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Ester Kočičková si omrkla Letní scénu
Jak tato česká zpěvačka, textařka a moderátorka 
při svém hudebním vystoupení na Malé letní scéně 
uvedla, tvoří jakýsi předvoj: 7. 7. se na stejném 
místě odehraje show Na stojáka! a Ester přijela 
do Nepomuku zjistit, jaká zde panuje atmosféra. 
I když jí téměř polovina nepomuckého koncertu 
propršela a i z toho důvodu nebyla scéna úplně 
zaplněna návštěvníky, věříme, že zpěvačka 
neodjížděla zklamaná, a těšíme se, až ji budeme 
moci znovu v Nepomuku přivítat. 

Svěcený a Brabec dojali Nepomuk
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený vystoupil 
společně s kytarovým mágem Lubomírem 
Brabcem dne 21. 6. v kostele sv. Jana 
Nepomuckého a oba si ihned získali uši i srdce 
svých posluchačů. Na programu byly vrcholně 
virtuózní skladby španělských a latinsko-
amerických skladatelů. Například mistra tanga 
Astora Piazzoly nebo Brazilce Heitora Villi-Lobose. 

Luděk Krčmář představil hrady Karla IV.
Vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského 
muzea v Plzni Mgr. Luděk Krčmář představil na své 
přednášce v Nepomuku známé i téměř neznámé 
hrady z doby Otce vlasti Karla IV., z nichž mnohé 
nesly či dodnes nesou zakladatelovo jméno: 
např. Karlshaus, Karlsberg (Kašperk), Karlskrone, 
Karlsburg, Karlsfried či Karlštejn. 

Zelenou Horu prozářil zrcadlový oltář

 

Slavnostní mše a požehnání oltáře od Václava Česáka se v neděli 25. 6. na zámku ujal 
emeritní biskup plzeňský, Mons. František Radkovský za asistence Paterů Jiřího Špiříka 
a Vítězslava Holého. Na mši vystoupil sbor Canto nepomucenum i nepomuckých chrá-
mový sbor. Přední česká mezzosopranistka Edita Adlerová, manželka Václava Česáka, 
se po požehnání oltáře zhostila krátkého hudebního vystoupení za doprovodu bratrů 
Klánských. Čestným hostem akce byli senátor Václav Chaloupek i náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Martin Baxa. Výzdoby kostela 
se s velkou ctí zhostili místní farníci a Květiny Kopretina – Helena Radová. Na Zelenou 
Horu se již časně ráno vypravilo slavnostní procesí od kostela sv. Jana Nepomuckého 
pod vedením Patera Špiříka.

První myšlenku obnovy sochy Zelenohorské madony a oltáře vyslovil v roce 2014 
tehdejší Pater nepomucký Vítězslav Holý, trvalo 3 roky úsilí, než se vše povedlo 
dotáhnout do úspěšného konce. Nad obnovou sochy Madony a oltáře bděly po celou 
dobu coby garanti obec Klášter a Mikroregion Nepomucko, který rovněž vyhledal 
vhodné dotační tituly. Celá věc by se nikdy nemohla podařit bez úsilí Václava 
Česáka, který obdržel minimální honorář, ani bez společnosti KOVO KASEJOVICE 
MONT, s.r.o. pod vedením ředitele Zbyňka Šejvara, která v době enormního nárůstu 
cen nerezu vyrobila oltář za sponzorovanou cenu a stala se tak nakonec největším 
sponzorem obnovy oltáře, co se výše darované částky týče. Samostatnou kapitolu tvoří 
elektroinstalace, zabezpečení a osvětlení kostela, na kterém se rovněž sponzorsky 
podílela firma JaK system s.r.o. a informace k tomu přinášíme na str. 16. Dlouhodobě 
obnovu zámku podporují Ministerstvo kultury a Plzeňský kraj.

„Obnova 6 metrů vysokého oltáře si zaslouží pozornost hlavně proto, že tento 
počin je v dnešní době událostí, která je spíše ojedinělou. Tím spíše, že na něj přispěly 
stovky obyvatel, několik obcí a regionálních firem,“ uvedl Pavel Motejzík, manažer 
Mikroregionu Nepomucko. Obnova byla financována z grantového programu Era 
pomáhá regionům, jehož smyslem je vybrat co nejvíce peněz od různých dárců, 
v důsledku čehož je následně přidělen příspěvek nadace samotné. „Na oltář se vybralo 
celkem téměř 300.000 a projekt obsadil první příčku v rámci celé České republiky. 
Z dotací a darů byla financovaná také samotná socha Madony, odlitá ve slavné 
norimberské dílně Lenz&Jahn v roce 2015,“ doplňuje starosta obce Klášter Zdeněk 
Bartošek. Jména hlavních dárců jsou uvedena přímo na oltáři.

„Oltář z leštěného nerezu má tvar stromu života a odkazuje tak i na tvar původního 
barokního svatostánku, natrvalo přeneseného v kostele sv. Martina v Neurazech. 
Nerez doplňuje různobarevné sklo i atributy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. 
Socha Madony byla dotýkána ve Vídni gotickým originálem, čeká ji požehnání 
papežem Františkem a v oltáři je zasazen kámen ze základů kláštera v Ebrachu, odkud 
na Nepomucko přišli první cisterciáčtí mniši,“ řekl autor oltáře a sochy Václav Česák. 

Oltář uvede do života také hvězda světového formátu Eva Urbanová. V sobotu 
8. 7. se představí ve spolupráci s dětským sborem Andílci z Plzně. Dodejme, že Eva 
Urbanová vystupuje na zámku již podruhé bez nároku na honorář a peníze věnuje 
na obnovu kostela. V době uzávěrky novin nabízel poslední vstupenky včetně dopravy 
z Plzně portál www.plzenskavstupenka.cz (možnost dopravy nevyužít).

Kouzlo nechtěného, či hra osudu? Až po výrobě a instalaci oltáře jsme si všimli, 
že na desce se jmény dárců je přímo nad jménem Evy Urbanové křesní jméno Libuše 
(Barochová). Životní role Evy Urbanové, spojená se zámkem Zelená Hora, kde byl tzv. 
Libušin soud (Rukopis zelenohorský) přesně před 200 lety nalezen, ji tak bude provázet 
na oltáři navždy. Je to náhoda, nebo hra osudu? Zkrátka to tak nejspíš mělo být. 

Zámek je v letošním roce otevřen pouhých 6 dní (1., 2., 5., 6., 7. a 9. 7.) a kromě 
prohlídky unikátního zrcadlového oltáře nabízí další novinku: poprvé v novodobé 
historii také možnost návštěvy barokního špejcharu z roku 1670, kam byl po nálezu 
Rukopisu z rozkazu Jeronýma z Colloredo-Mannsfeldu odvezen celý zámecký archiv.

Slovo starosty

 
 

 
 
 
 
Vážení občané,

v červenci nás čeká řada zajímavých 
kulturních akcí, v níž dominují jubi-
lejní pivní slavnosti a, rovněž tradiční, 
Nepomucký trojúhelník. Můžeme se těšit 
také na letní kino na náměstí či bohatý 
program na Malé letní scéně. Ostatně 
s hudebníkem Jakubem Zahradníkem, 
jedním z vystupujících, kteří se v čer-
venci na scéně objeví, je hlavní rozhovor 
tohoto čísla novin. Nenechte si určitě ujít 
výstavu Fotoklubu Nepomuk i snímky 
Jindřicha Štreita a na přelomu července 
a srpna Tvůrčí rezidenci Nepomuk (TRN), 
obnovené umělecké sympózium. Obec 
Klášter ve spolupráci s Mikroregionem 
Nepomucko na 6 dní otevírá zámek 
Zelená Hora, který nabídne například 
prohlídky nového oltáře ze zrcadlového 
nerezu nebo barokní sýpky pod zám-
kem z roku 1670. Radost mi udělal tým 
FBC Falcons Nepomuk, který dokázal 
postoupit do 1. ligy florbalu, těší mě 
také bohaté aktivity malých hasičů i naší 
základní školy. Dobrá reprezentace 
města je zárukou, že Nepomuk v pově-
domí obyvatel za hranicemi našeho 
regionu nikdy nezapadne. Přeji krásné 
léto a příjemně strávené dovolené.

Jiří Švec, starosta města
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Zprávy z jednání  
zastupitelstva města 
(ZMN) dne 15. 6. 2017
ZMN neschválilo změnu č. 5 územního 
plánu města Nepomuk, týkající se změ-
ny vymezení území navazující na areál  
Kuvag CR, s.r.o. (změna z plochy územ-
ní rezervy na zastavitelnou plochu) a zá-
roveň neschválilo změna území výrob-
ní – drobná výroba ve Dvorci navazující 
na areál Kovošrot Nepomuk, s.r.o. 

ZMN opakovaně neschválilo dohodu 
o změně hranic mezi městem Nepomuk 
a obcí Klášter, které by se týkalo vyme-
zení katastrálního území pouze pod by-
tovými domy Na Vinici s přilehlými 
parkovacími plochami, které jsou na ka-
tastru obce Klášter. Zastupitelé města 
Nepomuk požadují úpravy hranice tak, 
aby budoucí hranici oddělovala komu-
nikace vedoucí od Dvorce zadem okolo 
„Knárovky“, ČOV až k Červenému mostu, 
přičemž komunikace by byla ještě v k.ú. 
Nepomuk. O upravě katastrů rozhodne 
nyní Ministerstvo vnitra. Nepomucké no-
viny se tématu budou podrobně věnovat 
v příštím vydání novin a přinesou reakce 
starostů města Nepomuk i obce Klášter.

ZMN schválilo, že o realizaci či nere-
alizaci vítězného návrhu umělecké-
ho díla na téma Svatý Jan Nepomucký 
na kruhovém objezdu u Pyramidy bude 
rozhodnuto občany v referendu.

ZMN schválilo poskytnutí příspěvku z roz-
počtu města Nepomuk Římskokatolické 
farnosti arciděkanství Nepomuk na opra-
vu kostela sv. Jakuba ve výši 100.000 Kč, 
na přípravu dokumentace k zpří-
stupnění věže sálu ve výši 50.000 Kč 
a na obnovu hudebního sálu a roko-
kových kamen ve výši 200.000 Kč. 

ZMN schválilo Závěrečný účet měs-
ta Nepomuk za rok 2016 bez výhrad.

ZMN pověřilo Radu Města Nepomuk úko-
ny a činnostmi souvisejícími s podáním 
žádosti o dotaci k financování a realiza-
ci projektu „Rekonstrukce víceúčelové-
ho sportovního areálu v Nepomuku“ za-
psaným spolkem Fotbalovým klubem 
Nepomuk z.s., či městem Nepomuk, a to 
v případě vyhlášení výzvy Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České re-
publiky v návaznosti na dne 1.6.2017 zve-
řejněnou dokumentaci Podprogramu 
133D 531 – Podpora materiálně technic-
ké základny sportu. Žadatelem bude ten 
subjekt, který bude více bodově zvýhod-
něn. Žádost na úpravy sportovního areálu 
u ZŠ Nepomuk bude podávána již potřetí.

Foto Jan Šmídl

Andrej Babiš diskutoval v Nepomuku

„Tahle debata byla jedna z nejlepších, na které jsem kdy byl,“ uvedl předseda hnutí 
ANO 2011, poslanec a bývalý ministr financí ČR Andrej Babiš k setkání s občany, které 
proběhlo v sále Švejk restaurantu Nepomuk dne 13. 6. a konalo se za velkého zájmu 
veřejnosti. Kromě prezentace vlastních, vesměs negativních názorů na současné poli-
tické dění a především chování ostatních stran, představil Andrej Babiš dvě nové knihy, 
které přítomným ochotně rozdával a podepisoval. Jedním z cílů, jak podpořit po vol-
bách malé obce je dle jeho slov transformace Ministerstva pro místní rozvoj tak, aby 
představitelé malých obcí nemuseli obíhat několik ministerstev najednou, ale všechny 
investiční akce a dotace řešili na jednom místě. Již krátce po poledni proběhlo uví-
tání předsedy hnutí ANO 2011 starostou města Nepomuk Jiřím Švecem, oběd a beseda 
s obyvateli domu s pečovatelskou službou. Ti rovněž ochotně a bezprostředně sdělovali 
své názory na politiku a zároveň obtíže, které dle svého v Nepomuku mají. „Chybí nám 
tu cukrárna, rádi bychom vlastní vývařovnu a zajištění taxislužby po městě za symbolic-
kou cenu,“ sdělili Babišovi i Švecovi. Starosta měl na tyto dotazy vesměs pozitivní odpo-
vědi, cukrárna je dle jeho slov připravována u pošty v bývalém klubu Eldorádo, obědy 
se pokusí zajistit přes ZŠ Nepomuk a „taxislužba“ by mohla být řešena nákupem auto-
mobilu a rozvozem obyvatel města za symbolické jízdné (cca 30 Kč) na vlak, nákupy či 
k doktoru. Seniory v jejich názorech Andrej Babiš několikrát podpořil. „Máme vás tu 
moc rádi a rádi bychom, aby podobná setkání s vámi a vašimi hosty probíhala častěji,“ 
uvedli na závěr senioři na adresu starosty města, který na tuto prosbu reagoval v sou-
hlasném duchu.

Tip na dotaci: Podpora literární 
tvorby a publikační činnosti 2017

Důvod podpory: oživení literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vzta-
hu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu, podpora rozvoje veřejného a autorské-
ho čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu, 
podpora literární tvorby mladých a začínajících autorů.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 700 000 Kč

Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 150 000 Kč

Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby, žadateli nemohou být obce. 
Poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj.

Lukáš Mácha, specialista CSS

Zelenodolská ulice  
se dočká nového kabátu

Obyvatelé Zelenodolské ulice debatovali spolu se zástupci města na plánovacím 
setkání dne 7. 6. na nepomucké radnici ohledně rekonstrukce této ulice, která je 
v současné době v havarijním stavu. Město bude při opravách koordinovat práce 
s vlastníkem komunikace, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Město má 
v plánu vybudovat nový chodník, parkovací zálivy, položit páteřní síť či rekonstruovat 
přípojky. Obyvatelům, kteří o to projevili nebo projeví před zahájením prací zájem, 
zajistí poté objednání nových přípojek vody, plynu či kanalizace. Občané dále 
upozorňovali především na nedostatek parkovacích míst, za tímto účelem bude 
snaha posunout autobusovou zastávku a vzhledem k frekvenci veřejné dopravy 
v této ulici ji vyznačit pouze na samotné silnici, současnou zastávku pak přetvořit 
na parkovací stání. Problémem se jeví také dešťová voda, tekoucí z Husovy ulice 
přes náměstí do Zelenodolské, kde pak voda s odpadem zanáší kanalizaci. I na tento 
fakt by mělo být při opravách myšleno. Chodníky i parkovací stání budou vzhledem 
k historickému charakteru ulice, ve které se nachází i jedna z Nemovitých kulturních 
památek (dům čp. 30), dlážděné. Obyvatelé ulice i majitelé okolních nemovitostí 
budou muset po dobu oprav počítat s jistými omezeními, problémem například bude 
dopravní obslužnost lokality Na Daníčkách či ulice Za Kostelem, které budou muset 
být řešeny dočasnými objížďkami. „Pokud půjde vše podle plánů, měla by oprava 
ulice proběhnout v roce 2018,“ uvedl pro redakci novin starosta Jiří Švec.

Stavební ruch 
v Tojické ulici

Firma SEG s.r.o. zahájila 1. 6. 2017 
stavební práce v souvislosti s překládkou 
vzdušného vedení nízkého napětí 
do země v Tojické ulici ve Dvorci. 
Po dohodě s investorem ČEZ Distribuce, 
a.s. jsou do výkopové rýhy přikládány 
kabely veřejného osvětlení a trubky HDPE 
jako základ pro páteřní síť budou optické 
datové sítě. Stávající lampy veřejného 
osvětlení jsou umístěny na sloupech 
vzdušného vedení nízkého napětí, 
které budou po zprovoznění přeložky 
odstraněny. Osadí se nové stožáry 
veřejného osvětlení podle zpracované 
projektové dokumentace. Nové veřejné 
osvětlení bude zprovozněno současně  
se zprovozněním přeložky vedení 
nízkého napětí. Celkové stavební náklady 
na provedení nového veřejného osvětlení 
a pokládky trubek HDPE v Tojické ulici 
činí 1.544.847 Kč bez DPH. Termín 
dokončení prací 30. 11. 2017.

Josef Silovský
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Krátké zprávy

O cestě do Brazílie byl natočen rozhlasový 
pořad. Po návratu z São João Nepomuceno 
přišli do Českého rozhlasu vyprávět čle-
nové výpravy: Jiří Švec, Pavel Jiran a Pater 
Jiří Špiřík. Záznam je možné si poslech-
nout pod odkazem: http://bit.ly/2tadzkr

Kronikáři se sešli v Blovicích. Téměř dvě 
desítky kronikářů z Blovicka a Nepomucka 
hostila 6. 6. kaple na zámku Hradiště. 
Probíhal zde tzv. „aktiv kronikářů“. 
Všeobecné informace o kronikářské prá-
ci poskytla Jana Dientspierová, konkrét-
ní informace z archivů pak Mgr. Petra 
Martínková. Akci pořádaly Mikroregion 
Úslava a Mikroregion Nepomucko. Setkání 
by mělo pokračovat také v příštím roce.

Slávek je v Záhoří. Někdejší nepomuc-
ký Pater Vítězslav Holý nastoupil od 1. 
7. duchovní službu na farnosti Záhoří 
u Písku. Byl jmenován administráto-
rem v Záhoří, administrátorem excu-
rrendo v Albrechticích nad Vltavou, 
Chřešťovicích a Oslově. Přejeme mu 
hodně sil a úspěchů v novém poslání.

Mikroregion Nepomucko uspěl ve vý-
zvě na kompostéry. Téměř 700 domácích 

kompostérů bude během srpna či září roz-
děleno mezi obyvatele Mikroregionu, kteří 
se v loňském roce přihlásily přes své obec-
ní úřady se zájmem o tuto službu. Výsledky 
40. výzvy Operačního programu životní 
prostředí, přes který Mikroregion na pod-
zim žádal, jsou totiž konečně známy.

V Chanovicích informovali o dotacích. 
Dne 15. 6. proběhl v areálu zámku semi-
nář s pracovníky Státního fondu život-
ní prostředí o aktuálních i budoucích 
výzvách z tohoto programu. Prezentace 
byla rozdělena do tří bloků, na národ-
ní dotace, dotace z EU a dotace pro 
domácnosti. Sdružení Prácheňsko 
ve spolupráci s DSO Horažďovicko.

Folklórní slavnosti ve Vrčeni měly 
úspěch. Letošní ročník slavností „Pod vr-
čeňskou lípou" byl v pořadí již čtrnác-
tý. Představily se na něm tentokrát sou-
bory z USA, Řecka, Itálie a Francie.

