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Richarda Böhnela připomíná bronzová busta

V pátek 15. 9. došlo v prostorách Městské galerie
v Nepomuku ke slavnostnímu odhalení busty
Richarda Böhnela od Václava Česáka, která vznikla
na popud Mikroregionu Nepomucko a na kterou
kromě několika obcí finančně přispěl také
Plzeňský kraj. Busta je součástí poslední, bohužel
již vzpomínkové výstavy na významného patriota,
propagátora a všestranně nadaného umělce
Richarda Böhnela. Až do 29. 10. máte možnost
spatřit rovněž Böhnelovu ranou tvorbu, případně si
zakoupit nějaký obraz na památku. Více fotografií
najdete na facebookové stránce města Nepomuk.

Slovo starosty

V. Česák a M. Böhnelová po odhalení busty

Podzim předznamenala pohádka

Nadcházející čas předznamenala 16. 9. pohádka
příznačně nazvaná „Podzimní pohádka“. Herci
Liduščina divadla předvedli dobrodružství Skřítka
Třešničky, ježka Bodlinky a ztraceného jablíčka.

Zuzana Bubílková přivezla nejen politickou satiru

S pořadem „Co kamery nevidí“ vystoupila
dne 22. 9. v Nepomuku legendární novinářka,
publicistka a první dáma české politické satiry
Zuzana Bubílková. Během vystoupení vzpomínala
na pořady s Miloslavem Šimkem či Otou Černým,
nechyběly ani vtipné komentáře k současnému
politickému dění či odpovědi na dotazy publika.

