květiny Rašková, Jiří Beroušek 
MULTIMEDIA ACTIVITY, SDH Tojice a Mišron Music Team Dvorec.

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 5. července uspořádal oddíl kopané na hřišti ve Dvorci 
turnaj v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů.

Memoriál Jiřího Maška 
V sobotu 14. července se konal IV. ročník Memoriálu Jiřího Maška 
v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 6 fotbalových týmů. Domá-
címu týmu se podařilo poprvé v historii zvítězit.

ZA VÝKONNÝ VÝBOR TJ SLAVOJ DVOREC, Z. S. 
JOSEF JIRÁNEK – PŘEDSEDA TJ

Od září opět začaly tréninky všech našich oddílů:

ODDÍL KOPANÉ (fotbalové hřiště Dvorec):

Mladší a starší přípravka pondělí a středa 17:00–19:00

Mladší žáci středa 17:00–19:00

Muži čtvrtek 17:00–19:00

 
ODDÍL AEROBIK (tělocvična Dvorec):

FIT TRÉNINKY pro začátečníky i pokročilé: úterý a čtvrtek 19:00–20:00

 
ODDÍL JUDO (tělocvična Dvorec):

JUDO začáteční i pokročilí úterý a čtvrtek 17:00–18:30

„DŽUDÍČKO“ pro předškolní děti od 5 do 7 let úterý 17:00–18:00  
 (začínáme od 6. 11. 2018)

GRAPPLING  
(sebeobrana) začáteční i pokročilí  středa 18:30–20:30  
vhodnější pro starší děti a dospělé sobota 10:30‑12:30

„DŽUDÍČKO“ = zaměřeno na základy juda. Cílem je děti naučit základní gymnastické prvky a pády. 
Trénink probíhá více formou her a v menší míře se i zápasí. Děti nemusí mít kimona a stačí sportovní 
úbor (ideálně bez zipů a kapes).

GRAPPLING = anglický výraz pro poměrně mladý úpolový sport využívající techniky porazů, hodů, strhů, 
držení, páčení či škrcení k dosažení vítězství nad protivníkem. Při grapplingu uplatníte techniky juda, jiu jitsu, 
zápasu, také třeba ruského samba nebo i jiných obdobných disciplín. Jedná se o bezúderovou kontaktní 
formu boje jak v postoji (ve stoje), tak i na zemi. Grappling je výborná průprava a součást tréninku pro 
smíšená bojová uměni (MMA). Zápasíme na judistické žíněnce, sportovní úbor mohou být šortky (ideálně 
bez kapes a zipů) a triko, velmi vhodný je rashguard a pro zpestření a větší škálu technik také judistické 
kimono (alespoň kabát) nebo sambistická kurtka. Pohyb po zápasišti je na boso, mohou být spec. zápasnické 
boty. Vřele doporučujeme chrániče zubů (na horní patro stačí) a suspenzor.

Jaro a léto v TJ Slavoj Dvorec 
Poděkování za dosud uspořádané 
kulturní a sportovní akce v roce 2018

DĚKUJEME - hlavními sponzory činnosti, kulturních a sportovních 
akcí TJ Slavoj Dvorec, z. s. v roce 2018 jsou: Město Nepomuk, 
Plzeňský kraj, Kovo-Holub Nepomuk s. r. o. a SkyTrade 
Nepomuk s.r.o. Se všemi ostatními se těšíme na společné 
setkávání při trénincích, kulturních a sportovních dnech 
TJ Slavoj Dvorec ve zbývajících měsících roku 2018.
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Zásahy nepomuckých hasičů  
za období září a říjen

Kuturní kalendář

NEPOMUK / LISTOPAD

do 29. 12. Výstava fotografií Přírodní motivy 
Vratislava Baštáře, úterý–sobota 10.00–16.00 
hod., Městské muzeum a galerie Nepomuk

do 29. 12. Výstava historických fotografií 
Nepomuk za 1. republiky, úterý–sobota 10.00– 
16.00 hod., Městské muzeum a galerie Nepomuk

8. 11. Vylepšete si své zdraví pravým čajem 
a bylinami - zážitková degustace čajů a bylin 
pod vedením Zdeňka Nepustila, od 18.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 
dobrovolné