Nová Zelená Hora přináší mnoho zajíma-
vostí. Druhé letošní vydání sborníku Pod 
Zelenou Horou nabízí například pohled 
do dějin vzdělávání židovských komunit 
nejen v Nepomuku. Zrcadlo místní kultury 

pak výtvarnici Janu Vopaleckou, pro niž jak 
Přeštice, tak i Nepomuk znamenají mís-
ta, s nimiž nějakým způsobem souzní. 

Život je krásný ve Spáleném Poříčí. Italskou 
tragikomedii Život je krásný, ale také sní-
mek Edith Piaf, Šest medvědů s Cibulkou 
či Vzpomínky na Afriku nabídne letní kino 
ve Spáleném Poříčí. Promítání se koná 
od 20. 7. do 26. 7. každý den. Program 
najdete na webových stránkách města.

Rukopisy jako klenot historie náro-
da. Uznávaný profesor PhDr. Viktor 
Viktora CSc. byl hostem Muzea jižního 
Plzeňska v Blovicích na téma Rukopisů. 
Krátce nastínil historii falz ve světě 
i v Česku, k samotným Rukopisům zele-
nohorskému a královédvorskému uve-
dl, že by si přál, aby byly pravé, ale jeho 
osobním názorem je, že jsou to fal-
za z doby národního obrození. Beseda 
bude mít pokračování 12. 9. od 17 hod.

Finále bohužel nevyšlo. FBC Falcons 
Nepomuk ve finále nestačil na tým 
Chlumčan a skončil tak celko-
vě na 2. místě, které nicméně za-
ručuje přímý postup do 1. ligy.

Z činnosti Policie Nepomuk
V období od 12. 5. 2017 do 12. 6. 2017 bylo ze strany OOP Nepomuk 
řešeno několik případů, které jistě stojí za pozornost. Hned 12. 
května v časných odpoledních hodinách byla příslušníky poli-
cie řešena dopravní nehoda dvou vozidel u výjezdu od obchod-
ního domu Norma v Nepomuku. Na místě bylo zjištěno, že viník 
nehody je pod vlivem alkoholu, neboť dorazivší hlídce „nadýchal“ 
kolem 1,7 promile.  Další provinění proti pravidlům BESIP bylo zjiš-
těno v odpoledních hodinách 18. května v Žinkovech. Hlídku OOP 
Nepomuk zaujal motocyklista, který neměl během jízdy upevně-
nou ochrannou přilbu. Byl proto zastaven a během kontroly vyšlo 
najevo, že není držitelem řidičského oprávnění a vozidlo není v ČR 
registrováno. Muži hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení. Hned násle-
dujícího dne byl mezi obcemi Nepomuk a Mileč v dopoledních hodi-
nách kontrolován řidič, který měl rozhodnutím soudu uložen zákaz 
řízení. Proti muži bylo zahájeno trestní stíhání, neboť je důvodně 
podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 
Nejdramatičtější službu zažili policisté večer 29. května. Nejprve 
totiž ve 20:30 hodin zkontrolovali ve Dvorci dodávku, jejíž řidič byl 
pod vlivem návykových látek, konkrétně marihuany a pervitinu. 
O necelých 45 minut později vykonávali dohled nad BESIP na silnici 
č. I/20 při vjezdu do Nepomuka ve směru od Plzně. Mezi stavěnými 
vozidly byl i červený Fiat Punto. Řidič však namísto zastavení při-
dal plyn a hlídku objel. Policisté se proto vydali za vozidlem, které 
odbočilo na obec Soběsuky. Na okraji obce řidič strhl řízení na polní 
cestu, která ústila na přilehlou louku. Po zhruba 800 metrech byl 
však nucen zastavit pro povahu terénu. Nicméně vyskočil z vozidla 
a začal utíkat. Hlídka jej doběhla po zhruba 100 metrech. Záhy vyšel 
najevo důvod řidičova útěku – nejenže měl soudem uložen zákaz 
řízení, ale ve vozidle se nacházelo větší množství drog. Posledním 
„provinilcem“ byl řidič osobního automobilu, který byl hlídkou OOP 

Nepomuk kontrolován ve večerních hodinách dne 30. května v obci 
Žinkovy. Osoba se podrobila testu na přítomnost návykových látek 
s pozitivním výsledkem na marihuanu.  Bohužel se v Nepomuku 
opětovně vyskytly dva případy silné opilosti. K prvnímu došlo v noč-
ních hodinách 6. června, kdy byl u sokolovny nalezen ležící muž, 
jenž byl pod silným vlivem alkoholu. Osoba nereagovala na oslovení 
a byla silně zaneřáděná. Po lékařské prohlídce skončila na policej-
ních celách, neboť protialkoholní záchytná stanice byla v té době 
plně obsazena. O tři dny později byl v dopoledních hodinách v obci 
Dvorec nedaleko nádraží zjištěn silně opilý muž. Displej měřícího 
přístroje ukázal hodnotu 3,49 promile. Muž skončil na záchytné 
protialkoholní stanici v Plzni. Oba muži jsou podezřelí z přestupku 
proti veřejnému pořádku. V posledních měsících je ze strany poli-
cie evidováno několik případů, kdy dochází k odcizení autobaterií 
ze zaparkovaných vozidel. Tyto baterie pak bývají prodávány do výku-
pen sběrných surovin. Na dotaz redakce Nepomuckých novin, jak 
postupovat v případě, že dojde k odření vozidla na parkovišti, uvá-
díme následující: nejjednodušší řešení je sepsaní tzv. euroformuláře 
mezi účastníky a jeho odeslání na příslušnou pojišťovnu. V pří-
padě, že se viník na místě nenachází, je možné se obrátit na poli-
cii, která v případě zjištění viníka zajistí projednání celé záležitosti. 
Velkou výhodou jsou v tomto případě městské kamerové systémy.  
Na závěr bychom rádi z důvodu prevence upozornili na začátek let-
ních prázdnin. V souvislosti s tím dochází k výraznému zvýšení pro-
vozu na pozemních komunikacích. Současně je nutné upozornit 
na skutečnost, že je v tomto období pravidelně zaznamenán nárůst 
dětských úrazů. Žádáme proto všechny účastníky silničního provozu 
a rodiče, aby zvýšili svoji pozornost.

Za OOP Nepomuk pprap. Patrik Keller

Otevřené bazény se nacházejí 
v Nepomuku poblíž ZŠ, jedná se o menší 
bazén a brouzdaliště pro děti. Bazény 
jsou v letním období hojně navštěvované 
a tedy kapacitně nevyhovující. Možností 
letního koupání je na území ORP 
Nepomuk více, jedná se zpravidla o zcela 
přírodní rybníky či vybetonované nádrže 
s neupravovanou vodou. Zdaleka je 
nejvýznamnější z hlediska návštěvnosti 
kemp Nový rybník, v posledních 
letech je využíván biotop v sousedních 
Blovicích, venkovní bazén v Blatné 
či krytý bazén v Horažďovicích.

Téma k diskuzi:  
Koupání na Nepomucku
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Zeptali jsme se na názor zastupitelů města: 
Kam se jezdíte v létě koupat?  
Co by mohl Nepomuk v této oblasti zlepšit?

Jiří Švec, ANO 2011 (bezp.)
Jezdíme do kempu Nový rybník, do pískovny u Defurových Lažan, 
v červenci pravidelně na 10 dní do Chorvatska. Pokud by se vybralo 
vhodné místo a byl by příslib dotace, rád bych se zasadil o vybu-
dování biotopu na louce u školy, dle schválené územní studie.

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.)
V letní sezóně se můžu koupat v bazénu u rodinného domu, proto 
nevyužívám městské bazény. Pokud trávím dovolenou v Čechách, 
koupu se „kdekoliv" je možnost (rybník, bazén, řeka apod.). V pří-
padě zahraniční dovolené jezdím rád k moři. V dětství jsem se jez-
dil koupat do kempu Nový rybník u Nepomuku nebo u babičky 
ve Starém Smolivci do některého z nedalekých rybníků – Metelský, 
Divák anebo jsem využil přírodní koupaliště ve Hvožďanech. Město 
Nepomuk počítá v návaznosti na schválenou územní studii v loka-
litě V Korýtkách s vybudováním přírodního koupaliště. V místě, kde 
je plánováno koupaliště, musí dojít k dílčím změnám v územním 
plánu (je řešeno), poté může být přistoupeno k přípravě projektu 
a příp. realizaci. Realizací projektu přírodního koupaliště by došlo 
k nahrazení nynějších městských bazénů. Umístění bazénů v blíz-
kosti komunikace není nejvhodnější a samotná kapacita bazénů 
rovněž nevyhovuje. Každoročně město řeší i problém najít provo-
zovatele bazénů. Další věcí, která by mohla zlepšit možnosti kou-
pání, by bylo, pokud by se podařilo realizovat projekt cyklostezky 
z Nepomuku do kempu Nový rybník, vznikla by tak další mož-
nost ke koupání a trávení volného času v dostupné vzdálenosti.

Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.)
Koupání k létu neodmyslitelně patří. Protože Nepomuk má 
k tomu velmi omezené kapacity i možnosti, tak pokud nejsme 
na dovolené, vyrážíme za koupáním raději na blízký Nový ryb-
ník, nebo ještě raději do Beňov k rozsáhlým vodním plochám 
v zatopené štěrkopískovně. Ohledně Nepomuka se mi stále líbí 
dnes poněkud zapadlá myšlenka obnovení přírodního koupa-
liště na Trubském rybníku v retro stylu s dřevěnými převléka-
cími kabinkami, s malým kioskem pro občerstvení, to vše pod 
mile přísným dozorem opáleného plavčíka v pruhovaných plav-
kách podle vzoru Rozmarného léta. K tomuto rybníku by měla 
z Nepomuka postačovat stezka pro pěší a cyklisty, hlavně žádný 
příjezd a parkování aut! Krásné a pohodové léto přeji všem.

Alena Marušincová, ČSSD (bezp.)
V letních měsících jsme na chalupě, kde máme bazén. Dříve 

bylo krásné koupání ve zdejším rybníku, ale v současné době 
je zabahněný a okolí zarostlé, proto si zde lidé pořizují bazény. 
V Nepomuku chybí krytý bazén, už jen pro plavání pro zdraví a reha-
bilitaci, ale vše závisí na financích. Buďme rádi za malé bazény, 
alespoň pro děti. Při dobrém plánování, možná i dotaci jde vše, 
a proto jsem příznivcem zřízení krytého bazénu v Nepomuku.

Jiří Polívka, ČSSD (bezp.)
Koupu se v domácím venkovním bazénu. V Nepomuku je mož-
nost koupání nedostatečná, bazénky u školy samozřejmě 
nestačí. Pořádný krytý, ale i nekrytý městský bazén, myslím, 
není reálný pro mimořádně vysoké finanční nároky na jeho 
výstavbu a provozování. Za úvahu by ale stál přírodní bio-
top jako je v Blovicích. Přírodní biotopy nezatěžují životní 
prostředí, jsou esteticky podstatně hodnotnější, mají menší 
náklady na provoz a je větší šance na případné získání dotace.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk (bezp.)
V létě jsem se vždy jezdil rád koupat a jezdím rád i nyní, i když 
podstatně méně často, než bych si představoval. Možnosti kou-
pání jsou bohužel v Nepomuku a ve Dvorci velmi omezené, spíše 
bych řekl, že nejsou žádné. V okolí Nepomuka mám tři místa, 
kam se jezdím koupat, a to na lom u Kvášňovic, na koupaliště 
do Čečovic nebo na koupaliště do Skašova. Všechna tato místa jsou 
však od Nepomuka poměrně dost vzdálena. Nepomuk by si nepo-
chybně zasloužil mít možnost letního, venkovního koupání a nepo-
chybuji o tom, že obyvatelé Nepomuka a Dvorce by této možnosti 
hojně využívali. Zásadní otázkou je umístění takového případného 
místa pro koupání. Dle mého názoru by v tomto ohledu měla být 
především akcentována otázka snadné dostupnosti pro co nej-
více obyvatel tak, aby místo pro koupání bylo lehko dostupné i pro 
děti, které se vypraví koupat se se svými kamarády. Jako vhodné 
místo pro koupání se tak jeví být lokalita „Pod  Vinicí“, jen bych 
si dovedl představit, právě z důvodu zmiňované snadné dostup-
nosti, umístění blíže k zástavbě, např. někde v blízkosti zahrá-
dek. Druhou zásadní otázkou je volba typu a provedení místa pro 
koupání, tedy zda zvolit více „přírodnější“ typ místa pro koupání 
ve formě nějakého biotopu nebo méně „přírodní“ typ místa pro 
koupání ve formě nějakého betonového koupaliště či nějakých 
bazénů. Oba typy mají svoje pro i proti a záleží také samozřejmě 
na faktické realizovatelnosti. Podle mého by bylo vhodné zeptat 
se samotných občanů, formou anketního lístku v Nepomuckých 
novinách, jaký typ veřejného koupaliště by preferovali.

Anketa Kamily Dostálové k tématu: 
Blanka Voráčová 
V létě se samozřejmě chodím koupat. Když nemám kam jinam, 
chodím na koupaliště v sousedství základní školy na sídlišti. Mám 
ten pocit, že toto koupaliště je poměrně stroze vybaveno. Docela 
bych si představila u dětského brouzdaliště ještě nějaké další 
vybavení, např. malou dětskou skluzavku. U bazénu pro větší 
děti bych si představila skluzavku větších rozměrů, ale sám tento 
bazén je pro ni velmi malý. Chtělo by to provést úpravu celého are-
álu, vyřešit možnost zastřešení aspoň části prostoru, jelikož sou-
časný prostor je schopen pojmout pouze cca 10 osob, což je velmi 
málo. Nejlepší by bylo vybudování ještě jednoho bazénu pouze pro 
dospělé, kde by mohla být rovněž velká skluzavka. Velmi vhodným 
doplňkem tohoto areálu by byla in-line dráha, která je dnes doplň-
kem mnoho volnočasových aktivit na podobných sportovištích. 

 
Paní Kopáčková 
Abych pravdu řekla, na koupaliště u areálu ZŠ Nepomuk necho-
dím. Přesto mi připadá, že tento areál je poměrně malý. 
 
Anna Růžičková 
K dotazu ohledně koupaliště v Nepomuku bych vám řekla asi tolik. 
Je pravda, že Nepomuk není tak velikým městem, aby muselo 
zde být pompézní koupaliště, ale nicméně si myslím, že by vůbec 
nebylo na škodu, kdyby zde byl ještě jeden bazén, a to vyloženě 
pro dospělé. Snad by bylo i záhodné, v takovémto středně velkém 
městečku, aby sami obyvatelé dbali na pořádek a koupaliště se sna-
žili, především svým chováním, udržet v čistotě, jelikož víme dobře, 
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Tvůrčí rezidence Nepomuk 
Obnovená tradice v novém stylu

Od 26. července do 11. srpna mohou obyvatelé i návštěvníci 
Nepomuku potkávat v exteriérech i interiérech města studenty 
uměleckých vysokých škol, kteří se zde účastní tzv. tvůrčích 
rezidencí. Pořádáním Tvůrčích rezidencí Nepomuk (zkráceně 
TRN 2017) město volně navazuje na tradici sochařských 
a řezbářských sympozií, která v Nepomuku probíhala do roku 
1998 do roku 2010. Co to vlastně tvůrčí rezidence jsou? Podle 
definice Institutu umění se jedná o program, kam je umělec – 
rezident pozván, aby žil a tvořil v určitém místě – rezidenčním 
prostoru – po předem daný časový úsek. Definice dále říká, 
že rezidence slouží k tvořivé činnosti jednotlivců ze všech 
– nejen uměleckých – oblastí. Na rezidence jsou tedy zváni 
nejen umělci, ale často také třeba vědci různých oborů.  Uvádí 
se dokonce, že rezidenční centra ve světě jsou ze dvou třetin 
víceoborová. Stejně tak nepomucké rezidence nejsou na rozdíl 
od někdejších sympozií určeny pouze pro sochaře, ale i pro 
malíře, filmaře a audiovizuální umělce, hudebníky, divadelníky, 
performery i teoretiky umění

O TRNu 2017 jsme si povídali s místostarostou 
města Nepomuk Pavlem Kroupou:

Disponuje Nepomuk rezidenčním centrem a mělo by 
vůbec smysl, aby takové centrum v Nepomuku bylo?

Rezidenční centrum v pravém slova smyslu v Nepomuku bohužel 
není. Pro ubytování účastníků poslouží pokoje ve sportovní hale, 
které jsou sice poněkud spartánské, ale snad dostačující. A to nejen 
vybavením, ale i kapacitou, v letošním premiérovém roce se totiž 
rezidencí zúčastní jen pět umělců.  Do budoucna bychom ale rádi 
rezidence rozšířili, aby dosáhly podobného rozměru jako měla 
kdysi, ve svých nejlepších letech, sochařská sympozia. A takových 
patnáct, dvacet účastníků by již byl problém ubytovat. Spíše, než 
že by město budovalo přímo nějaké rezidenční centrum, si dokáži 
představit využití místních penzionů a samozřejmě jejich budoucí 
rozvoj. Vhodné by mohlo být také plánované dobrovolnické cent-
rum ve dvoře Šternberk.

Kde tedy budou umělci tvořit, kde budou mít zázemí?
Umělci budou tvořit po celém městě, nejen pod lipami na náměstí, 
to je další z rozdílů oproti sympoziím. Účastníci zde již byli 

na úvodním setkání a prohlídce města a zvolili si různá místa jak 
v exteriéru, tak v interiérech. Mezi místy, kde by měli umělci tvořit 
či prezentovat svá díla, budou například Malá letní scéna, volno-
časové centrum Fénix, kostely či sklepy bývalého Dannerova pivo-
varu. V době konání TRNu bude v infocentru k dostání přehledná 
mapka se všemi lokacemi, kde bude možné na mladé umělce či 
jejich díla narazit.