Foto na titulní straně: ak. mal. Jiří Karmazín
ve svém ateliéru v Laciné, foto Pavel Motejzík
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dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Vážení občané,
v září proběhla v Nepomuku akce Můj
první gól, při které si měly děti možnost vyzkoušet různé sportovní aktivity a mnohdy vstřelit první gól v životě
do opravdové fotbalové brány. Jsem rád,
že na této akci bylo vytipováno několik fotbalových nadějí, které se zapojily
či ještě zapojí do pravidelných tréninků
s FK Nepomuk. Jsem rád, že si město nezapomíná různými formami připomenout
významné výročí plukovníka Karla Šloufa,
rodáka ze Dvorce. Radost pak mám rovněž ze skvělého výkonu Terezy Bláhové,
žákyně 7. A ZŠ Nepomuk, v rámci celorepublikového kola sportovní soutěže OVOV.
Zaujal mě i rozhovor s akademickým malířem Jiřím Karmazínem, jehož díla zdobí
mnoho zemí světa a z jehož porcelánové
sady pije kávu a čaj sama norská princezna. Autor pochází od nás z Nepomucka
a poslední výstavu v životě přislíbil proto
uspořádat u nás v Nepomuku. Od prosince 2018 by měly začít na trati Plzeň –
Horažďovice předměstí jezdit moderní
klimatizované vlaky, jejich vzhled můžete
ovlivnit hlasováním v anketě uvnitř novin.
K vítězství a finančnímu ohodnocení
můžete pomoci rovněž našim hasičům
prostřednictvím ankety Dobrovolní hasiči
roku. Tématem říjnových novin jsou pak
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, které se uskuteční v termínu 20. a 21. října. Ukažte, že vám není
osud naší země lhostejný a přijďte volit,
pouhé stěžování si doma nebo v hospodě
u piva naší zemi neprospěje.
Jiří Švec, starosta města
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Dvorecký rodák Karel Šlouf
se narodil před 100 lety
Narodil se 21. září 1917. Vyučil se zámečníkem v plzeňských Škodových závodech. Létal
jako sportovní pilot v Západočeském aeroklubu (v té době zde působil jako instruktor
jeho starší bratr Václav). V pohnutých měsících okupace odchází 12. srpna 1939 do Polska
a po jeho pádu ho čekala strastiplná cesta do Francie. 15. listopadu byl prezentován v Agde
u naší letecké skupiny a později v doplňovacím středisku čs. letectva v Bordeaux. Ve Francii
se setkává se svým starším bratrem na pohřbu „krále vzduchu“ npor. Františka Dvořáka.
Po kapitulaci Francie odjíždí do anglického přístavu Falmouthu, kam přijíždí 22. června
1940. Po přísaze králi Jiřímu VI. Je přijat v Cosfordu do svazku RAF a stává se zbrojířem
312. čs. perutě v Duxfordu. Stále sní o pilotním výcviku. Po ročním čekání se mu splňuje
sen a je po teoretické přípravě zařazen k elementárnímu výcviku k No 1 ITW v Paingtonu. Je
vybrán do pokračovacího kursu. Odjíždí polskou lodí Batory do Kanady. Konvoj je 150 mil
před kanadským pobřežím napaden německými ponorkami. Šťastně se dostává do přístavu Halifax. Následuje cesta kanadskou krajinou přes Quebec, Montreal do Winnipegu
a dál do cílové stanice Medicine Hat. Dlouho v Kanadě nepobyl. Zhruba po dvou měsících se za nedorozumění s jedním čs. důstojníkem, kvůli své bouřlivé povaze byl z výcviku
odvolán. Vrací se zpět do Anglie ke své mateřské 312. čs. peruti jako zbrojíř. Nesl to velmi
těžce a podával stále nové žádosti do pilotního výcviku. Až v dubnu 1944 mu bylo vyhověno, byl zařazen do 57. OTU (operačního výcviku v Eschottu). 31. ledna 1945 absolvuje
první samostatný let na Spitfiru v trvání 35 minut.
5. dubna 1945 byl začleněn jako operační pilot k 312. čs. peruti. Létá při doprovodech
bombardovacích svazů. 7. června 1945 je vybrán k čestné formaci doprovázející letadlo
Jeho královského Veličenstva. 13. srpna 1945 se vrací do osvobozené vlasti. Nějaký čas
zůstává v armádě. 22. září přelétá se Spitfirem Mk. IXE (DU-Q) v sestavě 312. perutě na letiště Planá u Českých Budějovic, které se staly jeho novým působištěm. Létá jako instruktor
a učitel létání u nově vzniklého 4. leteckého pluku.
V roce 1947 se vrací do rodného Dvorce a pracuje jako řidič. V témže roce se oženil.
Přišel však rok 1948 a osudové události zasáhly i Karla Šloufa, jen proto, že proti nacismu bojoval na západní, nikoliv na východní frontě. V červenci zažila jeho rodina první
bezohlednou prohlídku. Hledali prý tajné dokumenty a součástky letadel. Prožitý šok
poznamenal i paní Šloufovou, v srpnu předčasně porodila sedmiměsíční dcerku. Při
druhé prohlídce následovalo zatčení. Rodina se mezitím odstěhovala do Českých Velenic.
Když se Karel Šlouf vrátil z vězení a podařilo se mu najít rodinu, cítil se šťasten. Pracoval jako zámečník v dílnách ČSD v Č. Velenicích. V roce 1972 odešel do předčasného
důchodu. Jeho životní pouť byla ukončena 11. dubna 1980 tragickou dopravní nehodou.
Nikdy se za života nedočkal zadostiučinění, spravedlnosti. Do hodnosti plukovníka byl
mimořádně povýšen in memoriam 1. června 1991. V červnu 1992 byl plně rehabilitován.
Za bojové zásluhy byl vyznamenán: Čs. válečným křížem 1939, čs. medailí Za chrabrost
a čs. medailí Za zásluhy I. Stupně a řadou spojeneckých vyznamenání.
Ladislav Vitík
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tipy pro občany / z jednání zastupitelstva

Oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
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Zprávy z jednání zastupitelstva
města (ZMN) dne 13. 9. 2017
ZMN schválilo poskytnutí příspěvku Základní škole Nepomuk
na adaptační kurz ve výši 25.000 Kč.
ZMN schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) na projekt Nepomuk – Dvorec přestupní uzel a zároveň
předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města
Nepomuk. Předpoklad získání dotace je ve výši do 16,2 mil. Kč.
Spolufinancování města bude zhruba 2 mil. Kč.

Volby se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je:
volební okrsek č. 1

volební místnost v budově Muzea – Nepomuk, nám. A. Němejce
126 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku,
v těchto ulicích: A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka,
Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, Myslivecká, Na Daníčkách,
Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. A. Němejce,
Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické
nám., Sportovní, Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky,
U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, U Rybníka,
U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská.
volební okrsek č. 2

volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici
II. 395 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku
v ul. Družstevní, Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.
volební okrsek č. 3

volební místnost v budově fi Elitex, Nepomuk část Dvorec,
Železniční 33 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu
v Nepomuku, v části Dvorec.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanských
průkazem nebo cestovním pasem). Hlasovací lístky budou
dodány 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Tip na dotaci: Zelené oázy 2017
Žádosti: do 31. října 2017
Příjemci: obce, spolky, školy atd.