11. 11. Lampionový průvod - trasa povede 
na Knárovku, kde bude účastníky čekat teplé 
občerstvení, startuje se ze hřiště u školy 
v 16.00 hodin, pořádá MC Beruška (v případě 
nepříznivého počasí se akce posouvá na 18. 11. 
ve stejnou dobu na stejném místě)

13. 11. 3. přednáška s promítáním - Skoky 
u Žlutic, v rámci kurzu Putování krajem 
západních Čech - významné památky, Fénix 
Nepomuk

14. 11. Žákovský koncert, od 17.30 hodin, aula 
ZŠ Nepomuk, pořádá ZUŠ Nepomuk

15. 11. Přednáška na téma "Proč odměny a tresty 
nevedou k zodpovědnosti", od 16.00 do 19.00 
hod., MC Beruška, cena 350 Kč, přihlášky zasílejte 
na materskecentrum@centrum.cz do 8. 11.

21. 11. Kabát revival, od 21.00 hodin, Sokolovna 
Nepomuk

23. 11. Vánoční tvoření v prostorách MC 
Beruška (jen pro maminky), od 18.00 hod.

24. 11. Ples města Nepomuk, od 20.00 hodin, sál 
hotelu U Zeleného stromu  

27. 11. Přednáška Perly Rakouska, od 17.00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

29. 11. Jarmark MŠ Nepomuk  

1. 12. Dětská Mikulášská s vystoupením dětské 
taneční skupiny Čiperkové, Sokolovna Nepomuk

2. 12. Adventní trh a rozsvícení vánočního 
stromu - bohatý doprovodný program (hudební 
vystoupení, pohádka pro děti, workshopy,…), 
od 14.00 do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce

2. 12. Adventní jarmárek Nepomuckých 
kuchařinek na Zelenohorské poště 

 2. 12. Rukodělný jarmárek v prostorách 
volnočasového centra Fénix (občerstvení, ukázky 
vystoupení, dílničky, dětský koutek aj.), od 14.00 
do 17.00 hodin, detaily brzy na www.fenix-
nepomuk.cz a na facebooku, vstup volný

6. 12. Vánoční besídka dětského domova, 
Sokolovna Nepomuk

9. 12. Vánoční posezení se seniory, pořádá 
město Nepomuk, Sokolovna Nepomuk

12. 12. Vánoční jarmárek, v odpoledních 
hodinách, ZŠ Nepomuk

OKOLÍ NEPOMUKA / LISTOPAD

do 10. 11. Barevný svět – Ateliér K – Nepomuk – 
výstava obrazů, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích 

2. 11. Štěpán Rak - Domov můj - koncert 
významného kytaristy ke stému výročí založení 
naší republiky, od 18.00 hodin, zámek Chanovice

3. 11. Ples republiky, od 19.00 hod., Lidový dům 
Blovice

3. 11. Alkehol, Septic People, od 20.30 hod., 
Sokolovna Spálené Poříčí

5. 11. Nejen o svatém Janu Nepomuckém. Jaké 
další osobnosti jsou spojeny s Nepomukem 
a zdejším hřbitovem sv. Prokopa? Přednáší Pavel 
Motejzík, Městská knihovna Smíchov, Náměstí 
14. října 83/15, Praha 5, od 17.00 hod.

6. 11. Literární večer – vyhlášení výsledků 
soutěže „A to je ta krásná země“, od 17.00 hod., 
kaple sv. Ondřeje, zámek Hradiště

10. 11. Kovářský den - Den otevřených dveří 
na zámku v Oselcích, v dílnách ZŠ a SŠ Oselce 
(zámeček) budou probíhat ukázky řemesel

10. 11. Přešínská vařečka – 8. ročník kulinářské 
soutěže tentokrát na téma maso, od 17.00 hodin, 
prostory klubu Přátel Pod Maštýřem, Přešín, 
vstupné dobrovolné

10. 11. Obec a její lidé ke (ve) století republiky, 
od 15.00 hodin vernisáž výstavy, 20. ročník foto 
soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice 
a Nepomuk, zámek Chanovice