Proč se město rozhodlo letos rezidence uspořádat?
Sympozia prostě k nepomuckému létu patřila. Přítomnost tvoří-
cích umělců oživovala centrum města, dodávala mu další rozměr 
a atraktivitu, jistý „šmrnc“. Onen tvůrčí kvas i doprovodné akce – 
a samozřejmě návštěvníci – to jsou hlavní benefity, které spatřuji 
v pořádání uměleckých sympozií či rezidencí. Hromadění soch či 
jiných trvalých děl ve veřejném prostoru naopak za velký přínos 
nepokládám, a to nejen s ohledem na problematickou uměleckou 
kvalitu nemála z těch, které tu již máme. Veřejný prostor snese vždy 
jen určité množství soch či uměleckých objektů. Díla vznikající 

Čtvrtstoletí s Nepomuckými  
pivními slavnostmi

V polovině července se uskuteční již 25. ročník oblíbených 
Nepomuckých pivních slavnosti. Konat se budou jako vždy 
na náměstí Augustina Němejce, a protože jde o městské slav-
nosti se vším všudy, vstup bude zcela zdarma.  Minipivovary 
prožívají v posledních letech skutečný boom, každý rok 
jich vznikne i několik desítek. V Nepomuku sice zatím stále 
žádný není, ale třetí sobotu v červenci jich zde budou téměř 
čtyři desítky – kupříkladu pivovar Lyer z Modravy, Radouš 
ze Šťáhlav, Modrá Hvězda Dobřany nebo třeba Zhůřák z blízké 
vesničky Zhůř.  „Každý bude moci ochutnat širokou nabídku 
piv – od těch vařených takřka v domácích podmínkách až 
po průmyslově vyráběná,“ komentuje pivní sortiment ředitel 
akce Ladislav Kincl ze spolku Nepal. A návštěvníci budou moci 
zcela svobodně zhodnotit, kdo ovládá pivovarnické řemeslo 
nejlíp, protože se opět uskuteční anketa o nejlepší pivo slav-
ností. O hladové útroby přítomných se postará množství 
stánků s pochutinami. Pořadatelé se snaží i v tomto ohledu 
o zajištění co nejpestřejšího sortimentu, takže zde budou 

k ochutnání např. vuřty na černém pivu, balkánské specia-
lity, hamburgery z hovězího z ekologického chovu, francouz-
ské sýry a klobásky, zvěřinový guláš  nebo tradiční opečené 
klobásy. Hudební produkce bude také velice pestrá, na své si 
přijdou milovníci rockových hitů i veselého ska, chybět nebude 
samozřejmě dechovka, zazní i dixieland nebo staropražské pís-
ničky. „Díky spoluúčasti města bude hudební program odrážet 
význam jubilejního 25. ročníku, mezi vystupujícími najdeme 
například Honzu Vyčítala a Greenhorns, revival kultovních 
AC/DC či kolumbijskou ska-punkovou kapelu Skampida,“ 
komentuje program místostarosta města Pavel Kroupa. Akce 
je přátelská i k rodinám s dětmi. Pro ratolesti bude vyhrazen 
nealkoholický koutek se skákacím hradem, tvořivou dílnou, 
zmrzlinou a domácí cukrárnou.  Zkrátka ideální příležitost 
ochutnat rozmanité pivní chutě, poklábosit se sousedy, zná-
mými či zcela neznámými a hlavně strávit pohodové letní 
odpoledne na nepomuckém rynku! Nepomucké pivní slavnosti 
pořádají Nepal, z.s. a město Nepomuk.

na TRNu tedy budou nezřídka jen dočasná. V každém případě trvale 
by měly v ulicích zůstávat jen nejhodnotnější kousky. Například 
v Liberci mají před radnicí každý rok jinou sochu.

Jak bude akce financována?
Akce se koná s finanční podporou Plzeňského kraje, podána je 
i žádost o dotaci ze Státního fondu kultury. Oslovili jsme také 
některé místní firmy s žádostí o materiální podporu. V neposlední 
řadě, jak je vidět například na zvoleném typu ubytování, se sna-
žíme rozpočet akce pojmout značně úsporně.

Jsou už účastníci sympozia vybraní? Jak jejich výběr 
probíhal? Kde se o nich můžeme dozvědět víc?

Ano, účastníci letošního sympozia jsou již známi. Z přihlášených 
studentů je na základě zaslaných portfolií, životopisů a tvůrčích 
záměrů pro TRN vybírala porota složená se zástupců Akademie 
výtvarných umění v Praze, která má nad akcí patronát, i zástupců 
města. Vybraní účastníci jsou studenty nejen AVU, ale i dalších 
uměleckých vysokých škol z Prahy, Plzně a Ostravy. Najdeme mezi 
nimi sochaře, malíře i audiovizuální umělce. Jejich profily a další 
informace k rezidencím jsou dostupné na webových stránkách 
trn.nepomuk.cz

Co bude mít z TRN obyvatel (návštěvník) města? 
Budou probíhat nějaké doprovodné programy?

Veřejnost se, stejně jako v případě někdejších sympozií, bude moci 

seznámit s procesem tvorby uměleckých děl. Hlavně ale město oživí 
množství uměleckých intervencí, přičemž soch bude výrazná men-
šina. Můžeme spíše čekat dočasné výstavy a instalace či landart 
a dokonce i performance. Připraven je také doprovodný program 
– a to hned z několika směrů. Město v rámci pátečních předsta-
vení na Malé letní scéně počítá se speciální dramaturgií pro dobu 
konání TRNu. Vystoupí zde tedy například osobitá brněnská sku-
pina Mucha. Několik akcí si připravili i sami účastníci rezidencí – 
například projekci studentských filmů, výstavu studentských prací 
či tetovací workshop. Do akce se volně zapojí i kolegové ze spolku 
Nepal, kteří přichystali několik DJských produkcí, představujících 
zejména současnou plzeňskou klubovou scénu.  Kromě toho jsme 
připravili tři přednášky sochaře a kunsthistorika Pavla Karouse, 
který povede také závěrečnou komentovanou prohlídku. Podrobný 
program najdou zájemci na zmiňovaných webových stránkách.

Co se s vytvořenými díly stane po skončení rezidencí?
Všechna díla vytvořená v rámci rezidencí se stanou majetkem 
města. Jejich další osud se bude odvíjet od jejich povahy i kva-
lit. Některá zůstanou na místech, kde vzniknou. Jiná se přemístí 
do vhodnějších prostor či depozitářů. Uvažujeme i o tom, že 
vybrané kusy budou po skončení TRNu vydražena, přičemž zisk 
poslouží pro spolufinancování dalších ročníků.

Děkuji za rozhovor. 
Monika Bechná

Ohlédnutí za starými sympozii, foto Pavel Jiran
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Bylo to skvělé! 

Tak tuhle větu jsem si řekla, když 
dozněly poslední tóny koncertu. 
Sedím v kostelní lavici u sv. Jakuba 
a v duchu děkuji za krásný, hodinu 
trvající zážitek, jež všem posluchačům 
připravili učitelé i několik vynikajících 
žáků ze ZUŠ v Nepomuku při příležitosti 
Noci kostelů.  Přemýšlím, proč to pro 
mě bylo tak neobyčejné. Profesionalita 
se vždyčky člověka pozitivně dotkne. 
Ale nejen ona tu byla přítomna. Cítila 
jsem vzácnou snahu předat přítomným 
posluchačům radost, kterou sami 
interpreti v hloubi srdce prožívají. A tu 
radost předávali s pokorou. Program 
byl sestaven s ohledem k prostoru, kde 
hudba zněla. Účinkující byli v "gala".  
Možná, že ztichly i kůry andělské, když 
se kytarových strun jemně dotýkaly 
prsty paní učitelky M. Průchové. Chci 
ale zaznamenat jména všech dalších 
účinkujících: manželé Vaníkovi, manželé 
Ondruškovi, M. Berkovec, Z. Fryčková, 
L. Kašpar, M. Kilbergr, A. Konvářová, G. 
Lazariková, M. Mikulková, J. Navrátilová, 
B. Petrášková, M. Šimandl, J. Špačková, 
J. Šperer a K. Viktorová. Ti všichni – buď 
svou hrou na hudební nástroj, nebo 
zpěvem – plnili chrámový prostor a srdce 
všech posluchačů krásou. Ten koncert 
otevřel historicky první Noc kostelů 
v Nepomuku v pátek 9. června 2017. Říká 
se, že „Dobrý konec, všechno dobré“. 
Pro nás, organizátory, bylo ale nesmírně 
důležité, aby Noc kostelů dobře začala. 
ZUŠ Nepomuk to pomohla naplnit – 
nadto s ochotou a zcela nezištně. Zrovna 
tak to udělal PhDr. Pavel Kroupa, když 
se ujal dvou komentovaných prohlídek 
kostela. Pomohlo i město Nepomuk 
a ochotně zajistilo dovoz potřebných 
panelů do kostela z Infocentra. Pracovníci 
archívu Vladimír Červenka a Lenka 
Špačková se zase nabídli, že sestaví 
přehled duchovních správců farnosti 
Nepomuk. Kolik práce za takovým výčtem 
jmen je!  Naše farní rodina, i když je 
soudržná, není početná. O to víc nás těší, 
že mezi nás přijdou i ti, kteří do kostela 
nechodí a pomohou nám. Jsme jim za to 
vděčni a budeme jim vyprošovat potřebné 
dary a požehnání pro jejich práci. Bylo 
nám s nimi moc hezky. Děkujeme! 

Marie Bílková

Mikroregion Nepomucko  
zve na celodenní autobusový výlet 
Po stopách Auerspergů – Žleby, Slatiňany
 
 

Termín: neděle 10. 9. 2017 (6:00 – 22:00)
Výchozí a cílová stanice: Nepomuk, náměstí (možné i Losiná u Plzně)
Průvodce: Jiřina Pichlíková
Cena zájezdu: 800 Kč (zahrnuje dopravu zájezdním autobusem,  
průvodce a vstupné do objektů, nezahrnuje stravu).
Slevy pro seniory nejsou tentokrát vzhledem ke speciálním prohlídkám zámků možné.
Přihlášky a platby: Informační centrum Nepomuk (po–ne 8:30–18:00 hod.).

Uzavření přihlášek ihned po naplnění kapacity zájezdu!
Podrobné propozice obdržíte při přihlášení. 

Vydejte se s námi na speciální prohlídky zámků Žleby a Slatiňany, zaměřené 
na rod Auerspergů, poslední šlechtický rod ze Zelené Hory. Pojďme pátrat 
po původním mobiliáři i osudech panstva ze Zelené Hory. Prohlídka zámků 
bude oživena o Kočičí hrádek, který nechala dobrosrdečná kněžna Vilemína 
z Auerspergu postavit pro své děti či návštěvu obory s bílými jeleny.

Zámek Žleby – zhmotnění všech pohádek a romantických snů
Zámek Žleby je velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergů, 
ve kterém se dodnes nacházejí rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního 
nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Zámek návštěvníkům 
nabízí exkurs do každodenního života šlechty v 19. století. 

Slatiňany – zámek plný příběhů, vynálezů a koní
Romantický zámek ve Slatiňanech, který byl letním sídlem Auerspergů, vás 
přenese do života na pohodlném knížecím sídle přelomu 19. a 20. století. Kromě 
reprezentačních pokojů v patře jsou k vidění unikátní prostory kuchyně, umývárny 
a kotelny v suterénu. Areál dotváří vzorně udržovaný anglický park o rozloze 
16 hektarů s druhou nejbohatší dendrologickou sbírkou ve východních Čechách. 
Přes půl století se také mezi zámeckými zdmi uchovává vzácná hipologická 
sbírka seznamující s historií, významem a využitím koně v lidské společnosti.

Schválené dotace z dotačních programů města: 
Podpora činnosti neziskových organizací 

Název projektu Žadatel Požadováno Schváleno

Pomoc při financování provozu honitby mysliveckého spolku Nepomuk Myslivecký spolek Nepomuk, z.s. 10 000 8 000

Provoz moštárny – oprava zařízení
Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Dvorec

3 000 3 000

Výstavy Němejcova atelieru "K" Němejcův Atelier "K" z.s. 20 000 12 000

Činnost KČT, odbor Nepomuk KČT, odbor Nepomuk 15 000 8 000

FK Nepomuk – zařízení pro údržbu hrací plochy – vertikutátor Fotbalový klub Nepomuk z.s. 21 600 21 000

Nákup pracovních stejnokrojů – vycházkových uniforem Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk 22 350 5 000

Potřeby pro chod kroužků a vybavení herny MC Beruška Nepomuk 9 700 9 000

Potřeby pro chod a vybavení mateřského centra MC Beruška Nepomuk 33 000 10 000

Příspěvek na opravu a údržbu skladu Myslivecký spolek Nepomuk, z.s. 25 000 12 000

Obrazovka pro výuku šachové hry Šachový klub Dvorec, z.s. 12 000 10 000

Fotografický workshop Fotoklub Nepomuk z.s. 11 000 8 000

Částečná rekonstrukce střechy tělocvičny TJ Slavoj Dvorec TJ Slavoj Dvorec, z.s. 45 000 20 000

Činnost TJ Slavoj Dvorec v roce 2017 TJ Slavoj Dvorec, z.s. 45 000 45 000

Výbava pro LRU v plavané ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk 12 334 8 000

Pronájem klubovny ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk 25 392 23 000

Pétanque – nákup dresů TJ Sokol Nepomuk 4 500 4 000

Údržba a provoz tenisového areálu TJ Sokol Nepomuk 42 000 30 000

Obnova a pořízení vybavení PS Nepomuk Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk 45 000 18 000

Provozní náklady PS Nepomuk Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk 40 000 30 000

Obnova hudební aparatury Nepal, z.s. 25 000 18 000

Raná péče rodinám města Nepomuk – 2017 Diakonie ČCE – středisko Praha 6 000 4 000

Bez včel to nejde – naučná stezka – navazující projekt Český svaz včelařů, o.s. – ZO ČSV Nepomuk 17 100 9 000

Podpora činnosti chodu florbalového týmu Falcons Nepomuk Pro Nepomuk, z.s. 17 620 15 000

celkem 507 596 330 000
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Vzpomínková akce  
dala lidem naději v lepší svět

V sobotu 3. června proběhla v Čížkově vzpomínková akce 100 let 
od první světové války. Padlým vojákům přišlo vzdát hold 
mnoho vzácných hostů i několik stovek návštěvníků. V druhé 
skupině nechyběly ani děti od nejmenších po starší. Především 
ty byly nejlepším příslibem, že si události první a druhé svě-
tové války budeme připomínat ještě mnoho let poté, co nás 
navždy opustí poslední pamětníci těchto válečných hrůz. Akci 
pořádala obec Čížkov pod záštitou řady předních osobností.

Úvodní mši v kostele svatého Jana Křtitele celebroval Mons. 
František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. „Ve Francii 
jsem viděl tisíce pomníků padlých vojáků z první velké války, 
ta následující pak byla především pro civilní obyvatelstvo ještě 
strašlivější. Přesto se lidstvo dosud nepoučilo. Snažím se pomá-
hat v rámci Mezinárodního červeného kříže a některé hrůzy 
se ani nedají popsat, sám se s nimi srovnávám jen velmi těžko. 
Padlo také mnoho lékařů, kteří pomáhali dětem. Je při této 
příležitosti proto potřeba vzpomenout na všechny, kdo pomá-
hají s nasazením vlastního života. Je třeba mít naději, protože 
pozemským životem realita člověka nekončí," uvedl mimo jiné 
biskup. Mši hudebně doprovodil Spálenopoříčský sbor a svým 
andělským hlasem i světově proslulá operní diva Eva Urbanová.

Následovalo položení věnců u pomníku padlých v Čížkově 
za doprovodu Ústřední hudby Armády České republiky. Poklo-
nit se obětem války přijel například armádní generál Armády 
České republiky Josef Bečvář, čížkovský rodák, či poslanec 
Karel Schwarzenberg. Hlavní část akce probíhala v centru obce, 
zazněla původní Československá hymna v podání Evy Urba-
nové. Místostarosta obce Ladislav Jára během proslovu mimo 
jiné zmínil, že byly v Zahrádce, Liškově a Měrčíně instalovány 
v květnu kameny s deskami padlým, nová deska byla doplněna 
také v Přešíně. „Západní Evropa žije již řadu desetiletí v míru, 
ale jinde to tak není. Oběti války nás k udržení míru zava-
zují," doplnil místostarosta závěrem. Armádní generál Josef 
Bečvář v proslovu uvedl, že „do první světové války naruko-
valo milion Čechů, Moravanů a Slezanů, téměř 150.000 se jich 
již nevrátilo. Válka byla tak krutá, že sami vojáci ji měli o prv-
ních Vánocích již plné zuby. Na Štědrý den roku 1914 se proto 
odehrál zázrak u Ypres, znepřátelení vojáci přestali bojovat, 
sešli se, společně povečeřeli a poté se vrátili zpět do zákopů."

„Naše legie byly tehdy ve světě známé a i díky nim Fran-
cie jako první uznala samostatnost Československého 
státu. Važme si toho, co se tehdy zrodilo, a i proto věřím, 
že obranu republiky splníme se ctí," uvedl také generál.

Senátor Václav Chaloupek připomněl, že válka přináší tolik 
hrůz, které většina z nás zná již jen z televize, novin nebo vyprá-
vění. „Tatínek mi například vykládal o hloubkařích útočících 
na vlaky kolem Plzně či o Liberatoru sestřeleném na Dubči. 
O tom, kam má náš stát směřovat, zda na západ či na východ, 
může rozhodnout každý z nás během voleb," řekl senátor. 
Biskup Radkovský se poté ujal žehnání hasičských praporů, 
přítomné dobrovolné hasiče vyzval, ať vychovávají v obcích, 
ať jsou morálním příkladem a nehledí přitom na vzájemné 
spory či protichůdné názory. O další část programu se posta-
ral Malý lidový soubor a večer následovala taneční zábava.

Na mnoha pomnících padlých z první světové války 
můžeme číst následující poselství: „Proti své vůli život jsme 
dali, svobody vlasti se nedočkali. Náš osud buď Vám výstra-
hou – chraňte Svobodu těžko získanou," odkazující k tomu, 
že svoboda je jednou z nejdůležitějších věcí v životě, a že 
jen jediná věc je potřebná pro vzestup zla: aby dobří lidé nic 
nedělali. Buďme rádi, že v Čížkově dobrá srdce nechybí.

Obce mají nový 
venkovní mobiliář 

Občané i turisté mohou díky Mikro-
regionu Nepomucko a Plzeňskému 
kraji využívat od letošního roku nový 
venkovní mobiliář. Projekt navazo-
val na první etapu z roku 2012 a poří-
zen byl nyní mobiliář pro 7 členských 
obcí: Čížkov – 1× vývěska uzamykatelná 
a 2× venkovní set z kulatiny, Čmelíny – 
2× vývěska uzamykatelná, Louňová – 
5× lavička venkovní, Milínov – 1× lavička 
venkovní, 2× odpadkový koš a 1× celý 
venkovní set z kulatiny, Nepomuk – 
1× venkovní set z kulatiny, 12× lavička 
parková (litina) a 10× odpadkový koš 
(litina), Spálené Poříčí – 6× venkovní set 
z kulatiny, Vrčeň – 3× lavička venkovní 
(dřevěná), 1× vývěska uzamykatelná 
(malá) a 2× odpadkový koš (dřevěný).