ZMN schválilo návratnou finanční výpomoc Mikroregionu
Nepomucko na předfinancování projektu „Separace bioodpadů
v DSO Mikroregion Nepomucko – kompostéry“ v rámci projektu OPŽP – 40. výzva ve výši 304 665 Kč. Po proplacení dotace bude
částka vrácena. Dotace pro město Nepomuk činí 258.000 Kč.
ZMN schválilo návratnou finanční výpomoc Mikroregionu
Nepomucko na předfinancování projektu „Separace bioodpadů
v DSO Mikroregion Nepomucko – kontejnery a technika“ v rámci projektu OPŽP – 41. výzva ve výši 1.312.044 Kč. Po proplacení dotace bude částka vrácena. Dotace pro město Nepomuk činí
1.115.000 Kč.
ZMN schválilo 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce
2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí
109.953.830 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 144.173.630 Kč.
ZMN neschválilo podmínky referenda na téma Umělecké dílo
pro kruhový objezd u Pyramidy. Realizace uměleckého díla tím
byla odložena na neurčito. Většina zastupitelů by přesto uvítala,
aby na kruhovém objezdu vzniklo umělecké dílo připomínající
svatého Jana Nepomuckého, žádný z oceněných návrhů ale většinu zastupitelů nezaujal.
ZMN schválilo změnu Územního plánu č. 5, která mj. umožňuje společnosti KUVAG CR, spol. s r.o. výstavbu nové výrobní
haly přiléhající ke stávajícímu areálu směrem k Nádražní ulici.
Majitel sousedního pozemku se hodlá proti rozhodnutí bránit
soudní cestou.
Na jednání ZMN rezignoval z důvodu špatné komunikace s městskou radou celý Kontrolní výbor města, který pracoval ve složení
Václav Kovář, Miroslav Němec a Miloslav Kubík.
Podrobné znění usnesení a videozáznam z jednání
na www.nepomuk.cz/obcan/samosprava-mesta/.

Sběrný dvůr odpadů města
Nepomuk – provozní hodiny

Výše grantu: 25.000 – 140.000 Kč

Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména
v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které
přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to
s aktivním zapojením veřejnosti. Svou žádost vyplňte do on-line
grantové databáze Grantys: www.nap.grantys.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

zavřeno
7.30–15.00 hod.
7.30–17.00 hod.
7.30–15.00 hod.
7.30–17.00 hod.
8.00–14.00 hod.
zavřeno

zprávy
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Krátké zprávy
Nový přístup ke škole se již projektuje.
Výběrové řízení na projektovou dokumentaci „Lokalita Pod Vinicí" vyhrála firma
STAVplan-CZ s.r.o., Plzeň – Doudlevce
s nabídkovou cenou 835.000 Kč bez DPH.
Projektová dokumentace, která vychází z územní studie vzniklé prostřednictvím komunitního plánování, zpracovává zejména dopravní řešení okolí školy,
tedy nový chodník, příjezd, parkování či
autobusové zastávky. V plánu je i přeložka vedení vysokého napětí a komunikace
v nové obytné zóně u Třebčické ulice.

Město monitoruje volné reality. Aktuální
nabídka nemovitostí k prodeji či pronájmu v Nepomuku a v Klášteře je umístěna pod tímto odkazem na http://bit.
ly/2xoKNRh.
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Z činnosti Policie
Nepomuk

Do 31. října můžete opět hlasovat pro náš sbor v anketě Dobrovolní hasiči roku. V letošním ročníku soutěžíme s akcí Noční toulání pod Zelenou Horou. Tradičně říjnovou sobotu
ve večerních až nočních hodinách plní hlídky mladých hasičů různé úkoly v okolí zámku
Zelená Hora. Trasa je vždy osvětlena pomocí světélek a účastníci musí například střílet ze vzduchovky, rozpoznat technické prostředky, provést ošetření zraněného apod. Při
závěrečném vyhodnocení na hasičské zbrojnici dojde na opékání vuřtů a rozdělění cen.
Hlasovat můžete pomocí internetového formuláře na adrese http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/ nebo pomocí SMS ve tvaru pro náš sbor je: HASICI SJZC2 odeslat na číslo 900 77 06,
cena je 6 Kč. Děkujeme Vám za podporu.