10. 11. Hasičská veselice, KD Chanovice

10. 11. Ochutnávka vína (mladá vína z vinařství 
Lahofer), od 18.00 hodin, sál Kulturně 
společenského centra Kasejovice, vstupné 50 Kč

11. 11. Den válečných veteránů, 9.00–15.00 hod., 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, v rámci 
akce bude pokřtěna kniha Bohumila Krse Válečný 
deník

11. 11. Vzpomínka na Velkou válku, od 14.00 
hodin zahájení výstavy, uctění předků, křest 
publikace, výstava potrvá do 31. 12., Chanovice 
 

15. 11. Projekce dokumentárního filmu Big 
Time (Dánsko / Finsko / Švédsko, 2017, 93 min, 
SFKlub), od 19.30 hodin, Chynín, více informací 
na: http://book-4u.weebly.com/aktuality

16. 11. Projekce hraného filmu Vzpoura 
v Kautokeinu (Norsko / Švédsko / Dánsko, 2007, 
96 min, SFKlub), od 19.30 hodin, Chynín

16. 11. Komunál, De Bill Heads, od 20.30 hod., 
Sokolovna Spálené Poříčí

17. 11. Běh 17. listopadu, 8.00–16.00 hod., 
zámecký park Blovice

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, 
Měšťanská beseda Spálené Poříčí

17. 11. Vepřové hody, Zahrádka

17. 11. Brutus, od 21.00 hodin, KD Chanovice, 
taneční zábava s legendou

17. 11. Pietní akt 17. listopadu, od 15.00 hodin, 
Pamětní kříž obětem komunismu, Blovice, 
směrem na Seč

17. 11. Slavnostní večer Paměť krajiny v hostinci 
U Muklů v Myslívě, od 17.00 h

19. 11. Podzimní koncert žáků ZUŠ Starý 
Plzenec, od 15.30 hod., zámek Spálené Poříčí

22. 11. Kouzlo vánočního stromku – vernisáž 
výstavy, od 17.00 hodin, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

22.–24. 11. Mezinárodní festival outdoorových 
filmů, zámek Spálené Poříčí

24. 11. Tradiční adventní výstava v Neurazech

24.11. Koncert ke cti svaté Cecílie v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Myslívě, od 17 hod.

28. 11. Adventní posezení u kamen, od 17.00 
hodin, Infocentrum, Spálené Poříčí

30. 11. Projekce dokumentární film Bezva lidi 
(Švédsko, 2015, 96 min, SFKlub), od 19.30 hodin, 
Chynín

1. 12. Mikulášské trhy - rozsvícení vánočního 
stromu, od 13.00 hod. do 17.00 hod., náměstí 
nebo zámek Spálené Poříčí 
 
 
 

Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz 
 
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin) 
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz 
Aktuální informace o akcích najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

Hned 1. září před dvacátou hodinou byly vyslány jednotky HZS a SDH 
Nepomuk k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/20 
mezi Nepomukem a Prádlem. Auto se čtyřmi cestujícími skončilo 
na střeše v příkopu, ale došlo pouze k lehkému zranění. Z vozidla 
neunikly provozní kapaliny. 

V pondělí 3. září v půl třetí ráno došlo k zahoření elektrorozvad-
ěče v místní firmě. Na místo byly vyslány obě nepomucké jednotky. 
Požárem došlo k zakouření rozvodny, která se přirozeně odvětrala, 
a na likvidaci byly použity sněhové hasicí přístroje. Pracovníci areál 
firmy opustili a nedošlo k žádnému poranění. Dále se na místo 
dostavil i vyšetřovatel, policie a elektrikáři.

21. září byla nepomucká profesionální i dobrovolná jednotka 
povolána k dopravní nehodě osobního automobilu do obce Měcho-
lupy. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo ke srážce 
dvou aut a jedno skončilo na střeše v příkopu. Zdravotníci prohlédli 
všechny cestující. Během zásahu byl uzavřen jízdní pruh na Plzeň 
a hasiči řídili kyvadlový provoz.