Edita Adlerová  
zazářila v Dožicích

 
 
 
 
 
První koncert v novodobé historii kostela sv. Michaela archanděla se konal v pátek 
2. června v Dožicích. Svatostánek byl naplněn do posledního místa, mnoho lidí nepo-
hrdlo ani místy ke stání. Akci pořádala obec Mladý Smolivec, pod kterou Dožice spa-
dají. Vystoupila na ní mezzosopranistka Edita Adlerová, žijící ve Starém Smolivci, 
za doprovodu varhanního mistra Vladimíra Roubala. Na repertoáru byly především 
duchovní skladby tuzemských i zahraničních autorů. Starostka Eva Kubová krátce 
představila historii kostela a neméně zajímavý byl i výčet prací v posledních letech, 
díky nimž vstal kostel doslova z popela. Kostel se nachází na kopci Kamýk, byl posta-
ven nákladem Maurice (Mořice) Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1863 
byl opraven a rozšířen, v letech 1906–1907 znovu opraven a současně v interiéru obo-
hacen o znaky maltézských velkopřevorů. Zatím poslední generální oprava exteriérů 
proběhla v posledním desetiletí, vyměněna byla střešní krytina, okna a opravena fasáda 
i krovy. Na obnovu v současné době čekají interiéry. Varhaník Vladimír Roubal obci 
doporučil přistoupit k obnově varhan z roku 1896 od Josefa Vanického z Třebechovic, 
které jsou dle jeho slov kvalitním nástrojem, jenž si obnovu více než zaslouží. Zajímavé 
je, že původní varhany z roku 1803 byly na přelomu 19./20. stol. prodány do kostela 
v Řesanicích, kde stojí na kůru dodnes. Dříve k dožickému kostelu vedla nepochybně 
přímá cesta od málo známého a probádaného dožického zámku, který je dosud sou-
částí bývalého hospodářského dvora pod návsí. Edita Adlerová byla velmi potěšena 
zájmem místních i přespolních o tuto akci, uvedla, že kolem kostela jezdí pravidelně, 
ale dosud netušila, o jak krásnou památku se jedná. Vyslovila také přání, aby se kul-
turní akce konaly na tomto místě pravidelně. Po koncertu následovalo ještě neméně 
milé sousedské setkání s občerstvením.
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Závod „O pohár starosty města 
Nepomuk" ve střelbě

 Dne 10. 6. 2017 proběhl na střelnici MS Vojovice v Nové Vsi u Nepomuka XIV. ročník 
závodu „O pohár starosty města Nepomuk“ ve střelbě na asfaltové terče pořádaný 
MS Nepomuk. Závodu se za pěkného počasí zúčastnilo 51 střelců převážně z okolních 
mysliveckých spolků. Cenu vítězi závodu Františku Častovi z MS Vojovice předal 
starosta města Nepomuk Jiří Švec.

Noc kostelů v Myslívě
Druhý červnový pátek se v podvečerních 
hodinách v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Myslívě představil dětský diva-
delní soubor Johánek z Nepomuka. Hru 
o lásce „ Kráska a zvíře“, kterou na  Noc 
kostelů  děti nastudovaly pod vedením 
uč. Jany Vopalecké, se zájmem sledoval 
diváky zcela zaplněný kostel.  Výzdoba 
kostela byla doplněna krásnými obrazy 
nepomuckých malířů z Ateliéru K a ukáz-
kou  tvorby dětí z Nepomucké školy. 
Po divadelním představení následoval 
koncert duchovní hudby v podání hudeb-
ního souboru Canto nepomucenum. 
Během pátečního programu bylo všem 
přítomným nabídnuto pohoštění.

Dětský den v Myslívě
Sobotní odpoledne na myslívském hřišti 
patřilo hlavně dětem, pro které byl při-
praven bohatý program. Děti si zasou-
těžily ve střelbě kuší, hodu míčkem atd. 
Největší radost ale děti měly z nafukova-
cího hradu, kde se mohly pěkně vyřádit 
na skluzavce. Nechyběly ani opečené vuřty 
s limonádou a jiné dobroty. Zpestřením 
dětského dne byla ukázka psa vězeňské 
služby ČR. Mladý všestranný pes  jmé-
nem Baddy z Dračího údolí ukázal pod 
vedením  nprap. Miroslava Dajče nácvik 
poslušnosti. Miroslav Dajč působí jako 
inspektor pro psovody ve věznici Rýnovice 
a se psem jménem Bakar je čerstvým mis-
trem republiky vězeňské služby ve vyhle-
dávání omamných a psychotropních látek.  
K příjemné atmosféře celé akce, kte-
rou pořádala kulturní komise v Myslívě, 
přispělo téměř letní, slunné počasí. 

Radkovická firma sponzorem Zelené Hory

V roce 2014 se sponzorsky poprvé rozzářil do tmy zámek Zelená Hora. Tehdejší firma 
Elektroos.cz pod vedením pana Michala Jánského zabezpečovala technickou pří-
pravu, rozvody, svítidla, spínací a napájecí systém, vše cirka v řádu statisíců korun 
a napomohla k velmi zdařilé a několikatýdenní akci. V následujících dvou letech 
se spolupráce na nasvícení opakovala, již za finančního přispění obce Klášter a pod hla-
vičkou nové firmy JaK system s.r.o.. Majitelé firmy jsou pánové Michal Jánský a Josef 
Kreuzman. Rok 2016 byl zlomovým a zásadním pro celý areál zámku Zelené Hory, 
kdy za výrazné podpory Plzeňského kraje, obce Klášter a firmy JaK system s.r.o. zapo-
čala rekonstrukce elektrorozvodů a přípojky. Vzniklo nové odběrné místo, byly vysta-
věny nové sloupy pro část vedení, které vede z velké části lesem do strmého kopce. 
Na samotném zámku byly vybudovány dva nové rozvaděče, které napájí jak objekt, tak 
příležitostné kulturní akce, které tímto lze realizovat v letních měsících. Letošní rok je 
velmi příznivý na získané finanční prostředky, kromě výše zmiňovaných subjektů při-
spělo nově mnoho drobných dárců přes Nadaci ERA. Na oltář se totiž vybralo mnohem 
více financí, než bylo potřeba a zbytek peněz byl proto s povolením nadace investován 
do pořízení zabezpečení oltáře i kostela. Podařilo se zavést elektrický proud do objektu, 
vybudován byl kamerový a zabezpečovací systém. V hlavě Michala Jánského se zrodil 
skvostný nápad, kostel dovybavit vnitřním osvětlením. Úžasné na této věci je, že osvět-
lení bylo dodáno firmou jako sponzorský dar, hodnota daru je bezmála 60 000 Kč. 

Více informací o firmě na http://www.jaksystem.cz. Obec Klášter společně 
s Mikroregionem Nepomucko za stálou přízeň a podporu této firmy srdečně děkují.

ZUŠ Open byl svátkem 
uměleckých škol

První ročník celostátního happeningu 
základních uměleckých škol ZUŠ Open 
se konal v 250 městech a obcích po celé 
republice. Malí umělci – hudebníci, 
tanečníci, výtvarníci a herci připravili pod 
vedením svých pedagogů bohatý program 
pro širokou veřejnost. Akce se konala 
na všech místech ve stejný den, v úterý 
30. června. Nepomuckou akci navštívilo 
zhruba 400 diváků a doprovodila ji rovněž 
výstava v Malé galerii Nepomuk.

Železná hanavská knížata

Snad si ještě vzpomenete, že jsme před 
časem slíbili pokračování příběhů „želez-
ných pánů“ z Komárova pod Jedovou 
horou, plnou železa a rtuti. Nuže, tady je 
jejich příběh, který bude vlastně jakýmsi 
naším rozloučením s toulkami po kra-
jině Středních Brd. Když se Dominik, 
hrabě z Vrbna a Bruntálu, voják každým 
coulem, jenž nezdědil po svých slavných 
předcích nic z umu výroby železa a krás-
ných i užitečných věcí z něj, rozhodl 
komárovské železárny prodat, zname-
nalo to konec vrbnovské železářské dyna-
stie. Podnik postoupil r. 1852 za vcelku 
velmi levnou částku dvou mililonů zla-
tých ve stříbře Bedřichu Vilému I. z Hessy  
Kasselu. Byl kurfiřtem hessenským, avšak 
tato hodnost měla význam již pouze 
symbolický. Jeho osobní život byl pozna-
menán společenským skandálem, když 
za ženu pojal neurozenou paní Gertrudu 
Lehmannovou, v době, kdy se o ní uchá-
zel vdanou a navíc katoličku. Což protes-
tantskému obyvatelstvu Hessenska vůbec 
nevonělo. Musela se rozvést, což jako 
katolička vyřešila elegantně přechodem 
k luteránskému náboženství. Zamilovaný 
knížepán se se sňatkem příliš nepáral. 
Konverze k protestantismu zaručila mož-
nost dalšího sňatku, kníže jako suverén 
svou ženu povýšil do stavu vysoké šlechty 
jako hraběnku von Schaumburg, kněžnu 
von Hanau, ke kterémuž titulu přibyl 
později rakouský přídomek zu Hořowitz. 
Svatba se r. 1853 stala záminkou k defi-
nitivnímu pádu hessenského trůnu. 
Ovšem kníže měl již rok zakoupené hořo-
vické panství se železářskými hutěmi 
a zpracovatelskými provozy v Komárově. 
Na ně se pak s novou rodinou (paní měla 
dva syny z předchozího svazku) uchýlil. 

S ohledem na zásluhy hessenského kur-
fiřta, jenž v neklidné době podporoval 
habsburské Rakousko, se mu dostalo 
velmi vlídného přijetí u císařského dvora 
Františka Josefa. Ten knížecí titul von 
Hanau plně respektoval. Dlužno říci, 
že i potomci Bedřicha Viléma si vedli 
podobně jako tatínek: nejstarší se oženil 
s londýnskou herečkou a pak se s ní pro 
změnu rozvedl, mladší uzavřel nerovný 
sňatek a nejmladší si vedl podobně… 
Rozsáhlý železářský podnik v Komárově 
byl v době odkupu ve slušné kondici. 
Bedřich Vilém sám sice nepodnikal, 
ale svěřil vedení Lvu Strippelmannovi – 
a neprohloupil. Nový šéf se pustil do roz-
sáhlých investic, zlikvidoval nevýnosné 
obory a zavedl do výroby nový hutní 
postup – pudlování (z anglického to pud-
dle = promíchat). Namáhavý, protože 
manuální a strojně vyloučený postup 
skvěle zušlechťoval železo a výrazně šet-
řil cenné palivo. Nahrazoval dřevěné 
uhlí černým, aniž došlo k znečišťování 
železa sírou. Přibyly také nové válcovny 
a moderní kuplovna. Díky rozumné poli-
tice pana knížete byla do Hořovic přive-
dena železnice na trase Praha – Plzeň, 
ačkoliv původně měla sledovat císařskou 
silnici a jít přes městečko Žebrák. Kvůli 
nesplnitelným požadavkům tamních 
majitelů pozemků se tak nestalo a kníže 
nabídl za své pozemky zastavěné tratí 
slušnou cenu.Bedřich Vilém zemřel r. 
1875 a jeho dědictví se ujal syn Moritz 
Phillip Heinrich Fürst von Hanau zu 
Hořovic, zkráceně a česky Moric, kníže 
hanavský. (Pokračování příště.)

Martin Lang, Muzeum Středních Brd 
Strašice, http://muzeumstrasice.eu
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4. A poznávala přírodu  
na koloběžkách
Ve středu 14. 6. 2017 jsme se vlakem vydali na výlet do horažďovické přírodovědné 
stanice, kde pro nás byl připravený program na téma „Botanik na koloběžce". Celým 
programem nás provázela lektorka Štěpánka, se kterou jsme se projeli parkem Ostrov 
a přitom jsme poznávali přírodu. Větší zastávka nás čekala u jezu řeky Otavy. Tam jsme 
se naobědvali, a protože nám přálo počasí, mohli jsme se v řece osvěžit. Společnost nám 
dělali dokonce i skokan hnědý a užovka obojková, která leckteré z nás svou přítomností 
nejprve docela vyděsila. Na závěr programu nás čekalo ještě jedno překvapení. Štěpánka 
nám na stanici ukázala hospodářská zvířata, která jsme mohli krmit, hladit, a některá 
dokonce i chovat. Po prohlídce jsme poděkovali za prima exkurzi a cestou na nádraží 
jsme se občerstvili osvěžující zmrzlinou. Pak už nastal čas vydat se k domovu.

V soutěžích 
máme úspěchy
Náš žák Matěj Vejvančický skončil 
při své první účasti v krajském kole 
rybářské soutěže na krásném čtvrtém 
místě. Malinká chyba v poznávací části 
soutěže jej připravila o třetí příčku, ale 
i tak je výsledek velmi pěkný a Matěj 
zaslouží pochvalu. Po skončení školního 
roku ještě dovolte, abych poděkoval 
jednak Terezce Bláhové za postup 
do celostátního kola ve sportovní 
soutěži OVOV, jednak dalšímu účastníku 
celostátního finále, tentokrát poděkování 
patří Danielu Prchalovi za reprezentaci 
kraje a naší školy v dějepisné olympiádě.

Mezinárodní den 
dětí ve škole
Letošní školní oslava MDD se celá nesla 
ve sportovně zábavné náladě, počasí vyšlo 
na jedničku, střídání tříd na jednotlivých 
stanovištích probíhalo dle plánu, soutě-
žilo se s velkým nasazením a pro všechny 
byla v závěru soutěží připravena příjemná 
odměna. Poděkovat se sluší všem orga-
nizátorům,  soutěžícím i sponzorům, bez 
jejichž příspěvku bychom mohli těžko 
za soutěže školáky odměnit. Díky všem! 
Za sponzorství naší školy nejen při oslavě 
MDD patří upřímné poděkování firmám 
(řazeno abecedně): Best Drive Duchek – 
Havel / Klaus Timber/ Kovošrot Nepomuk 
/ Kuvag Nepomuk / Obreta / Pila Šůs 
Dvorec / Sky Trade / Šůs V+M

Pernštejni opět 
po roce navštívili 
naši školu
Jak se oblékali, jak se vyzbrojovali a jak 
bojovali Vikingové, to se dozvěděla vět-
šina žáků z druhého stupně od členů 
agentury Pernštejni ve školní tělocvičně. 
Živou a vtipnou formou, jak už je u této 
skupiny zvykem, Pernštejni ukázali 
mnoho ze života tohoto národa, část 
dětí byla do ukázek aktivně zapojena 
a v závěru vystoupení naši žáci odměnili 
účinkující zaslouženým potleskem.

Psi ve třídách
Pro všechny děti z prvního stupně jsme v rámci prevence připravili zajímavou 
akci. Školu navštívila lektorka p. L. Kulowiak a dětem spolu se svými třemi pejsky 
během hodiny ukázala, jak bezpečně zacházet se psy, a předcházet tak úrazům 
způsobeným psem. Programy má vždy přizpůsobené věku dětí. Postupně se ve třídách 
děti dozvěděly, jak reagovat, potkají-li cizího volně pobíhajícího psa, jak se chovat 
k pejskům, přijdou-li ke známým na návštěvu, apod. Kromě toho lektorka předvedla, 
co všechny její psi v oblasti tzv. agility zvládají. Hodina uteče velmi rychle, lektorka 
střídá činnosti, zadává úkoly dětem, zaměstnává své 3 psy. Určitě je tato preventivní 
akce velmi přínosná pro všechny děti. Do praktického každodenního života dala 
mnoho velmi užitečných informací i praktických dovedností.

Dar z Austrálie
Zcela neobvyklá nabídka přišla na naši školu ze Sušice. Ozvala se paní ze sušického 
infocentra se vzkazem, že by jeden sušický občan rád něco věnoval nepomucké škole. 
Dostal jsem telefonní číslo na neznámého pána a od něj jsem se dozvěděl, že dětství 
prožil v nepomuckém sirotčinci, navštěvoval v Nepomuku školu a pak přes 40 let žil 
v Austrálii, kde shromáždil zajímavou a bohatou sbírku mořských mušlí. Po návratu 
do Čech se rozhodl, že své škole sbírku věnuje. Domluvili jsme se na osobním převzetí 
celé sbírky. V Sušici už čekal sympatický pán jménem Ladislav Zach se svou manželkou, 
mušle byly připraveny v krabicích a kromě krátkého vypravování jsem vyslechl něco 
o jeho další vášni, kterou je hra na dudy. Na snímku se pan Zach loučí se sbírkou 
mušlí. S paní uč. Kotrbatou jsem se domluvili, že pro vzácnou sbírku připravíme 
vhodný prostor a kolekce bude trvale vystavena ve společných prostorách školy, aby si ji 
mohli prohlédnout i příchozí návštěvníci. 

Druháci v Písku

Koncem května jela naše třída na výlet. 
Brzy ráno jsme se na nádraží rozlou-
čili s rodiči a nastoupili do vlaku. Město 
Písek nás přivítalo sluníčkem a něko-
lika dětskými hřišti. Jedno z nich jsme 
hned vyzkoušeli. S písničkou jsme prošli 
Putimskou bránou, nahlédli do „tiché" 
uličky (o té nám zajímavosti vyprávěl náš 
spolužák Jakub), přes Kamenný most (nej-
starší v naší republice) a kolem starého 
akátu (po povodni byl vyhlášen Stromem 
hrdinou) jsme došli k obřím pískovým 
sochám. Pohádkové postavy Rumcajs, 
Manka i Cipísek se všem líbily, a tak jsme 
se rozhodli vytvořit z hromady písku 
něco podobného. Navštívili jsme také 
Prácheňské muzeum, kde byly k vidění 
i živé ryby – štika Terezka a sumec 
Kubík. Paní průvodkyně nám zahrála 
dvě písničky na orchestrionu, který má 
muzeum půjčený z pošumavských Zlešic 
a mohli jsme ho vidět v televizním seri-
álu Chalupáři. Potom už jsme přešli 
do Sladovny, tady jsme netradičním způ-
sobem malovali a vytvářeli různé barevné 
obrazce. Zajímavých věcí bylo v Písku 
hodně, ale už jsme museli jít na nádraží.

Žáci 2. C

Třeťáci v Zpč. muzeu

V pátek 19. 5. 2017 všechny 3. třídy jely do Západočeského muzea v Plzni. 
Náš program se jmenoval Paleontologie naživo. Výstava zahrnovala období 
od prvohor do čtvrtohor. V muzeu jsme měli několik zastávek. Při první zastávce 
jsme se dozvěděli zajímavosti o dinosaurech. Na další zastávce jsme si povídali 
o dalších pravěkých zvířatech – např. pravěkých lenochodech, slonech a opicích. 
Pak jsme se přesunuli do místnosti, která byla úplně dole. Tam jsme si mohli 
zkusit vymodelovat mamutí zuby. Vedle u stolu jsme si také pomocí vibrační 
jehly zkusili očistit zkameněliny. Bylo to zajímavé a v muzeu se nám moc líbilo.