Závěr letních prázdnin se, v porovnání
se zbytkem roku, ukázal být klidnějším obdobím. Přesto se OOP Nepomuk
v období od 13. 8. 2017 do 13. 9. 2017
zabývalo několika případy, které si
zaslouží pozornost. Poměrně zajímavá byla
krádež v jednom z místních hotelů, kde
se pachatel ubytoval 13. 8. 2017 pod falešným jménem a nejenže nezaplatil poskytnuté služby, ale navíc odcizil televizor.
Nepomuckým policistům se následným
pátráním podařilo osobu ztotožnit a ukázalo se, že obdobný trestný čin již spáchala
v Uherském Brodě.
Během dohledu nad BESIP byly zjištěny dva případy jeho závažného porušení.
Odpoledne 5. 9. 2017 zastavila hlídka OOP
Nepomuk v obci Dvorec vozidlo, jehož
řidička pozbyla řidičské oprávnění. V poledne 10. 9. 2017 bylo pak v Nepomuku
u pošty kontrolováno vozidlo, jehož řidička
byla pod vlivem marihuany a amfetaminu.
Dále byly zjištěny dva případy, které
skončily převozem na protialkoholní
záchytnou stanici. První z nich byl nepomuckými policisty řešen v ranních
hodinách 6. 9. 2017 v Kasejovicích, kde
ležel na lavičce na náměstí silně opilý muž.
Dechová zkouška ukázala 2,48 promile
alkoholu v dechu. Pouze o tři dny později,
rovněž v ranních hodinách, byl obdobný
případ hlášen z obce Dvorec. Tentokrát
se jednalo o muže, který přijel vlakem
z Plzně a vzhledem ke stupni své opilosti
nebyl schopen dechovou zkoušku ani
vykonat.
K největšímu úspěchu se však musíme
vrátit až do 3. 8. 2017. Tehdy se hlídce OOP
Nepomuk podařilo ve spolupráci s hlídkou
OOP Blovice dopadnout dva pachatele, kteří
se dopustili rozsáhlé série vloupání do prodejen na území celé republiky. Osudným
se oběma mužům stalo vloupání do prodejen na Blovicku a Horažďovicku, kdy byli
při následném pátrání hlídkami zadrženi
i s odcizeným zbožím.
Na závěr bychom rádi upozornili řidiče
na zvýšení pozornosti v nadcházejícím
podzimním období. V poslední době byl
zaznamenán nárůst střetů se zvěří a navíc
lze předpokládat razantní zhoršení klimatických podmínek a v souvislosti s tím
i zhoršení sjízdnosti pozemních komunikací. Dále bychom chtěli upozornit
chodce na povinnost nošení reflexní pásky
a s ohledem na ranní mlhy a šero i cyklisty
na povinnost mít řádně osvětlené kolo.

Vladimír Vozka, hasiči Nepomuk

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Na Daníčkách vyrostou nové domy. Rada
města Nepomuk na základě výsledků výběrového řízení vybrala zhotovitele projektové dokumentace na dopravní řešení a další infrastrukturu obytné zóny
Na Daníčkách – II. etapa, kterým bude firma MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. za cenu
595.000 Kč. Parcely by měly být pro zájemce připraveny v příštím roce. Zájemci o poslední nerezervované parcely se mohou
hlásit u místostarosty města Pavla Kroupy.
Zelená Hora zazáří i o svátcích. O státních svátcích 28. 10. a 17. 11., ale také
o Vánocích bude v letošním roce po setmění nasvícena Zelená Hora, která zářila
do tmy po celé letní prázdniny. Nenechte
si ujít tento nevšední pohled.
V Luční ulici dojde k výsadbě. Mezi Luční
ulicí a průtahem I/20 by měla být během
podzimu realizována výsadba stromů
a keřů, která částečně odhluční hlavní silnici od obytných domů a také trochu zkrášlí příjezd do města od Písku.
Zakázku zrealizuje firma Šumavské zahrady, s.r.o. na základě projektu Zuzany
Kejhové-Přenosilové.
Od září jezdí více vlaků. Od 4. září došlo ke znovuzprovoznění prvního ranního a posledního večerního vlaku v úseku
Nepomuk – Horažďovice předměstí. Oba
vlaky jedou denně, včetně sobot a nedělí.