Během 23. a 24. září jsme vyjížděli k několika událostem spo-
jených se silným větrem, který zasáhl i náš kraj a zapříčinil mnoho 
výjezdů k popadaným stromům a výpadky elektřiny. Naše jednotka 
byla prvně povolána do obce Zhůř, kde spadl strom na dodávku. 
Událost se obešla bez zranění a my jsme po cestě k této události byli 
odvoláni ke kempu Nový rybník, odkud byl nahlášen padlý strom, 
který blokoval průjezd sanitce s pacientkou. Strom byl rozřezán 
a silnice zprůjezdněna. Na další padlé stromy a větve nás operační 
středisko poslalo do okolí Partoltic, Nepomuka, Vrčeně, Čečovic 
a Přešína. Všechny stromy po rozřezání byly včetně větví odklizeny 
za krajnici, aby byla zajištěna průjezdnost daných úseků. Návrat 
na základnu byl kolem půl jedenácté v noci. K mnoha zásahům 

vyjížděly i jiné jednotky v okolí. Jednotka HZS Nepomuk zlikvido-
vala během noci a rána na 20 padlých stromů, které blokovaly sil-
nice v okolí Nepomuka.

V neděli 14. 10. odpoledne došlo k dopravní nehodě mezi Lov-
čicemi a Nicovem. Při průjezdu zatáčkou došlo ke kontaktu dvou 
OA a jedno následně narazilo do stromu. Po našem příjezdu jsme 
pomohli ošetřit a naložit do sanitky jednu lehce zraněnou osobu. 

15. 10. po půl čtvrté odpoledne se opět stala dopravní nehoda 
na silnici I/20 u odbočky na Třebčice, kde se střetly dvě osobní 
a jedno nákladní vozidlo. Po příjezdu na místo jsme provedli zajiš-
tění místa nehody a protipožární opatření. Dále jsme asistovali 
při vyproštění lehce zraněné řidičky a jejím následném transportu 
do sanitky. Ostatní účastníci nehody byli na místě prohlédnuti léka-
řem. Po dobu zásahu jsme řídili kyvadlový provoz. 

Mimo zásahové činnosti se členové jednotky SDH a členové 
sboru dobrovolných hasičů účastnili i dalších akcí v našem okolí.

1. září proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované zbrojnice 
v Blovicích, 8. září jsme pořádali na školním hřišti okresní kolo kla-
sické soutěže. 15. září proběhl v Nepomuku I. Veletrh spolků, kde 
se prezentovali naši mladí hasiči a lidem jsme také představili tech-
niku a činnosti s námi spojené. Mladí hasiči se následně předvedli 
i v Unibricku. 22. září v dopoledních hodinách se na našem okrsku 
cvičila dálková doprava vody s převýšením a nutností rozvinutí hadi-
cového vedení pod železnicí. 23. září se jela amatérská rally na leti-
šti ve Tchořovicích. Závody se neobešly bez nehod, ale naštěstí bez 
zranění. Samozřejmostí byla asistence AMK Nepomuk při závodech 
v Kramolíně. 13. října jsme pořádali na sále Hotelu Dvorec zábavu.

HASIČI Nepomuk
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SLEVA

G

PRODEJ DOMU V BEZDĚKOVCI, 
POZEMEK 4 244 m2

1 980 000 Kč

Dům 2+1 100m2, zastavěná plocha celkem 
358m2. Garáž, sklad, prostorné podkroví.  
Po rekonstrukci, k bydlení i k rekreaci. 
Ihned k nastěhování.

PRODEJ CHATY, ŽIVOTICE,  
POZEMEK 2 075 m2

749 000 Kč

Dvoupodlažní zděná chata se zahradou 
2.058m2, dva pokoje, koupelna, WC, sklep. 
Dřevěná kůlna s venkovním posezením.

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU  
1 742 m2, DVOREC

1 655 000 Kč

K prodeji nabízíme zasíťovaný pozemek  
ve Dvorci u Nepomuka. Na parcele je 
k dispozici chata 2+1, garáž, kůlna,  
umývárna. Chatová oblast.

PRODEJ POZEMKU,  
3 631m2, TOJICE

1 209 123 Kč

Zatravněný pozemek v mírném jihozápadním 
svahu. Okraj obce s výhledem na okolí, 
s možností výstavby.