Jan Nezbeda, 3. A 
 
 

19. května jsme jeli do muzea v Plzni na paleontologii. Měli jsme nádherný program. 
Po skupinách jsme navštívili celkem 4 sály. Prošli jsme obdobím od prvohor do čtvr-
tohor. Nejdříve jsme obdivovali NEJ dinosaury, např. nejmenší, největší, "nejmasožra-
vější". Další sál byl o savcích. Tam nám promítali na plátno o nich různé zajímavosti. 
V následujícím sále jsme vyráběli stoličku mamuta nebo špičák šavlozubého tygra z ke-
ramiky. Dozvěděli jsme se, že špičáky šavlozubého tygra jsou měkké. Zkoušeli jsme hle-
dat také zkameněliny. Protože mám rád dinosaury, tento program se mi velice líbil.

Michal Žák, 3.B

Poděkování
V době, kdy se dostanou červencové NN čtenářům do ruky, už budou vysvědčení roz-
dána, kluci i holky si budou užívat prázdnin. Budova sice bude bez dětí, ale začnou 
se nově malovat třídy, měnit  školní tabule, měla by se uskutečnit dlouho plánovaná 
rekonstrukce školní kotelny atd. Pro budoucí prvňáčky to budou prázdniny, po kte-
rých se z dětí z mateřských škol stanou školáci. Na začátku prázdnin dovolte, abych 
všem kolegyním a kolegům ze školy poděkoval za celoroční náročnou práci. Vím, že 
práce ve školství je náročná a stále ještě nepatří mezi prestižní činnosti. Všem, kteří 
se na nepomucké základní škole výchově a vzdělávání věnují celým srdcem, upřímně 
děkuji. Poděkování patří také všem, kteří v této době sice volna ještě neužívají a pracují 
na úklidu a údržbě a vyřizují potřebnou administrativu. Všem přeji, ať dny volna prožijí 
co možná nejlépe, odpočinou si a načerpají energii a elán do dalšího školního roku.  

Rubriku o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor  
s hudebníkem  
Jakubem Zahradníkem

Text: Karel Baroch, Pavel Motejzík
Foto: archiv Jakuba Zahradníka

Narodil se do umělecké rodiny. Jeho otec, Václav Zahradník (1942–2001),  
byl proslulý dirigent, skladatel a aranžér, šéfdirigent Orchestru Československé 
televize, který po sobě zanechal rozsáhlé dílo v populární, jazzové, filmové i vážné 
hudbě. Jeho matka Jaroslava Kubištová je bývalá novinářka píšící pohádky, je 
autorkou řady adaptací i vlastních pohádek pro Český rozhlas. Jakub Zahradník 
žije sice v Praze, ale s Nepomukem ho pojí silné pouto: jeho otec pocházel 
z našeho města a malý Jakub sem jezdíval k příbuzným. Zvláštní hudební nadání 
projevoval od malička, navštěvoval hudební školu, po základní škole s výukou 
angličtiny studoval dva roky gymnázium, a pak přešel na Pražskou konzervatoř, 
kde absolvoval v roce 1986 obor skladba u prof. Oldřicha Semeráka. Už za studií 
byl iniciátorem mnoha uměleckých projektů. Po škole sbíral zkušenosti jako 
korepetitor, klávesista, studiový hudebník a aranžér, skládal pro rozhlas a pro 
divadlo. Hrál ve skupině Balet a dva roky s německou hardrockocou kapelou. 
V 90. letech působil v pražských muzikálech (například Jesus Christ Superstar, 
Starci na chmelu atd.). Zabýval se také profesně literaturou, byl šéfredaktorem 
časopisů, vydával básnické knihy, založil Poetickou kavárnu Obratník. Několik 
let provozoval Festival autorského šansonu, učil na konzervatoři. Po roce 2000 
se naplno začal věnovat především vlastní hudební tvorbě.
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V červenci zavítáte do Nepomuku na Malou letní scénu, 
na co se mohou návštěvníci vašeho koncertu těšit?

Zahraji určitě průřez svých písní a melodií. Zazpívám česky a ang-
licky, možná i německy. A určitě budu hrát klavírní improvizace, 
které ještě nikde a nikdy nezazněly. Kdyby pršelo, má se koncert 
konat u svatého Jakuba. Ostatně, tam také působil Jan Jakuba 
Ryba, po kterém mi maminka vybrala jméno.

Bude to vaše první vystoupení v Nepomuku 
na veřejnosti, nebo již máte nějaké za sebou?

V Nepomuku hraji poprvé. Jinak, koncertů a různých vystoupení 
jsem odehrál na tisíce. Když jsem začínal ve skupině Balet, hráli 
jsme přes dvě stě koncertů ročně. Byla to jiná doba, všechno sjed-
návala jedna agentura a hrálo se také za bakšiš. V muzikálech jsem 
odehrál rozhodně víc než pět set představení, ale nepočítal jsem 
to. Živím se zkrátka hudbou, to znamená, že mimo vlastní sólové 
koncerty aranžuji, natáčím a hrávám s kaplami a orchestry, také 
na svatbách, pohřbech, křtinách nebo v hotelích.

Budou si návštěvníci akce moci zakoupit rovněž 
nějaká vaše CD? Jaké byste obzvláště doporučil?

To je dobrá otázka, protože bych automaticky řekl ano a doporu-
čil bych asi pět posledních CD, která jsou ještě na trhu, ale máme 
EET a já nemám EET pokladnu, takže vám nemohu nic prodat. 
Tedy dokud budou platit zákony této vlády, což se, doufám, změní.

Kde jinde vás můžeme v letošním roce vidět a slyšet?
Následkem toho, že jsem otevřel Pianotéku, mě ochod úplně pohl-
til a sólové koncerty, na které se člověk musí zvlášť připravovat, 
jsem odložil. Co já vím, budu hát v Praze, Höchstadtu an der Aisch, 
v Drážďanech a tak dále.

Také máte vlastní blog, zahrajnik.cz. 
Přibližte čtenářům, co v něm najdou?

Tedy já vás obdivuji. Vy na mě vyšťáráte úplně všechno! Z mladické 
nerozvážnosti jsem vloni ve svých dvaapadesáti létech začal psát 
blog. Vydrželo mi to pár měsíců. Nedávno jsem chtěl nějak pokra-
čovat, tak jsem si přečetl své loňské články. Nedají se číst kromě 
jednoho, který je geniální a kderý vysvětluje původ a důvod obrazců 
v polích. Jinak teď rozhodně ale na blog nemám kdy.

 
Pojďme se vrátit do vašeho dětství, byl váš otec vaším 
prvním učitelem, a jestli ano, jaký to byl učitel?

Táta se o to zprvu pokoušel, zapisoval mi mé hudební nápady, když 
mi bylo šest nebo osm a kdy jsem to ještě neuměl, ale učitelem 
se rozhodně nenarodil. Měl mě ve dvaadvaceti, kdy měl plnou hlavu 
vlastních plánů, existenčních starostí a neměl na učení trpělivost. 
Alespoň se mnou. Ale s mým bratrem Václavem, který je o čtrnáct 
let mladší a je dirigentem v Národním divadle, myslím, že už to bylo 
jinak. Táta ovšem v našem rodě nebyl první muzikant, ani sklada-
tel. Učitelem hudby byl jeho strýc, dědův bratr Jaroslav, který vedl 
hudební školu v Blatné a v Litoměřicích. Byl to také regenschori 
a chrámový skladatel. Mně se v útlém dětství především hodně 
věnovali tátovi rodiče, oba z Nepomuku.

Váš otec byl pro vás určitě rovněž hudebním 
vzorem, ale člověk se dříve nebo později 
vydá vlastní cestou. Jak to bylo u vás? 

Táta mě rozhodně fascinoval a byl mým vzorem do té míry, že to 
měli moji učitelé s jejich autoritou u mě těžké. Obdivoval jsem 
hlavně jeho jazzové kompozice a schopnost napsat jakýkoli žánr 
hudby. Pamatuji se přesně, jak složil píseň Sladké mámení a taky 
se mi dodnes moc líbí jeho hudba k filmům Jak vytrhnout velrybě 
stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny a dalším, nebo hudba 
k Rákosníčkovi. Táta byl zaměstnán v Televizi a já tam potom v jeho 
orchestru přechodně asi rok a půl také působil. Zjistitl jsem, že ten 
svět celebrit není pro mě, televizi ani vůbec nemám, poslouchám 
rozhlas, hlavně Vltavu. Když jsem začal skládat písně pro Pavlu, 

zjistil jsem, že to zřejmě nejsou žádné písničky pro masy, jakkoli 
bych je rád oslovil, že mi jde spíš nějaký vnitřní svět a nejsem asi 
ochoten jít cestou prvoplánové líbivosti, nebo z takového pokusu 
u mě vznikne kýč, za který se pak stydím. Přirozeným způsobem 
mou hudbu pak začali vysílat na Vltavě a na rádiu Proglas, kde 
jsem dokonce měl druhou nejhranější píseň za rok. Teď si myslím, 
že nastal čas vylézt z té své ulity a jít více k lidem, vybalancovat to 
trochu více k něčemu populárnějšímu, jestli to půjde.

Jaké máte vzpomínky na Nepomuk z doby, 
kdy jste sem jezdíval k příbuzným?

No, to byl docela jiný svět než dneska. Aut jezdilo pořád ještě 
minimum, na Kaplance byl ráj a lidé byli hodně spjatí s polem 
a lesem. Vedle svatého Jána byla cukrárna, kde měli nejlepší kor-
noutky na světě. A naproti, na rohu, děda vždy koupil opalovací 
olej Nubian, namazal ho na mě, o kus výš mě dal ostříhat u holiče 
„podle hrnce” k všeobecnému veselí výhradně pánského osazen-
stva. Pak si sestavil kolo z několika starých pleček a jezdil se mnou 
do Průhonů, ke Klejnotům, k rybníku Jednota, na neurazskou pilu, 
do Polánky, na Prádlo a tak dále a ukazoval mi kraj svého dětství. 
V Nepomuku tehdy žily dvě babiččiny sestry a jedna dědova ses-
tra, takže bylo kde nocovat, všude v těch rodech bylo plno dětí, 
tak to bylo príma. 

A jak vnímal Nepomuk váš otec?
Táta Nepomuk a jeho okolí nesmírně miloval, vždyť tu vyrostl, ale 
zároveň mu byla malá i Plzeň, kde vystudoval stavební průmys-
lovku a kde potom dostal umístěnku do Škodovky. Tu ignoroval 
a odjel do Prahy, kde se zapsal na Konzervatoř a začal hrát po diva-
dlech. Prý zprvu dokonce přespával na Petříně. Jeho rodiče na to 
zareagovali tak, že prodali nepomucký dům, který děda postavil 
a odstěhovali se do Prahy, aby ho podpořili.

Jaké je to být synem slavného otce? Je to 
určitá výhoda a nebo někdy i překážka?

Dodnes zažívám, jak mě někdo někomu představuje a hned vysvět-
luje: „to je syn toho známého dirigenta z televize”. Na druhou 
stranu jsem rád, že jsem tátovi podobný a že jsem dostal do vínku 
hudební nadání a můžu dál nést tu „zahradníkojc pochodeň”. Jsme 
něco jako kulturní instituce.

Váš otec hrál za Nepomuk fotbal. Prý to byl docela tvrdý 
obránce. Zdědil jste po něm také lásku ke sportu?

Určitě ano, ale ne už tolik, jako táta. To byl pravověrný Sparťan, 
a když Sparta vyhrála ligu, tak kupoval v hospodě fanouškům 
Slavie černé (smuteční) pivo. Taky se museli Slávisté zvlášť dovo-
lovat, zda si mohou sednout k jeho stolu a museli pak poslouchat 
celý večer jeho uštěpačné poznámky. Myslím, že to byl u něj ještě 
dozvuk poláčkovského fandění a takového toho starého klubi-
smu. Dneska mi vrcholový sport přijde odtržený od reality. Já jsem 
členem kuželkářského klubu, dokonce jsem vedoucím družstva. 

Jaké jsou vaše další koníčky?
Chodit do přírody, například houbaření a chodit tancovat, protože 
tam jsou většinou krásné ženy.

Máte nějaké hudební motto?
Nehrát s těmi, co to neumí a myslí si, že to umí.

A co nějaký zatím nesplněný sen?
Potkat ještě jednou v životě pořádnou zpěvačku. Napsat ještě něja-
kou skvělou hudbu. Žít v únoru na Zélandě a v červnu ve Finsku.

 
 
 
Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit  
21. července v Nepomuku na viděnou.

Odovězte nám, prosím, něco o této životní 
kapitole, o interpretaci a skládání vlastní hudby. 
S kým spolupracujete a na jakých projektech?

Začalo to tím, že jsem se po skončení působení v muzikálu Jesus 
Christ Superstar, kde jsem tři roky hrál na klavír, dal dohro-
mady se zpěvačkou Pavlou Kapitánovou a začal pro ni psát písně. 
Mimochodem Pavla pocházela z Dobřan u Plzně. Díky mým před-
chozím vazbám v Německu jsme pak hráli napůl tam, napůl tady, 
ale dostali se také třeba do Madridu. Pavla byla rockerka a zpívala 
většinou všeobecně známý světový repertoár a najednou stála 
sama před klavírem a zpívala bez mikrofonu mé šansony. Bylo 
to nové jak pro ni a pro mě, tak pro publikum. Součástí tohoto 
vystoupení byly i mé sólové klavírní improvizace. Když Pavla tra-
gicky zahynula při autonehodě, mimochodem v den koncertu 
v Nepomuku to bude přesně deset let od té strašné a neblahé 
noci (!), byl to pro mě šok. Nechtěl jsem, aby její písně zpíval 
někdo jiný, tak jsem vystupoval jen s klavírními improvizacemi 
a dostal se s nimi kromě Německa také do Anglie. Později jsem 
založil kapelu, které jsem napsal nový repertoár, a s tou jsem 
začal i zpívat. Kapela se mi rozpadla, poněvadž jsem nebyl scho-
pen jí zajistit dostatek koncertů. A tak jsem znovu zůstal sám 
jen s klavírem, ovšem teď již zpívající. Konečně v roce 2010 jsem 
se vrhl i do skládání vážné a duchovní hudby. Napsal jsem napří-
klad Chebskou mši, dětské sbory, fantazii pro smyčcový kvintet 
s harfou, melodram a celé se to pak natočilo na CD v Anežském 
klášteře v Praze, kde bylo přes 90 účinkujících. Od té doby spo-
lupracuji se známými sólisty tohoto oboru a s hráči z Orchestru 
FOK a z České filharmonie.

Na wikipedii někdo zadal váš životopis, který začíná 
textem „Jeden z originálních zjevů české hudby“. 
Souhlasíte s tímto označením, a jak si ho vysvětlujete?

Nemůžete věřit všemu, co se píše na internetu. Tam už chybí 
snad jenom velikost mých bot. Říkal jsem si už kolikrát, že by 
to chtělo nějak ten článek na wikipedii zeditovat, dokonce jsem 
našel člověka, který se v tom vyzná, ale nějak jsem nikdy nenašel 
čas a vůli to dotáhnout do konce.

Na podzim jste v Praze otevřel Pianotéku, 
prodejnu klavírů. Co v ní zákazníci najdou?

To souvisí s mým poblázněním klavíry. Tolik jsem si přál mít 
k dispozici alespoň tři – čtyři super seřízená křídla, což je otázka 
místa a také několika milionů, až jsem nakonec našel způsob jak 
toho dosáhnout: mám je v obchodě. Lidé tam ale najdou také 
spoustu pianin, klavírních stoliček, vlhkoměry, starý metronom, 
klavírní literaturu a současně možnost domluvit si ladění, stě-
hování, opravu, výuku a podobně. Velká část lidí tam ale přijde 
prostě jen pro radu, dostanou kávu nebo někdy i něco lepšího 

a nakonec zjišťuji, že jsem zapleten do jejich příběhů a životů. 
Řekl bych, že se tam lidem dostane vlídného zacházení.

Součástí je také Klavírní akademie, komu je určena?
To byl nápad jednou měsíčnwě uspořádat program z těch mých 
návštěvníků, protože řada z nich hraje obstojně na klavír. Je určena 
všem lidem bez rozdílu věku a také se tam nestřílí z toho, jestli 
někdo udělá nějakou chybu, nebo třeba nedokončí skladbu. Všem 
se dostane potlesku a mají z toho radost.

Co byste doporučil lidem, kteří mají chuť naučit 
se hrát na klavír, ale zatím s tím nezačali?

Aby si opatřili pravý klavír, ne jen elektronické klávesy. Podívejte, 
i já do Nepomuka přivezu koncertní křídlo. Dotýkat se skutečného 
nástroje a opájet se jeho zvukem a také pohledem na něj, to je mys-
lím ta chuť, proč někdo chce na klavír hrát. A dneska je taková doba, 
že není důvod si to odepřít. Podstatnou část mých zákazníků tvoří 
starší lidé, kteří buď po létech začínají znovu hrát, nebo se chtějí 
naučit od nuly. I po sedmdesátce. Proč ne? Dnes jsou učební pro-
gramy, že se nemusíte drtit etudy, rovnou hrajete lehké melodie 
s doprovodem.

Byl jste také několik let jednatelem Okrašlovacího spolku 
Terezie v Novohradských horách, čemu se spolek věnuje?

Založil jsem tento spolek v Pohorské vsi, protože tam stála ruina 
kostela, se kterou nikdo nic nedělal a mě to hnětlo. Kostel se naší 
aktivitou podařilo dostat pod novou střechu, má novou věž s hodi-
nami, teď už i podlahu a stojí v něm harmonium, můžou se tam 
konat mše, kdyby na ně v tom kraji někdo chodil. Mimo to jsem zde 
obnovil tradici poutě, která se zde konala naposledy v roce 1946, kdy 
byla obec ještě osídlena německými spoluobčany. Podařilo se mi 
ještě zkontaktovat poslední pamětníky, přijeli z různých koutů 
Evropy, a nějak pospojovat co ještě šlo. Získali jsme od nich hodně 
historických materiálů a povědomí o souvislostech. Ale abych mohl 
ten spolek řídit dál, to bych tam musel žít, což z Prahy nejde. Mám 
dojem, že jsem v danou chvíli udělal, co bylo potřeba a co bylo také 
nějak v mé moci.

 
Ve vašem pořadu Z pohádky do hudby je 
jedním z témat „Chamtivost nepomuckého 
sedláka“, o jaký příběh se jedná?