PRODEJ POZEMKU, 6 786 m2, 
NEPOMUK

2 788 000 Kč

Pozemek ke komerčnímu využití, nyní je 
na pozemku provozován zábavní park. Voda 
vlastní i městská, kanalizace do jímek, rozvody 
elektro do několika sloupků na pozemku. 
K dispozici chata se zázemím.

PRODEJ BYTU, 3KK, 80m2, OSOBNÍ 
VLASTNICTVÍ, NEPOMUK

2 030 500 Kč

Novostavba Na Daníčkách, termín 
dokončení únor 2019. Druhé nadzemní 
podlaží, orientace JV, číslo bytu 104. 
Balkón, sklepní kóje, parkovací stání.

NOVINKA NOVINKA

C
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Sdružené služby pro domácnost  
Edita Růžičková  
Zelenodolská 34, Nepomuk  
telefon: 724 957 376

Vzhledem k tomu, že čistírna Sušice přestala 
provozovat služby čistírny a prádelny, 
nejsem schopna zajistit náhradní služby, 
proto od října 2018 je tato služba ukončena.

 
 
 
ZŮSTÁVAJÍCÍ SLUŽBY:
Renovace lůžkovin ‑ firma Jan 

Prodej ekologických výrobků a vše pro domácnost 
se zárukou 90 dnů na vrácení peněz. Poradenská 
služba v oblastech: péče o domácnost, péče o prádlo, 
kosmetika včetně dekorativní, speciální péče o pleť, 
doplňky stravy, péče o vlasy, péče o tělo, parfémy, 
kompletní péče o ústní dutinu, redukční program podle 
osobní DNA, nádobí, pánve. Značka eSpring, systém 
na úpravu pitné vody, která je nejprodávanější značkou 
celosvětově. Není určena žádná pracovní doba, každý 
zákazník se může domluvit na výše uvedeném tel. čísle 
přesně podle svých potřeb, včetně sobot i nedělí.

Za provozovnu Edita Růžičková

Prodej vánočního cukroví
Lenka Müllerová

Objednávky do 15. 11. 2018
Cena 450 Kč/kg / Tel.: 724 707 610

 
Nabídka platí od 7. 11. do 4. 12. 2018  
v prodejně „U Stodoly“
Jihočeský salámový sýr uzený cena za 1 kg 169,00
Rodinné 82% 200 g 22,90
Paštika s pečeným masem cena za 1 kg 119,00
Selská tlačenka cena za 1 kg 89,00
Spišské párky tradiční receptura cena za 1 kg 149,00
Písecká dušená šunka výběrová cena za 1 kg 169,00 
Kuřecí stehenní řízky TF zmr. 500 g 49,90

Nabídka platí od 21. 11. do 4. 12. 2018  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Jihočeské mléko lahodné 1,5% 1 l 16,90
Zott Smetana ke šlehání 30% 200 g 19,90
Choceňský smet. jogurt perník 150 g 9,90
Choceňský smet. jogurt hruška ‑ skořice 150 g 9,90
Jaternice cena za 1 kg 89,00
Jelita cena za 1 kg 89,00
Mladá kachna SD A cena za 1 kg 74,90
Pilsner Urqell 8 x 0,5 l multipack se sklenicí 209,90

Nabídka platí od 21. 11. do 4. 12. 2018  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Lenor tekuté kapsle Water Lily 14 ks 119,90
Lenor tekuté kapsle Silk Orchid 14 ks 119,90
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Vichřice Fabienne na Nepomucku

V neděli 23. 9. 2018 postupovala přes střední Evropu od severo-
západu tlaková níže Fabienne. Při jejím přechodu se na většině 
území ČR vyskytl velmi silný západní až severozápadní vítr, který 
působil značné škody. Severně od Rakovníka a dále v okolí Hor-
šova na Domažlicku se dokonce vyskytlo tornádo. V obou zasa-
žených lokalitách po sobě tornáda zanechala rozsáhlé škody, 
které se typicky soustředily do nepříliš širokého (v řádu desítek 
až jednotek stovek metrů) a několik kilometrů dlouhého pásu. 
Na Nepomucku byla nejhorší situace v neděli večer, kdy se vyskytla 
v souvislosti s přechodem studené fronty v čase 19:50 až 20:10 