To je pohádka spisovatelky Markéty Čekanové, která žije ve Starém 
Plzenci. Ten pořad se ve skutečnosti odehrál jen jednou, a sice 
v Plzni v malém kostelíku. Je to pohádka o sedláku, který myslí jen 
na sebe a žije na úkor druhých. Onemocní mu ale syn a on dostane 
šanci vyměnit uzdravení toho syna za dobrovolné zchudnutí. Karta 
se obrátí, změní se životní hodnoty. Markéta Čekanová vydala knihu 
krajových pohádek a myslím, že je v kraji známá. Markéta i tak kniha.
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FÉNIX a dobrovolníci na Šternberku 
 

Fénix, volnočasové centrum, se zapojilo do projektu organizace 
INEX-SDA, která organizuje a podporuje dobrovolnické akti-
vity v Čechách, v Evropě i za evropskými hranicemi. S pražskou 
neziskovkou INEX-SDA můžete vyjet třeba do Asie, Afriky, exo-
tických zemí (www.inexsda.cz) a stát se tam dobrovolníkem, pro 
kterého bude připraveno jídlo a ubytování a očekává se od něj 6 
hodin práce ve všední dny. Obvykle jsou mezinárodní dobrovol-
nické pobyty na 14 dní, ale mohou být delší i kratší, běžné jsou 
od 18 let, ale rádi jezdí i lidé výrazně starší a některé workcampy 
jsou také pro rodiny s dětmi nebo náctileté, či handicapované. 
Zaručeně si tam zdokonalíte angličtinu, najdete nové přátele. 
Z jedné země bývají tak 2 účastníci na skupinu, což zaručuje 
inspirativní mix národností, zkušeností, zvyků.

A přesně takový mezinárodní workcamp se uskuteční 
od 16. do 29. července i na Zelené hoře, v areálu Šternberského 
dvora. Nahlášeno je 10 dobrovolníků, budete si moci zaspíkovat 
s Turky, Španěly, pracantem z Tchaj-wanu… Pokud se přijdete 
podívat. A napadne vás přinést třeba domácí buchtu, židli, ang-
lické knížky, starší nářadí…

Ano, uvažujme realisticky. Někteří z pracantů uvidí hrábě, 
lopatu, zahradní nůžky poprvé v životě. Přesto je fajn se spíše 
těšit na 10 x 6 hodin dobrovolnické práce, vysekávání náleto-
vých křovin a stromů, odstraňování rozbitého skla, vymetání 
těžko indentifikovatelného bordelu v budovách, osvěžení našich 
hospod lámavou i perfektní angličtinou. Odborné práce dobro-
volníci nedělají, vlastně spíše neumí, ale občas se najdou tací, 
kteří pomohou s propagací projektu, grafikou, překlady letáků 
nebo vyrobí třeba poličku. Chcete-li pro svoji obec nebo pro-
jekt také zorganizovat dobrovolnický kemp, klidně zavolejte 
do FÉNIXU, rádi se podělíme o zkušenosti. Nebo se rovnou při-
jeďte podívat na Šternberk v druhé polovině července. S těmi 
buchtami a zeleninou ze zahrádky

Co dobrovolník potřebuje? Zejména pochvalu. Pokud si je 
pozvete a nedáte jim najevo, že jejich práce je přínosem, pak už 
se k vám nevrátí. I když pracovní tempo třeba neodpovídá vašim 
představám. Dobrovolníci mají jídlo do 100 Kč na den a sami si 
vaří, takže žádný luxus, spí na nafukovacích matracích, jedna 
sprcha ve Fénixu nebude žádná hitparáda a v rybníce někteří 
neumějí plavat. Ještě, že pochvaly jsou připravené plus krásná 
krajina, táboráky, kytary, buřty, výlet do Plzně, dobré pivo 
za hubičku…

Postupně se mohou podmínky pro dobrovolníky zlepšovat. 
Vzbudíme-li v roce 2017 zájem médií, novinářů, televize, je při-
pravena cesta ke grantům, sponzorům, Evropským fondům, 
mohou se začít opravovat první budovy areálu. V České repub-
lice byla takto, vcelku nenápadně, za pomoci dobrovolníků, 
opravena hezká řádka historických objektů. Sice menších než-
-li Šternberk, ale i tak je to pro chátrající areál na Zelené hoře 
dobrá cesta. Alespoň pro prvních pár let. Uvážíme-li, že dob-
rovolnictví má v Evropě zelenou a Evropské fondy jsou stále 
pro Českou republiku otevřené, pak je možné, že za několik 
let v kombinaci s workcampy Šternberský dvůr prožije svoji 
proměnu z ruiny na bezpečný areál kupř. pro velké kulturní 
projekty.

První dobrovolnická akce, tzv. zkušební, se konala na Štern-
berku koncem května. Pozvání od FÉNIXU přijala česká skupina 

9 dobrovolníků, přijeli od INEX-SDA a organizace NA DEN. 
Muži i ženy, plus dvě děti, rozptyl 8 až 62 let (viz fotografie). Byli 
naprosto pohodoví, samostatní, skvělá parta. Sami si vařili, spali 
v Zrcadlovém sále FÉNIXU, chodili s místními na pivo, prohlí-
želi si kraj. Někteří z nich se vrátí 15. července a někteří v září. 
Projekt Šternberka se jim líbil. Během zkušebních 6 hodin dob-
rovolnické práce prořezali křoviny kolem bývalého pivovaru 
a dalších budov. Nářadí zapůjčilo město Nepomuk, které při-
stavilo i kontejner a poskytlo kromě pomůcek také nafukovací 
matrace. Děkujeme. Věříme, že sbírka nářadí se bude postupně 
rozrůstat o darované kousky z dílen nebo zakoupené z projektu 
ČEZ, VIA, Startér apod. Nákup potravin uhradilo Monastery z.ú. 
FÉNIX uvítá, pokud se připojíte k podpoře dobrovolnictví tím, 
že do FÉNIXU nebo na Šternberk přinesete nářadí, které nepo-
třebujete, nádobí, židle, anglické knihy, hudební nástroje… 
cokoli si umíte představit, že může být použito pro vznik Dobro-
volnického centra. Pokud obec Klášter odsouhlasí projekt i pro 
rok 2018 a dále, pak vás FÉNIX zve na každoroční procvičování 
angličtiny při smysluplné práci na záchraně historických budov. 
Letos si poznamenejte do diáře: 16.–29. července.

Přijďte se podívat:
15. července: přijede cca 8 členná skupina z Čech  
16.–29.července: přijede 10 pracantů z celého světa + 
2 campleadeři (www.inexsda.cz: kód WORKCAMP SDA 203 
Šternberk Manor, v pátek 21.7. je v plánu posezení s místními,  
s mezinárodní kuchyní i hudbou)
září nebo říjen 2017: chystají se pomáhat dobrovolníci 
z NA DEN, připravujeme práci pro dobrovolníky z TAMJDEM

Za tým FÉNIX vám přeje inspirativní léto  
Mirka Brožová

Z činnosti 
mladých hasičů

Soutěž 
ve Štěnovickém 
Borku 27. 5. 2017
Dne 27. 5. 2017 jsme vyrazili na soutěž 
do Štěnovického Borku. Soutěž se konala 
v požárním útoku a štafetě požárních 
dvojic. Na soutěž jsme vyjeli s jedním 
družstvem starších ve složení Petra, Andy, 
Niky, Jessi, Áda, Lucka, Bára a s dvěma 
družstvy mladších. Tým A byl ve složení 
Zdenda, Kristík, Ondra, Vašík, Martin, 
Klaudi, Matěj a tým B byl ve složení 
David, Stefi, Lukáš, Dubí, Dany, Matěj 
a Ondra H. Starší družstvo se i přes 
zádrhel na požárním útoku, kdy se Jessi 
nedostala k nástřikové čáře, s bezchybnou 
štafetou dvojic umístilo na 10. místě. Tým 
A se přes drobné potíže při štafetě dvojic – 
kdy byla hadice asi o 1 cm špatně smotaná 
– dostal na 8. místo. Tým B se probojoval 
po neplatném pokusu na štafetě dvojic 
a dlouhé době nástřiku na 16. místo.

Okresní kolo 
Plamene v Nepomuku 
3.–4. 6. 2017
Během prvního červnového víkendu jsme 
se zúčastnili největší soutěže v letošním 
školním roce.  Soutěž byla pořádána 
Okresním sdružením hasičů PJ a náš 
sbor byl požádán o zajištění zázemí, 
občerstvení a technické čety. Myslíme 
si, že nás sbor se tohoto spolupořádání 
zhostil se ctí. Tato soutěž je časově 
náročná, proto byla rozdělena na dva 
dny. Sobotní den patřil starším žákům 
ve složení Peťa Fialová, Andy Hanková, 
Adéla Hegnerová, Lucka Králová, Niky 
Rašková, Terka Dušičková, Honza Hetzer 
a Vašek Kotěšovec. Tento tým soutěžil 
v 5 disciplínách: Štafeta CTIF, Štafeta 
4x60, Požární útok CTIF, Štafeta dvojic 
a nejoblíbenější Požární útok. Bohužel 
i přes velkou snahu našeho týmu jsme 
skončili na 9. místě z 12 družstev. V této 
soutěži se každá malinká chyba trestá, a to 
se u nás podepsalo na našem umístění. 
Ale důležité je, že jsme se zúčastnili 
a nevzdali to. V neděli jsem nastoupili 
s mladším družstvem ve složení Zdeněk 
Müller, Doubravka Kubíková, Klárka 
Valmová, Ondřej Mašek, Klaudie a Jessica 
Skalová, Honza Jára, Jana Klášterková, 
Kristián Taitl a Matěj Hrubý. Mladší žáci 
jsou ušetřeni Štafety CTIF, jinak mají 
úplně stejné disciplíny. Naše družstvo 
se umístilo na 6. místě z 12 zúčastněných.

Okrskové cvičení 
v Nekvasovech 
10. 6. 2017
V sobotu 10. 6. jsme se celý sbor zúčast-
nili okrskového cvičení v Nekvasovech. 
Své zástupce jsme měli v kategorii muži, 
ženy a děti. Soutěžili jsme v "klasickém" 
útoku a ve člunkové štafetě. V dětské kate-
gorii jsem měli dva zástupce – starší žáci 
se za týden stihli naučit klasiku a mladší 
žáci měli ukázku ve sportovním útoku. 
Obě družstva zvládla bravurně člunkovou 
štafetu.  Naše starší družstvo překonalo 
družstvo z Kramolína a umístilo se na prv-
ním místě. Mladší družstvo bylo odmě-
něno třetím místem za štafetu a ukázku 
sportovního útoku. Družstvo žen už se těší 
na nové členky, které přijdou ze starších 
žáků. Družstvo žen se umístilo na 2. místě 
ve své kategorii a družstvo mužů se umís-
tilo na 5. místě také ve své kategorii.

Kolektiv vedoucích mládeže

Dětský den si děti užily

V sobotu 10. 6. uspořádalo Mateřské cen-
trum Beruška společně se spolkem Pro 
Nepomuk „Dětský den“ na dětském hři-
šti na Daníčkách. Pro děti byly připra-
vené různé úkoly, např. skákání v pytli, 
házení míči a kruhy, přiřazování obrázků 
z večerníčků, chození na chůdách a další. 

Po splnění úkolů na děti čekala sladká 
odměna a opékání špekáčků. Celým 
odpolednem provázel pan Justich, který 
se postaral i o hudební doprovod. Dále 
mohly děti využít skákací hrad, malování 
na obličej a jízdu na koních. Myslím, že 
se Dětský den velmi povedl, měli jsme 

vysokou návštěvnost, počasí nám velmi 
přálo, a i díky tomu jsme strávili pří-
jemné odpoledne. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se na uspořádání 
akce podíleli.

Monika Nová

náměstí A. Němejce 88, Nepomuk 
www.fenix-nepomuk.cz 
info@fenix-nepomuk.cz

Facebook FÉNIX 
tel.: (+420) 733 301 255
tel.: (+420) 607 057 999
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Fotografové zahájili  
dvě výstavy v Nepomuku 
 
 
 
V Malé galerii je až do 30. července výstava fotografií členů 
nepomuckého fotoklubu. O patro výš bude do stejného data 
prezentována výstava světově proslulého autora dokumentárních 
fotografií prof. Jindřicha Štreita s názvem Brána naděje. 
Výstava domácích autorů obsahuje 2 kolekce fotografií. 
V jedné části jsou v klipech umístěny fotografie pořízené 
během dvou workshopů s prof. J. Štreitem a sousední místnost 
prezentuje volnou tvorbu každého vystavujícího. Štreitův 
soubor 30 velkoformátových fotografií vypovídajícími snímky 
mapuje život člověka od okamžiku narození až do posledního 
dne života, to vše velmi citlivě v kontextu křesťanské víry. 
Součástí programu měla být i autorova přednáška, ale osud 
rozhodl jinak. V současné době se o Jindřichu Štreitovi natáčí 
další dokumentární film, při jedné zastávce nešťastně uklouzl, 
bolestivě si narazil páteř a utrpěl otřes mozku. Po dvoutýdenní 
hospitalizaci ve vsetínské nemocnici byl sice těsně před termínem 
nepomucké vernisáže propuštěn domů, ale lékaři důrazně 
dlouhou cestu k nám jednoznačně nedoporučili. Úvodního 
slova k výstavě nepomuckých fotografů se místo J. Štreita 
ujal člen fotoklubu p. Pavel Jiran a Štreitovu výstavu uvedl 
klatovský sochař p. Václav Fiala. Oběma patří poděkování.

Milan Demela

Otevřený dopis starosty města Nepomuk  
panu Miloslavu Kubíkovi

jako reakce na otevřený dopis pana  
Miloslava Kubíka starostovi ze dne 15. 6. 2017

Vážený pane Kubíku. 

Svým otevřeným dopisem ze dne 15. 6. 
2017, který jste sepsal a uveřejnil jako 
zástupce společnosti SKY Trade s.r.o., 
jste se obrátil přímo na mne, jako sta-
rostu města Nepomuk. Odpovídám 
tedy stejnou formou, obracím se při-
tom ovšem nejen na Vás, ale z titulu 
své funkce a odpovědnosti i na všechny 
občany města. Ve svém dopise uvádíte, 
že náhradou za pozemky společnosti 
SKY Trade s.r.o., které byly dotčeny stav-
bou kruhové křižovatky „U Pyramidy“ 
v Nepomuku, má být město Nepomuk 
povinno převést Vám, resp. Vaší spo-
lečnosti, pozemek vedený ve zjednodu-
šené evidenci parc.č. 1091 v k.ú. Klášter 
u Nepomuka. Odvoláváte se na svá 
jednání s bývalým starostou panem 
Václavem Kovářem, a mě vytýkáte, že 
Vaši žádost neřeším k Vaší spokoje-
nosti. Předně musím namítnout, že nej-
sem schopen komentovat Vaše jednání 
s předchozím starostou, protože jsem 
u nich nebyl přítomen a logicky mi tedy 
o nich není nic známo. Jsem však úřa-
dujícím statutárním zástupcem města, 
a jako takový se musím bezezbytku řídit 
platnými zákony. V dokladech města 
jsem nenalezl jediný dokument, který 
by město zavazoval k převodu právě 
pozemku vedeného ve zjednodušené 
evidenci parc.č. 1091 v k.ú. Klášter 
u Nepomuka. Navíc dobře víte, že takový 
závazek, a to i kdyby se jednalo „pouze“ 
o smlouvu o smlouvě budoucí, by musel 
být projednán a schválen v zastupitelstvu 
města Nepomuk, pod sankcí neplatnosti 
ze zákona. Zastupitelstvo města ovšem 
žádné takové rozhodnutí nepřijalo. Jak 
tedy vidíte, Váš apel na splnění údajné 
povinnosti města je neoprávněný a výtky 
vůči mému postupu jsou nespraved-
livé a zbytečné.  Pokud jde o faktickou 
stránku věci, tvoří předmětný pozemek 
společně s pozemkem ve vlastnictví obce 
Klášter přístupovou cestu k pozemku 
vedenému ve zjednodušené evidenci 
parc.č. 1093 v k.ú. Klášter u Nepomuka, 
který je ve vlastnictví pana Josefa Průchy. 
V současnosti tento přístup nerušeně 
využívá nejen tento vlastník, ale konečně 
i vlastník sousedního pozemku vede-
ného ve zjednodušené evidenci parc.č. 
1096 v k.ú. Klášter u Nepomuka, spo-
lečnost by Diamonds s.r.o., která patří 

Vaší manželce, Bc. Světlaně Kubíkové.  
Pokud by se město zbavilo vlastnictví 
pozemku, který požadujete, byl by zne-
možněn přístup k pozemkům jednomu 
ze dvou vlastníků, kteří jej za stávají-
cího stavu potřebují. Je mi známo, že 
s panem Průchou máte, nebo jste měli 
jisté majetkové spory, které nehodlám 
hodnotit ani komentovat. Jde o Vaši 
soukromou věc. Nevidím ovšem také 
důvod, proč likvidací veřejně přístupné 
a veřejně využívané přístupové cesty, 
zakládat důvod pro spory další. Takový 
postup ze strany města nepovažuji 
za korektní ani odpovědný. Jak dobře 
víte, svým přípisem Vašemu právnímu 
zástupci ze dne 14. 6. 2017, jsem Vám 
za pozemky zastavěné kruhovou kři-
žovatkou nabídl odpovídající náhradu 
ve formě stejně velkých pozemků ve stej-
ném katastrálním území, tedy v k.ú. 
Nepomuk. Stačilo, abyste mi sdělil, 
o které pozemky byste měl zájem, a já 
jsem byl připraven o náhradě jednat. 
Nabídl jsem dokonce i finanční náhradu, 

pokud byste o pozemky nestál. Tato má 
nabídka trvá i nadále a pro seriózní jed-
nání v tomto směru jsem Vám kdykoli 
k dispozici. Nemůžete však ode mne oče-
kávat, že přistoupím na řešení, které by 
se Vám možná hodilo ve Vašem sporu 
s jiným občanem, ale které by současně 
vedlo jen k dalším sporům. Takovým 
způsobem žádný odpovědný zástupce 
veřejnosti nemůže postupovat.  Tímto 
otevřeným dopisem tedy podávám 
popsané vysvětlení a stanovisko, o jehož 
správnosti jsem osobně přesvědčen. Aby 
si mohli i ostatní občané udělat vlastní 
názor, přikládám mapku dotčeného 
území s legendou. Není přitom třeba 
žádných zvláštních znalostí k tomu, aby 
si každý mohl ověřit, jaký smysl a účel 
předmětný pozemek vedený ve zjed-
nodušené evidenci parc.č. 1091 v k.ú. 
Klášter u Nepomuka má, a jaké důsledky 
by měl jeho převod z vlastnictví města 
Nepomuk…

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Dohody, které se neplní
Vážený pane starosto,

Vzhledem k tomu, že již 6 měsíců s Vámi řeším předem domluve-
nou a odsouhlasenou směnu pozemků bez jakéhokoliv výsledku, 
píši Vám tento dopis jako poslední pokus o dokončení této zále-
žitosti. Krátce shrnu časovou osu událostí, které předcházely 
vzniklé situaci. V roce 2013 nás oslovil bývalý starosta pan Václav 
Kovář a požádal nás, abychom přišli na Radu Města Nepomuk 
v souvislosti s plánovanou výstavbou kruhové křižovatky na silnici 
I/20. Na této radě jsme obdrželi informace týkající se této pláno-
vané stavby s tím, že se stavba dotkne pozemků tehdejšího vlast-
níka společnosti SKY-SOFT spol. s r.o. Tehdejší vlastník souhlasil 
se stavbou za podmínky, že po realizaci stavby dojde ke směně 
stavbou zabraných pozemků za konkrétní pozemek č. 1091 ve zjed-
nodušené evidenci k.ú. Klášter ve vlastnictví Města Nepomuk. 
S touto směnou tehdejší Rada Města Nepomuk za účasti tajem-
níka Ing. Václava Netušila souhlasila a na základě ústní dohody 
byly podepsány smlouvy se stavbou na cizím pozemku tak, aby 
mohla být stavba kruhové křižovatky započata. Při zahájení staveb-
ních prací v roce 2015 jsem byl pověřen insolvenčním správcem 
společnosti SKY-SOFT spol. s r.o. v úpadku správou a dohledem 
nad nemovitostí ležící a sousedící s dotčenými pozemky včetně 
těchto pozemků. Nynější Radou Města jsem byl ujištěn, že ústní 
dohoda, která byla dohodnuta v roce 2013, platí. Tohoto jednání 
byl opět přítomen tajemník Města Nepomuk Ing. Václav Netušil, 
který platnost této dohody potvrdil. Přítomnost tajemníka úřadu 
na jednání rady byla pro nás dostatečnou zárukou proto, aby-
chom stavbu nekomplikovali. V roce 2016 došlo k převodu vlast-
nických práv nemovitosti včetně uvedených pozemků dotčených 
stavbou kruhové křižovatky na nového vlastníka SKY Trade s.r.o. 
Na základě této skutečnosti jsem v prosinci roku 2016 požádal 
Radu Města Nepomuk o splnění výše popsané dohody a nápravu 
nedodělků vzniklých při stavbě. Do dnešního dne i přes veškeré 
podané žádosti a urgence, nebylo dořešeno nic z našeho poža-
davku. Odpovědi typu nemožnosti směny pozemků z důvodu 
charakteru pozemku či přístupových poměrů jsou nerelevantní, 
protože se jedná o pozemek v k.ú. Klášter bez možnosti dalšího 
reálného využití. Věřím, že došlo z Vaší strany pouze k nedorozu-
mění a vše bude v nejbližší době dořešeno dle sjednané dohody. 
Níže přikládám náhled pozemků před stavbou a po stavbě kruhové 
křižovatky, aby byl patrný zábor našich pozemků. 

S pozdravemZa společnost SKY Trade s.r.o.  
dne 15. 6. Miloslav Kubík

pozemky po stavbě, vyznačené jsou pozemky,  
které byly zabrány a bez vědomí vlastníka odděleny

 pozemky 315 a 585/1 
 před stavbou
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Prázdninové počasí
Jaké bývá o letních prázdninách počasí? Které prázdniny byly 
nejteplejší, nejchladnější, nejsušší, nejvlhčí anebo kdy bylo nej-
více letních či tropických dnů? To se dozvíte v následujícím 
článku.  V období červenec až srpen je v Nepomuku průměrná 
teplota 16,9 °C (období 1951-2016). Nejtepleji bylo, a to asi málo 
koho překvapí, v roce 2015, kdy průměrná teplota dosáhla 21,2 
°C. Druhé nejteplejší byly prázdniny v roce 1992 s 19,3 °C a třetí 
pak ty z roku 1952, kdy bylo 19,1 °C. Naopak nejchladněji bylo 
v roce 1978, a to 14,5 °C, dále v letech 1954, 1965, 1979, kdy prů-
měrná prázdninová teplota dosáhla shodně 14,9 °C.  Nejvyšší 
teplota byla dosažena 1. 8. 1983, kdy bylo 39,2 °C (nejvyšší zazna-
menaná teplota v Nepomuku vůbec), dále 11. 7. 1984 38,5 °C 
a 7. 7. 1957 37,8 °C. Za celých 66 let měření a pozorování nebyla 
v Nepomuku o prázdninách zaznamenána teplota pod bodem 
mrazu, nejchladněji bylo 23. 8. 1999, kdy minimální ranní tep-
lota dosáhla 0,6 °C.  Nejvíce letních dnů (maximální denní tep-
lota 25 °C a vyšší) bylo zaznamenáno v roce 2003, a to 47 (z 62 
možných), dále v roce 2015 42 dní a v letech 1983, 1994 a 1995 
shodně 41. Nejméně, pouze 8, v roce 1954 (to se léto opravdu 
nepovedlo, jedná se i o třetí nejvlhčí prázdniny – viz dále). Druhý 
nejnižší počet 9 dnů je z roku 1979 a třetí 12 dnů z roku 1966. 
Nejvyššího počtu 26 tropických dnů (maximální denní tep-
lota 30 °C a vyšší) jsme si „užívali“ v roce 2015, v roce 1994 jich 

bylo 23 a v roce 2003 pak 22. Maximální prázdninovou teplotu 
menší než 30 °C, a tedy žádný tropický den, jsme zaznamenali 
v letech 1956, 1978, 1979, 1987 a 1996. Průměrně se za prázdniny 
vyskytne v Nepomuku 26 letních a 7 tropických dnů. Za prázd-
niny spadne v Nepomuku průměrně 160,5 mm vody. Nejvíce srá-
žek bylo v roce 1966, a to 299,7 mm, dále v roce 2002 298,8 mm 
(každý si jistě vzpomene na katastrofální srpnové povodně) 
a v roce 1954 268,8 mm. Naopak nejméně srážek bylo v roce 
2015, kdy napršelo pouze 54,8 mm, což v kombinaci se zdaleka 
nejvyšší prázdninovou teplotou (21,2 °C) a nejvyšším počtem tro-
pických dnů (26) vyvolalo extrémní sucho. Prázdniny v roce 2015 
tak byly jak nejteplejší, tak i nejsušší od roku 1951, kdy začala 
nepomucká klimatologická stanice pravidelně měřit. Sucho 
bylo i v letech 1952, kdy napršelo 58,8 mm, a 1959, kdy spadlo 
62,2 mm srážek. Nejvyšší denní srážkový úhrn 98,4 mm byl zazna-
menán 4. 8. 1986, dále 19. 7. 1981 82,1 mm a třetí nejvyšší denní 
srážkový úhrn spadl v již zmiňovaném roce 2002, a to 12. 8. 
73,5 mm. Z celkem 4092 prázdninových dnů (66 let krát 62 dnů) 
od roku 1951, se srážky v Nepomuku vyskytly ve 2112 z nich, 
což znamená 51,6 % případů. Statisticky tedy zmokneme každý 
druhý prázdninový den.  Jaké počasí si pro nás připraví příroda 
letos, se musíme nechat překvapit. Zbývá snad jen doufat, že ne 
extrémně horké a suché jako v roce

Termíny poutí – 2. část
Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla: NE 2.7. v 9.45 – poutní mše svatá

Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie: NE 2.7. v 15.00 – poutní bohoslužba

Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje, ST 5.7. v 9.00 – poutní mše svatá

Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyril a Meotděje, ST 5.7. v 11.00 00 – poutní mše svatá

Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa, SO 8.7. v 14.00 – poutní bohoslužba

Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty, NE 16. 7. v 9.45 – poutní mše svatá

Nepomuk, kostel sv. Jakuba, UT 25.7. v 17.00, poutní mše svatá + zahradní slavnost

Štípoklasy u Myslíva, kaple sv. Anny, NE 30.7. v 15.00 – poutní mše svatá

Vrčeň, kostel sv. Vavřince, NE 6.8. v 11.15 – poutní mše svatá

Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince, NE 13.8. v 15.00

Nepomuk, kostel sv. Jana Nep. ČT 17.8. v 17.00 – mše svatá k výročí posvěcení (17. 8. 1738)

Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté, SO 19.8. v 17.00 – poutní mše svatá

Zelená Hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté, NE 20.8. v 9.45 – poutní mše svatá

Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie, NE 20.8. v 15.00 – poutní mše svatá

Loužná u Myslíva, kaple Panny Marie Královny, NE 27.8. v 15.00 – poutní mše svatá

Jarov u Prádla, kaple Panny Marie, SO 9.9 v 17.00 – poutní mše svatá

Sedliště u Vrčeně, kaple Panny Marie, NE, 10.9. v 15.00 – poutní mše svatá

Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže, NE 17.9. v 11.15 – poutní mše svatá

Žinkovy, kostel sv. Václava, NE 24.9. v 9.45 – poutní mše svatá

Soběsuky u Nepomuka, kaple sv. Václava, NE 1.10. v 15.00 – poutní mše svatá

Prádlo, SO 14.10. v 18.00 – mše svatá k výročí posvěcení

Myslív, NE 15.10. v 8.00 – mše svatá k výročí posvěcení

Nepomuk, NE 15.10. v 9.45 – mše svatá k výročí posvěcení

Vrčeň, NE 15. 10. v 11.15 – mše svatá k výročí posvěcení

Neurazy, kostel sv. Martina, PO 13.11. v 10.00 – poutní mše svatá

NEPOMUK 

17. 6. – 30. 7. Fotoklub Nepomuk – výstava 
fotografií, Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý–neděle 10.00–18.00

17. 6. – 30. 7. Jindřich Štreit: Brána naděje, 
cyklus černobílých velkoformátových fotografií 
dokumentující životní cestu člověka od narození 
až po smrt, Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý – neděle 10.00–18.00 

1. 7. Svatý Jan Nepomucký, jeho kult 
a protagonisté tohoto kultu na Malostranském 
hřbitově v Praze, beseda se spolkem malostranský 
hřbitov, od 14.00 hod., Arciděkanství Nepomuk 
(Přesanické nám. 1). Vstupné dobrovolné

1. 7. Nepomucký chaos, 8. ročník hasičské 
soutěže, od 13.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk

1.–4. 7. Kinematograf Pavla Čadíka, letní kino 
(Příběh kmotra, Mary a Max, The Doors, Hoří, 
má panenko), začátek promítání ve 21.45 hod., 
náměstí A. Němejce, vstupné dobrovolné

1.–2. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora pro 
veřejnost, více na www.zelenahora.cz

1.–31. 7. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie 
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava 

5.–7. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora 
pro veřejnost, více na www.zelenahora.cz

7. 7. Na stojáka!, divadlo – stand up comedy Praha 
(Ester Kočičková, Daniel Čech, Petr "Nasty" Cerha), 
od 20.00 hodin, Malá letní scéna, vstupné 190 Kč, 
předprodej KIC Nepomuk a www.plzenskavstupenka.cz 

8. 7. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy 
s živou hudbou (hraje Tabasker) a pohádkou, 
8.00–12.00, náměstí A. Němejce

8. 7. Pohádka O Terezce a Matějovi, od 10.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné 40 Kč

8. 7. Eva Urbanová a Andílci: Benefiční koncert 
na zámku Zelená Hora na podporu zámku (zámek 
tento den na prohlídky zcela uzavřen), od 17.00 
hodin, předprodej www.plzenskavstupenka.cz, 
Od 20:00 2. část programu s volným vstupem na 
Zelenohorské poště, zdarma prohlídky expozic, 
občerstvení, vystoupení, ve 21:30 Barokní ohňostroj

9. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora pro veřejnost,  
www.zelenahora.cz

14. 7. Mirek Kemel, folk / alternativa Praha,  
www.mirekkemel.cz, od 20.00 hodin, Malá 
letní scéna, vstupné dobrovolné 

15. 7. XXV. Nepomucké pivní slavnosti, slavnosti 
hudby a malých pivovarů, náměstí, pořádá Nepal, 
z.s., vstup zdarma, http://pivo.nepomuk.cz

21. 7. Jakub Zahradník, jazz a klasika Praha,  
www.jakubzahradnik.com, od 20.00 hodin, Malá letní 
scéna, vstupné 200 Kč, předprodej KIC Nepomuk 

22. 7. Pohár města Nepomuka (dvojice),  
od 11.00, hřiště u Sokolovny Nepomuk,  
www.petanque.sokolnepomuk.cz, registrace 
10 – 11 hod., startovné 100 Kč/tým

22. 7. – 23. 7. Výstava denivek, od 9.00 
do 16.00 hodin, Rodný dům A. Němejce

25. 7. Svatojakubská pouť, od 17.00 hodin, 
poutní mše svatá a zahradní slavnost

26. 7. – 11. 8. TRN – umělecká tvůrčí 

rezidence, umělecké sympozium, centrum 
města, podrobnosti na trn.nepomuk.cz

28. 7. Mucha, alternative / femipunk Brno, 
bandzone.cz/mucha, od 20.00 hodin, Malá 
letní scéna, vstupné dobrovolné 

28. 7. DJ Stuart, electro, od 22.00 hodin, 
Zelenohorská pošta, vstup zdarma

29.–30. 7. XXXVI. Nepomucký trojúhelník, 
závod historických motocyklů, Nepomuk, 
pořádá AMK Nepomuk 

29. 7. Brenda 5 a Turbo revival , venkovní produkce 
v areálu Sokolovny při příležitosti Nepomuckého 
trojúhelníku, od 20.00 hodin, vstupné 150 Kč

2. 8. Nepal sound system, reggae/dnb, od 20.00 
hodin, Zelenohorská pošta, vstup zdarma

4. 8. DJ Bombash, rootstep, od 22.00 hodin, 
Zelenohorská pošta, vstup zdarma

4. 8. Doba kamenná, divadelní představení Divadla 
z Pošumaví, od 20.00 hodin, Malá letní scéna 

5. 8. Přátelské fotbalové utkání mezi týmy FK Nepomuk 
a Internacionálů ČR, od 16.00 hodin, hřiště FK 
Nepomuk, vstupné 100 Kč (děti zdarma), slosovatelné 
vstupenky o hodnotné ceny 

NEPOMUCKO

20. 4. – 31. 10. Paličkovaná krajka – 
procházka s Karlem IV., výstava, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 5. – 31. 12. Stará škola aneb škamna, kalamář 
a rákoska, svět školy a školní třídy v 19. a 20. století, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 5. – 10. 9. Poutní místa a místa zvláštní 
zbožnosti na území plzeňské diecéze, výstava 
mapující poutní místa v západočeském, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

29. 6. – 2. 7. Basinfirefest – hudební 
festival, Spálené Poříčí

28. 6. – 31. 7. Vysvědčení v proměnách 
času – od Marie Terezie po dnešek, výstava, 
špejchar ve Dvoře, Spálené Poříčí

29. 6. – 31. 7. Holubí dům, výstava obrazů 
Ivana Holuba, Infocentrum Spálené Poříčí

1. 7. Dětský den v areálu letní scény Labuťáček, 
Žinkovy, pořádá městys Žinkovy

1. 7. – 31. 7. Od Marie Terezie po dnešek – vysvědčení 
v proměnách času, výstava Špejchar Ve Dvoře, 
Spálené Poříčí (vernisáž 30. 6 od 17.00 hod.)

1. 7. – 12. 8. SPOLUžáciSPOLU, výstava obrazů, 
fotografií a objektů, zámecký areál Chanovice

1. 7. Taneční zábava The Covers, od 20.30 
hod., pergola u hřiště, Kasejovice

2. 7. Setkání v milečském kostele, mše svatá a koncert, 
hraje Petit duo, vstupné dobrovolné, Mileč, od 9.45 hod.

3. 7. – 19. 8. Kniha – přítel i výtvarný materiál, 
výstava prací I. Sieberové, zámek Chanovicer

3.–7. 7. Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou 
Sieberovou, přihlášky na tel.: 371 120 715, Chanovice

4. 7. Prázdniny v muzeu (prázdninová otevřená 
dílna k výstavě Egypt – Dar Nilu – egyptské umění, 
malování odlitků , od 10.00 do 12.00 hodin) 

a (Prázdninová otevřená dílna k výstavě Poutní 
místa a místa zvláštní zbožnosti – oblékání sošek, 
ikonografická „poznávačka“, poutnický pas., 
od 15.00 do 17.00 hodin), Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, akce se koná také 11., 18. a 25. 7.

5. 7. Dětský den na zahájení prázdnin, Lipnice

6. 7. Jan Hus – významný Čech (setkání 
u kapličky), Spálené Poříčí 

8. 7. Den řemesel – přehlídka řemeslných 
dovedností Plzeňského kraje, od 9.45 hodin, 
zámecký areál a skanzen Chanovice, tradiční 
řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno hudebníky, 
šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyně 

8. 7. – 19. 8. Lidová architektura Plzeňského 
kraje, výstava, zámek Chanovice

8. 7. Pouťová zábava – Minimax, Chloumek

10.–14. 7. Příměstský tábor, knihovna Kasejovice

15. 7. Turnaj v malé kopané, hřiště Pod Skálou, Lučiště

15. 7. Spálenopoříčská smeč, od 8.30 
hodin, u Sokolovny, Spálené Poříčí

15. 7. Historická vycházka Kasejovicemi, 
sraz na náměstí 

15. 7. Folk na zámku, nádvoří zámku, Spálené Poříčí

15. 7. Jiří Hlaváč – Jak to vidí při setkání s přáteli 
a knihou, koncert významného hudebníka 
a pedagoga, představení knihy Jak to vidím, 
od 18.00 hodin, zámek Chanovice

15. 7. Letní grilování s přednáškou Zahrádecké 
rodokmeny, Hasičský klub Zahrádka

20.–26. 7. Letní kino, Spálené Poříčí (20. 7. Šest 
medvědů s Cibulkou / 21. 7. Vzpomínky na Afriku / 
22. 7. Edith Piaf / 23. 7. Ať žijí rytíři! / 24. 7. Život je 
krásný / 25. 7. Paříži, miluji Tě! / 26. 7. Zvětšenina

21.–30. 7. Mezinárodní kurz barokní hudby Jana 
Vacíková, kurz staré hudby, Spálené Poříčí 

22. 7. Míčový sedmiboj, Spálené Poříčí

22. 7. Pouťová zábava – Ančaband,  
parket Polánka U Kasejovic

23. 7. Štěpán Rak a Alfréd Strejček – Písně 
ztraceného ráje, koncert mimořádného 
kytaristy, tematický pořad k výročí narození 
J. Foglara, od 18.00 hodin, zámek Chanovice

28. 7. Uvedení barokní 
opery Venuše a Adonis, Spálené Poříčí

29. 7. Memoriál L. Duchoně – hasičská soutěž, 
následně veselice s hudbou, od 13.00 hodin, 
cvičiště v Defurových Lažanech

srpen Obrázky z Němejcovy půdy, výstava 
Sdružení nepomuckých výtvarníků, 
špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

29. 7. Memoriál Oty Balka – volejbalový 
turnaj smíšených družstev, Kasejovice

29. 7. Pouťová taneční zábava, od 20.00 
hod., pergola u hřiště, Kasejovice

30. 7. Pouťová taneční zábava,  
od 18 hod., pergola u hřiště, Kasejovice

30. 7. Módní přehlídka ve stylu 30. 
let, od 14 hod., park Kasejovice
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Městské muzeum a galerie Nepomuk
srdečně zve na výstavu 

Tři grácie
 
 
 
 
4. 8. – 31. 8. 2017 

Marie Němejcová – stříbrné šperky
Dagmar Fila – keramika, fotografie
Jana Bošková – obrazy
Výstava je prodejní. Vernisáž se nekoná.