bouřka doprovázená intenzivní srážkovou činností a výrazným 
zesílením větru s nárazy o rychlosti 20 až 25 m/s (na exponovaných 
místech i více). Po přechodu studené fronty vítr slábl, ale celou 
noc z neděle na pondělí a ještě i v pondělí přes den vál čerstvý 
převážně západní vítr s nárazy až kolem 12 m/s. Na Nepomucku 
po sobě vítr zanechal nesčetně vyvrácených stromů a v průběhu 
večera a noci na pondělí i výpadky v dodávce proudu vlivem poruch 
elektrického vedení. 

Pavel Vacík

Vznik  
Československa  
a svatý Jan Nepomucký
Po roce 1918 zpolitizovaným výkladem 
postavy mučedníka Jana Nepomuckého 
jako záměrně Habsburky propagovaného 
protipólu Mistra Jana Husa docházelo 
k fanatickému ničení řady tzv. habsbur-
ských památek. Různé karikatury přinášel 
také dobový tisk, například tuto karikaturu 
od Viktora Hugo Brunnera.

Narodil se 26. května 1863 v Jamném. Jeho matka Anežka Fouč-
ková byla tehdy svobodná a teprve v říjnu téhož roku se pro-
vdala za Kašpara Klímu. Na kněze byl vysvěcen 17. července 1887 
v Českých Budějovicích. V letech 1887–1890 působil jako kaplan 
v Českém Krumlově a poté v Malontech. Roku 1894 se přihlásil 
o místo zámeckého kaplana na Zelené Hoře u Auerspergů, neobsa-
zené po odchodu dosavadního kaplana Františka Hamra do Cud-
rovic. Žadatel musel mj. bezchybně ovládat češtinu a němčinu, 
aby mohl při pobytu knížecí rodiny kázat střídavě v obou jazycích 
a vyučovat děti německy náboženství. 

Jmenován byl k 1. květnu 1894. Vilemína z Auerspergu chtěla, 
aby nebyl činný jen na Zelené Hoře a věnoval se též duchovní správě 
v Nepomuku. Proto se zdejším děkanem Matějem Veselým uzavřel 
dohodu, že se ujme výuky náboženství na dívčí obecné škole a dle 
svých možností bude pomáhat při zpovědi v postní době. Pokud 
následovalo více svátků za sebou, měl převzít některá kázání. Dále 
bylo ujednáno, že bude asistovat při bohoslužbách o všech svát-
cích, kdy je podle místních zvyklostí asistence žádoucí. Za tuto 
výpomoc měl dostávat od děkana zdarma obědy.

Po příchodu na Zelenou Horu si pochvaloval především vlíd-
nost a dobrotu kněžny Vilemíny, „která o své poddané jako pravá 
matka se stará a každému spravedlivému přání mileráda vyhoví“. 
Líbil se mu též byt s výhledem do krajiny, k čemuž poznamená-
val, že „zvláště za doby jarní a letní jest zde pobyt vskutku rozkošný“. 
Za komplikaci naopak považoval každodenní docházení do Nepo-
muku na vyučování, obědy a večeře. Zařízení vlastní domácnosti 
však vnímal jako obtížné, a tak musel „šlapat dvakrát, ba mnohdy 
třikrát až čtyřikrát cestu dolů a nahoru“. 

Během pobytů knížecí rodiny učil potomky Engelberta Ferdi-
nanda z Auerspergu náboženství, přírodopisu i hře na klavír. Tyto 
okamžiky se mu možná vybavily, když se o řadu let později, v srpnu 
1911, na Zelené Hoře účastnil kněžského svěcení a primiční mše 
svého někdejšího „žáka“, Engelbertova syna Herwarda. 

K 1. lednu 1906 byl Jan Klíma investován na nepomucké děkan-
ství, zatímco zelenohorským zámeckým kaplanem se stal Jan 
Strnad. Ve městě poté setrval až do konce života. V době zdejšího 
působení byl roku 1912 jmenován biskupským notářem a v roce 
1923 čestným konzistorním radou. Jako hospodyně u něho hned 
od roku 1906 pobývala sestra Marie Klímová. Později tady žila 
také jeho neteř Anežka, dcera bratra Františka, která v Nepomuku 
navštěvovala školu. 