Oselecká pouť 
V sobotu 15. 7. 2017 od 9.00 hod. víceúčelové hřiště 
v Oselcích – XIII. ročník nohejbalového turnaje trojic 
„Oselecké štěně“. Pro děti – dvanáctý ročník soutěže 
ve skoku dalekém – „Oselecký klokánek“. Občerstvení 
zajištěno. Taneční zábava – v sále „Obecního šenku“ 
od 20. hod. hraje skupina EXPERIMENT.

V neděli 16. 7. 2017 od 08.00 hod. pouť u kaple 
sv. Markéty. K poslechu i k tanci pod kaplí sv. Markéty 
od 09.00 hod. hraje kapela UNGROVANKA. Mše svatá  
v kapli sv. Markéty od 11.30 hod.

Během fotbalového utkání bude probíhat losování vstupenek 
o hodnotné ceny: horské kolo, TV, lednice, mobilní telefony, 
třídenní pobyt s polopenzí, sekačka, vrtačka, uzené prase, 
kontejner štípaného dřeva. Partnery a sponzory akce jsou: 

město Nepomuk, KLIMEX – N vzduchotechnika, s.r.o., 
DV-TRANS spol. s r.o., KLAUS Timber a.s., KOVO – HOLUB 
Nepomuk s.r.o., SILNICE NEPOMUK s.r.o.,Maňovická 
zemědělská, a.s., BEST AGRO s.r.o., Jan Pondělík – pekařství 
a cukrářství Dvorec s.r.o., SYSTHERM s.r.o., HD Reklama – 
Stanislav Dlouhý, Švejk Restaurant a Hotel U Zeleného stromu 
Nepomuk, Goalissimo Nepomuk, ZD Březí.

Vstupné 100, – Kč. Děti vstup zdarma.
Další podrobnosti naleznete na plakátu k akci.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši účast.
František Viktora, prezident FK Nepomuk

Neurazy, letní kino, 
začátky promítání od 21:30

1. 7. Bezva ženská na krku

5. 7. Muzzikanti

7. 7. Kruhy

8. 7. Všechno nebo nic

12. 7. Lichožrouti

14. 7. Padesát odstínů temnoty

15. 7. Instalatér z Tuchlovic

19. 7. Inferno

21. 7. Pasažéři

22. 7. Špunti na vodě

26. 7. Manžel na hodinu

28. 7.  Rozpolcený

29. 7. Dítě Bridget Jonesové

Český zahrádkářský svaz 
Dvorec pořádá zájezd  
na výstavu do Čimelic 
 
 
26. 8. 2017
  
Odjezd autobusu v 7.30 z nádraží. 
Autobus pojede po zastávkách ČSAD 
v Nepomuku  (Na Vinici, Nádražní). 
Informace na tel.: 607 969 454.

Obec Klášter srdečně zve na 

Klášterské posvícení,
které se koná v termínu 15., 16. a 17. 7.

V sobotu a neděli bude na našem zrekonstruovaném 
fotbalovém hřišti probíhat fotbalový turnaj. Sobotu večer 
oživí pouťová zábava v KD, na které bude hrát skupina 
ORION. Pro děti je naplánován na sobotu a neděli menší 
doprovodný program. Kdo vydrží až do pondělí, bude si 
moci zahrát volejbal, nohejbal a fotbálek ve volné stylu 
jen tak pro pobavení. Občerstvení a hudba k poslechu 
i tanci je na hřišti zajištěna.
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z26. 7. 18:00 Rodný dům A. Němejce  přednáška Současné umění ve veřejném prostoru  

v Česku a na Slovensku s veřejnou diskuzí (MgA. Pavel Karous PhD.) 

27. 7. 18:00 Rodný dům A. Němejce  přednáška Umění ve veřejném prostoru v Západní Evropě  
a Severní Americe s veřejnou diskuzí (MgA. Pavel Karous PhD.)

28. 7. 20:00 Malá letní scéna koncert skupiny Mucha

28. 7. 22:00 Zelenohohorská pošta DJ Stuart

2. 8. 20:00 Zelenohohorská pošta DJ Jandy

4. 8. 20:00 Malá letní scéna divadelní představení Doba kamenná (Divadlo z Pošumaví)

4. 8. 22:00 Zelenohohorská pošta Bombash

5. 8. 20:00 Rodný dům A. Němejce  promítání studentských filmů z Ateliéru animované  
a interaktivní tvorby pod vedením Prof. akad. mal. Jiřího Barty

7. 8. 18:00 Zelenohohorská pošta zahájení výstavy prací studentů AVU

9. 8. 20:00 Zelenohohorská pošta Nepal sound systém

11. 8. 16:00  komentovaná prohlídka po aktuálních i minulých realizacích  
ve veřejném prostoru (MgA. Pavel Karous PhD.)

11.8. 18:00 Rodný dům A. Němejce  přednáška  Antifašistické umění (MgA. Pavel Karous PhD.)

11. 8. 20:00 Malá letní scéna  Ty syčáci

11. 8. 22:00 Zelenohohorská pošta Electro Orient Express
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22. a 23. èervence 2017, 9 - 16 hod.
v rodném domì A. Nìmejce
na nám. A. Nìmejce èp.129

vstup ulièkou nahoøe na námìstí vedle budovy bývalé školy
(nejvìtší budova námìstí)

Vystaveno bude okolo 100-150 odrùd denivek
v neuvìøitelnì krásných barevných kombinacích.

Souèástí výstavy bude prodej velkého množství pøebytkù DENIVEK, KOSATCÙ, TULIPÁNÙ,
a dále napø. gladioly, okrasné èesneky, øebèíky,

a také objednávka vystavených odrùd denivek pro jaro 2018.
Odborné poradenství zajištìno po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné.

Kulturní centrum NEPOMUK srdeènì zve na

VÝSTAVU DENIVEK



Nepomucké noviny / červenec 201734 Nepomucké noviny / červenec 2017 35Zveme Vás / Inzerce společenská kronikace / inzerce

Dne 25. 7. 2017 uplyne 25 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Miloslav Brož.

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

vzpomínka

Dne 18. 7. 2017 uplyne první rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil

pan Robert Šebelík.

Se zármutkem v srdcích stále vzpomíná 
celá rodina a budeme rádi, když i všichni, 
kdo jste Roberta znali, uctíte jeho památku 
krátkou vzpomínkou.  

vzpomínka

24. 6. 2017 tomu bylo 18 let, co zemřel  
náš drahý tatínek

pan Václav Horník

a

22. 7. 2017 uplyne 23 let, kdy zemřela  
naše drahá maminka

paní Anna Horníková.

Vzpomínají syn s rodinou  
a ostatní příbuzní.

vzpomínka

81 let
Pojerová Marie
Martínková Růžena
 
82 let
Houlík Jaroslav 
Březáková Jarmila
 
84 let
Kubíková Věra
 
88 let
Štěpánková  Helena
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Řádková inzerce

Cukrárna Kavárna Segafredo
 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
přijme prodavačku – servírku
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování 

ve dvoulůžkovém pokoji.  
Po zapracování možnost užívání zařízeného 
služebního bytu 1+0, zdarma.

• Při špatné dostupnosti do zaměstnání, 
možnost svozu.

• Po delší spolupráci možnost užívání služebního auta.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. 

SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech 
i mimo ně, v době jejich volna

• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,  
nebo na tel.: 602 659 545 / 608 939 373

Druha na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, 
hledá tichá, spořádaná dcera. Zn. Z katolické rodiny. vvo@volny.cz.

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1, 
částečně zařízený. Volný od srpna. Tel. 776 362 161.

Prodám indické běžce a daruji 2 černá koťátka. Tel. 723 386 447.

Prodám 2 péřové prošívané deky, 2 péřové polštáře, levné, 
nepoužívané. Tel. 774 208 862.

Prodám samici č. strakáč 250 Kč + králíčata. Tel. 776 814 094.

Prodám ždímačku, malá jako nová 500 Kč, žehlicí prkno 100 Kč, 
štafle 3 ½ metru 900 Kč, sleva možná. Tel. 776 814 094.

Prodám selskou lavici ruční výroba masiv borovice tmavá šíře 
160 cm, jídelní stůl dřevo deska dlažba 90x170 cena dohodou.  
Tel. 605 435 741.

Prodám mobil Nokia 1662. Prodám benzinovou nádrž z hasičské 
stříkačky. Prodám 2 chromové postele, 2 dřevěné + matrace.  
Tel. 776 535 770.

Bagrem cokoliv. Žaluzie, sítě do oken/dveří, rolety, shrnovací 
dveře/stěny. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

Kadeřnictví IN U Sokolovny 540 v Nepomuku. Objednávky na  
tel. 603 942 390.

Nabídka platí od 5.7. do 18.7.2017  
v prodejně „U Stodoly“

Lacki Dammer 45% cena za 1 kg 159,00
D‑jogurt 1% tuku jahoda / meruňka 150 g 11,90   
Monte 100 g 10,90
Smetana 12% 200 g 12,90
Grilovací klobása se sýrem Niva cena za 1 kg 139,00
Trampské cigáro cena za 1 kg 99,00
Šunkové koleno Premium cena za 1kg 99,00

Nabídka platí od 5.7. do 18.7. 2017  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Jogurt Florian 150 g mix druhů 7,90
Paštika s pečeným masem cena za 1 kg 109,00
Jihočeský Eidam 30% cena za 1 kg   
 119,00
Kladenská pečeně cena za 1 kg 139,00
Písecké Špekáčky cena za 1 kg 89,00
Kuřecí stehenní řízky BK zmr. 500 g 49,90
Gambrinus Plná 12 0,5 l lahev 12,90

Kupon na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech  novin, případně v informačním centru Nepomuk.
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Prodej chalupy 2+1 s funkční pecí, včetně 
vybavení, volná ihned. K dispozici též garáž, 
sklep, předzahrádka. Pozemek celkem 268m2.

 Cena: 709 000 Kč Kód: NEP16SH20

Chalupa po rekonstrukci, Chloumek u Kasejovic

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Dům v Olšanech u Kvášňovic

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 3+kk, 80m2 ve 2. patře, osobní 
vlastnictví. Byt zůstane částečně zařízen 
(kuchyňská linka + spotřebiče, vybavení ložnice).  
Volný ihned, při rychlém jednání sleva.

Cena: 1 150 000 Kč Kód: NEP17SF08

Byt v Janovicích nad Úhlavou,  3+kk, 80m2

Tel.: 736 525 772 denis.andel@rkevropa.cz

Prodej bytu 3+kk, první patro, 77m2,do osobního 
vlastnictví. Byt je součástí rozestavěné obytné zóny 
v Plzni‑Křimicích, k nastěhování 09/2018. V prodeji 
jsou též přízemní byty, rodinné domky. Každý byt 
má svoji zahrádku a parkovací stání.

Cena: 2 289 000 Kč Kód: NEP17SF03

Byt v Plzni-Křimice, ve výstavbě

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 2+kk 68,91m2 v přízemí cihlového 
domu.  S terasou, sklepní kójí a parkovacím 
stáním, do osobního vlastnictví.

Cena: 1 500 000 Kč Kód: NEP17SF01

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej domu, bývalého hostince, s pozemkem 
2 609m2. K dispozici výčep, bar a prostorný sál 
(kapacita přes 100 hostů) se zázemím, v přízemí jsou 
prostory prodejny smíšeného zboží, sklady, sklepy. 
K bydlení, k podnikání i k průmyslové výrobě.

Cena: 1 300 000 Kč Kód: NEP17SO01

Mohelnice u Nepomuka

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

nemovitosti k prodeji

NENÍ TŘEBA SE BÁT!
Chcete prodat svou nemovitost, nebo víte o někom, kdo chce prodat svůj dům? 
Máte obavy z podpisu omezujícPřijedeme za Vámi, nikam nemusíte.

• Přijedeme za Vámi, nikam nemusíte.
• Zpracujeme tržní odhad.
• Připravíme inzerci na všech dostupných realitních serverech.
• Najdeme kupce a připravíme kupní smlouvy.
• Zajistíme úschovu kupní ceny.
• Převedeme a předáme nemovitost.

Majitel je bez starostí, protože se staráme my!
Kontaktujte nás! EVROPA realitní kancelář Nepomuk zajistí vše potřebné 
pro hladký prodej nemovitosti. Tel.: 371 784 784 / e‑mail: nepomuk@rkevropa.cz

PENB C

PENB CPENB G

PENB G PENB G PENB G

NOV
INK
A

Prodej RD v Olšanech, 3+1, s pozemkem 395m2. 
V přízemí obývací pokoj a kuchyně, v patře dva 
pokoje. Rekonstrukce v devadesátých letech. 
Vhodné k trvalému bydlení i k rekreaci, 
v okolí lesy, rybníky, příroda. 

Cena: 1 150 000 Kč + daň  a provize RK Kód: NEP16SH23

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-NEPOMUK_267x187.indd   1 10.05.17   15:02

Firma INTERIORS 
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
 
 
 
—  Truhlář – nábytkář 

truhláři (kromě stavebních)  
a pracovníci v příbuzných oborech

—  Koordinátor montáží nábytku  
interiérů pro Německo a Anglii 
vyučení v oboru truhlářství  
výborné platové podmínky 
jazykové znalosti – NJ – AJ

—  Konstruktér / Technolog výroby

—  Programátor CNC strojů

—  Asistentka projektu 
VŠ vzdělání  
znalost NJ plynně

Pracoviště:  
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č. p. 337
 
Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.:735 177 246
email: michaela.vyhnalkova@interiors‑mnd.com

PRODÁVÁTE  
NEMOVITOST? 

 
Investiční společnost Euro Trust s. r. o.  

ji koupí za výhodných podmínek.  
Kupujeme byty, domy, pozemky  
a komerční prostory. Nabídněte.

Tel.: 603 179 318, centrala@euro-trust.cz

Otevírací doba
 
St–Pá 12:00–19:00
So 12:00-21:00 +?
Ne 15:00–19:00

Facebook: restaurace.u.pejska.a.kocicky
Web: pizzerie-kasejovice.blogspot.com
Tel.: (+420) 776 692 390
Uvítám šikovnou a milou brigádnici.
Tel.: (+420) 777 031 323

Pizzerie 
U Pejska a Kočičky 
v Kasejovicích
láká na skvělou pizzu 
z domácího těsta.



15.7.2017

se zlatavým mokem těchto značek:

těmto firmám velice děkujeme, bez nich by akce nebyla: 

k poslechu i tanci zahrají:

11:00 FAJNOVKA . 13:00 ANDBAND . 14:30 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ . 16:00 THE DIXIE HOT LICKS
18:00 ELECTRIC LADY . 20:00 HONZA VYČÍTAL & GREENHORNS . 21:30 AC/CZ . 23:00 SKAMPIDA

jako obvykle bohatá nabídka pochutin, jídel i nepivních nápojů, namátkou: 
medovina, palačinky, zmzlina, káva, chačapuri, vuřty na černém pivu, domácí langoše, 

farmářské brambory, kýty na grilu, francouské sýry a klobásky, raclette, croque-monsieur,
klobásy, hamburgery z ekochovu, škvarkové tyčky, pljeskavica, zvěřinový guláš ...

 nebudou samosebou chybět pivní soutěže a anketa o nejlepší pivo!  

akce se koná na náměstí, 
začíná v 11:00 a končí v pozdních 

nočních hodinách ...        
      
       

další informace do Vás nalejeme na webu: pivo.nepomuk.cz 

BLATNÁ . ČESKÁ KAMENICE . DAČICE . FRÝDLANT . GAMBRINUS . HANGÁR . HOLBA
HOSTIVAR . KALIKOVAR . KOLČAVA . KONRÁD VRATISLAVICE . KRAKONOŠ

KRČÍN SEDLČANY . KRUŠNOHOR . LETINY . LYER MODRAVA . MODRÁ HVĚZDA DOBŘANY 
MONIO . PERMON . PILSNER URQUELL . POLIČKA . POUTNÍK PELHŘIMOV . PRIMÁTOR 

PŘÍŠOV . PURKMISTR ČERNICE . RADOUŠ ŠŤÁHLAVY . RAVEN . RICHARD BRNO . ROHOZEC 
SLAVKOV . TAMBOR . U BIZONA ČIŽICE . U STOČESŮ ROKYCANY . U ŠENKÝŘŮ ŠŤÁHLAVICE . U TŘÍ KRÁLŮ PROSTĚJOV 

VÍTEK Z PRČICE . ZBRASLAVICE . ZELENOHORSKÉ PIVO . ZHŮŘÁK . ŽICHOVEC ... VÍTEK Z PRČICE . ZBRASLAVICE . ZELENOHORSKÉ PIVO . ZHŮŘÁK . ŽICHOVEC ... i několika dalších

AUTODOPRAVA
HETZER

AUTODOPRAVA
Martin Benedikt
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Město Nepomuk a Nepal, z.s.
Vás co nejsrdečněji zvou 
na jubilejní:

sponzor měsíce

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozice

•  vedoucí provozu vodovodů a kanalizací
Požadujeme: vzdělání úplné střední odborné nebo vysokoškolské
(nejlépe obor stavební – směr vodohospodářský)
praxe minimálně 3 roky
řidičský průkaz skupiny „B“

• Instalatér pro venkovní rozvody vody
Požadujeme: vzdělání vyučen
řidičský průkaz skupiny „B“
Zhotovování vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních  
a kanalizačních přípojek, provádění navrtávek, opravy.

• stavební dělník
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny „B“ – výhodou skupina „C“ 

Nabízíme:
Pracovní poměr u všech pozic na dobu neurčitou
Práce v jednosměnném provozu
Práce v okresech Plzeň‑jih, Plzeň‑sever, Rokycany – denní návrat
Po zapracování možnost přidělení služebního vozidla pro soukromé účely
Příspěvek na stravování

Nástup možný ihned.  
Informace pí. Pintová  

tel.:  (+420)  377 966 426,   
(+420) 602 238 906