Po jeho příchodu bylo hospodářské zázemí na děkanství ve špat-
ném stavu. Neutěšená situace se ale začala řešit teprve v roce 
1912, kdy došlo ke stržení starých stájí. Stavba nového objektu 
a oprava východního traktu hospodářských budov byla dokončena 
v létě 1913. Následovala zdlouhavá jednání o pokrytí vynaložených 
finančních prostředků, jež se protáhla až do roku 1915. 

V roce 1911 se uskutečnila oprava venkovních omítek kostela 
sv. Jakuba Většího. Téhož roku věnoval někdejší nepomucký děkan 
Matěj Veselý tomuto chrámu věžní hodiny od známé hodinářské 
firmy Ludvíka Hainze z Prahy. Náklad na jejich pořízení a insta-
laci činil celkem 3 248,57 korun. V roce 1912 pak Veselý daroval 
u příležitosti šedesáti let kněžství kostelu sv. Jana Nepomuckého 
nové varhany, které postavil František Šurát z Českých Budějovic. 
Výlohy tentokrát dosáhly částky 5 800 korun.

Řadu komplikací přinesla první světová válka. Rekvizice hospo-
dářských zvířat, obilí, brambor a jiných zásob se tehdy nevyhnuly 
ani nepomuckému děkanství. Roku 1917 došlo ke snímání zvonů 
z obou kostelů a jejich odevzdání pro válečné účely. V březnu 1918 
byly u sv. Jakuba zrekvírovány další dva malé zvony. V dubnu se 
na stejném místě odebíraly píšťaly z varhan o váze 77 kg. Náhradou 
za ně později přišlo 1 155 korun. K těmto ztrátám bylo nutno při-
počítat ještě zničenou báň na zvonici u svatojakubského kostela, 
kterou strhl prudký vichr v lednu 1916.

Po válce Klíma navázal na dřívější aktivity, a tak např. v letech 
1923 a 1924 proběhla oprava střechy na budově děkanství. Když 
se na podzim 1924 začala na Nepomucku provádět elektrifikace, 
chtěl vybavit svatojánský kostel osvětlením a elektrickým pohonem 
varhan, a proto konal ve farní osadě sbírky s výnosem 7 389,23 
korun. V roce 1925 se vybíraly příspěvky na vybudování hřbitovní 
studny, jež se však protáhlo až do roku 1927. 

Výše již byly zmíněny obtíže, s nimiž se musel během kněžské 
služby v Nepomuku vyrovnávat. Opakovaně se dostal do sporu 
s patronátním úřadem, a to zejména v otázkách realizace různých 
oprav a jejich financování, ale i z jiných příčin, jako např. v roce 
1911, kdy patron usiloval o přenesení cenné sochy sv. Markéty 
z kostela v Klášteře na Zelenou Horu, zatímco Klášterští i nepo-
mucký děkan bojovali za její ponechání na původním místě. 
Zásadním problémem byla ovšem skutečnost, že kvůli snaze 
o lepší hospodářství spadl do dluhů, se kterými se pak mnoho 
let vypořádával. Později v této souvislosti konstatoval, že „starosti 
a rozčilování uvrhly jej k tomu všemu do těžké choroby nervové, 
z níž po dlouhé době jen jako zázrakem vyvázl“. Nepříjemnosti 
pokračovaly i v poválečných letech, kdy mu byly vyměřeny vysoké 
nedoplatky na daních. Patrně vlivem těchto okolností dospěl při 
rekapitulaci svého působení u příležitosti odchodu na odpočinek 
k závěru, že pokud by předem věděl, „co jej v Nepomuku očekává, 
jistě by nebyl tuto hodnosť přijal“.

Děkanem byl do 31. srpna 1927, načež se administrátorem 
stal kaplan Václav Snopek. Dne 1. února 1928 byl na děkanství 
investován Jan Strnad, dosud farář v Prádle. Jan Klíma poté nadále 
žil v Nepomuku v čp. 66, kde také 8. ledna 1931 zemřel. Poslední 
rozloučení se konalo 11. ledna. Jeho hrob najdeme na zdejším 
hřbitově u hlavní brány. Kromě informací o osobě pohřbeného 
jsou na náhrobku uvedena slova „Pane Ježíši, přijmi ducha mého“, 
pocházející z novozákonního spisu Skutky apoštolů, z pasáže věno-
vané mučednické smrti sv. Štěpána (Sk 7,59). 

Lenka Špačková

Vyprávění o farářích, děkanech  
a arciděkanech nepomuckých 

Jan Klíma
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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 u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. 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.

Prodám byt 2+KK v osobním vlastnictví, velmi pěkný, nová pl. okna, balkón, 47,1 m2. Tel.: 739 411 195. Cena 950.000 Kč.

Prodám králíky na chov i na zabití 250 Kč/ks, chlapecké kolečkové brusle č. 23 – 200 Kč jako nové. Tel. 776 814 094.

Prodám nabíječky 6-12 V 300 Kč, hřídel na pilu 400 Kč. Boty Pionýrky nové č. 42 - 150 Kč. Gumačky č. 45 - 200 Kč nové. Tel. 776 814 094.

Prodám jablka 7 Kč/kg. Telefon Nokia 500 Kč. Dámská a skládací kola 350 Kč. Nový vůz za koně – neokovaný. Železné plot. kuny. Tel.: 776 535 770.

Prodám na Škodu Felicia r. 2000 alternátor po GO – 2000 Kč, z. tlumič výfuku – 500 Kč, z. pružina pérov. – 400 Kč, vše nové. Tel. 723 075 681.

Prodám kemp. stolek skl., 2 židle skl. 300 Kč, péřová proš. deka a polštář 500 Kč, zvýšené sedátko na WC 300 Kč. Tel. 737 582 693.

řádková inzerce

Dne 3. 11. uplynulo již 7 roků,  
co nás navždy opustil 
 
pan Ivan Růžička.

Moc nám všem schází, kdo jste jej znali  
a měli jej rádi, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku.
 
Rodina Růžičkova a Chudáčkova

vzpomínka

Jsou lidé, kteří pro nás v životě  
znamenají víc než ostatní.  
O to těžší je naučit se žít bez nich. 

 
 
Dne 9. listopadu 2018  
uplyne 10 let od úmrtí
 
pana Zdeňka Kašpara z Nepomuka.

Vzpomíná syn s manželkou  
a vnoučata s rodinami.

vzpomínka

Dne 15. 11. uplyne 5 let,
co nás navždy opustila
 
paní Anna Bohuslavová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
 
Rodina.

vzpomínka

Vánoční focení  
se schodištěm  
a modré pozadí
 
Pro základní školy:  
3 ks 13×18, 3 ks 10×15 – cena 150 Kč 
+ možnost přiobjednat 20x30 za 90 Kč

Pro mateřské školy:  
3 ks 13×18, 3 ks 10×15, 1 ks 20×30 – cena 240 Kč
Individuální nabídky pro rodinné fotografie  
a individuální focení dětí i dospělých.

Mikroregion Nepomucko vyhlašuje novou 
fotosoutěž na téma „Nás taky fotil Emil!“ Máte 
doma nějaký zajímavý, starý či hezký snímek, 
který pořídil fotograf Emil Sýkora? Přineste 
nám jej do informačního centra Nepomuk 
spolu s popiskou, rokem vzniku a kontaktem 
k zapůjčení, nebo k naskenování. Nejlepší 
snímky odměníme a vystavíme na výstavě 
v roce 2019. Snímky je možné posílat také 
e‑mailem na soutez.nepomuk@gmail.com. 
Uzávěrka pro příjem snímků: 31. 12. 2018.
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Strojní a dřevovýroba

Firma nabízí prodej  
hutního materiálu pro občany  
i v době mimo pracovní dobu
po předchozí domluvě  
na tel.: (+420) 371 591 770

Dvorec 223
335 03 Nepomuk  
tel.: (+420) 371 591 772
fax.: 371 591 403
www.susvm.cz

spol. s r.o.

Sponzor měsíce