Vrčení vrčely traktory. Ve Vrčeni se 26.
8. konala tradiční Traktoriáda, kterou
na závěr prázdnin pořádá Spolek Vrčeň
a další příznivci. Traktory nejrůznějších
typů a další, mnohdy kuriózní, vozidla,
která se normálně neobjevují na silnici,
vyjíždějí z návsi. Pokračuje se po cestě
na Tojice, pak po nové cestě do Štědrého
a zpět přes okraj Vrčeně na bývalé sokolské hřiště. Tady se končí a na improvizovaném tábořišti se opékají buřty a pořádají hry a soutěže pro děti.
„Klášteráci“ slavili konec prázdnin
na Zelené Hoře. Akce nazvaná 24 hodin
na Zelené Hoře začala 26. 8. dopolední brigádou – vyklízením sklepa v průjezdu zámku, následoval oběd, po něm
soutěžení o ceny, opékání buřtů, noční
bobřík odvahy a promítání pohádek, nechybělo ani spaní pod širákem či snídaně v trávě.
V Žinkovech plánují kanalizaci. Ve věci
kanalizace a ČOV Žinkovy bylo již vydáno stavební povolení, městys má podanou žádost o dotaci na Ministerstvo
zemědělství a v současné době vybírá
zhotovitele.
V Dožicích bude pouť. 1. 10. se koná
v Dožicích pouť na sv. Michaela, jejíž
součástí je rovněž pouťový turnaj
ve fotbale na dožickém hřišti.
Ve Spáleném Poříčí vás omámí čokoláda. Čokoládu různých druhů i forem
můžete ochutnávat v neděli 12. listopadu ve Wellness hotelu Brdy. Sladký
raut se bude konat v hotelové restauraci od 14:00 do 16:00 formou švédského stolu.

Hlasujte v anketě Dobrovolní hasiči roku
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Postřehy z návštěvy partnerského města Swalmen

Na sklonku letošních prázdnin ve dnech
24.–28. srpna město Nepomuk vypravilo
opět po dvou letech autobus do partnerského Swalmen, části města Roermond
v Nizozemí. Výpravu letos tvořili jako
obvykle zástupci našeho města a členové
pracovní skupiny Nepomuk – Swalmen,
a dále zástupci naší základní školy,
Fotoklubu, Pétanque klubu, Republiky
Čížkov a další nepomučtí zájemci, kteří
buď již mají ve Swalmen své přátele
a známé, anebo se tam vypravili poprvé.
Swalmenští pro všechny účastníky
připravili jako obvykle zajímavý a pestrý
program, částečně zaměřený pro celou
výpravu, jako i pro jednotlivé zájmové
skupiny. Kupříkladu v pátek jsme navštívili všichni město Roermond, kde nás
nejprve na radnici mile přijala starostka

města Rianne Donders, kterou doprovázel člen rady města zastupující Swalmen
Frans Schreurs. Setkání na radnici pokračovalo diskuzí mezi zástupci obou měst
se vzájemnou výměnou zkušeností
v oblasti cestovního ruchu, s následnou
návštěvou informačního centra. Přítomné učitelky z naší ZŠ strávily část dne
v Synergy school v Roermondu, ostatní
poznávali střed města a odpoledne
jsme již všichni pohromadě absolvovali komentovanou prohlídku starého
místního hřbitova, kde jsou pochovány významné osobnosti z této oblasti.
V sobotu proběhla vernisáž společné
výstavy fotografů z obou měst ve společenských prostorách domu pro seniory
ve Swalmen, zúčastnili jsme se turnaje
v pétanque (vyhrál Nepomuk), další

skupina zájemců se byla projet na kolech
za poznáním okolí, někteří navštívili
společenské centrum Emmaus. Skupina z Republiky Čížkov navštívila své
přátele ve střeleckém klubu v Melicku.
Večer jsme všichni strávili účastí při
netradičních farmářských hrách spojených s barbecque na farmě Cornelishof
v Asenray poblíž Swalmen. V neděli dopoledne se uskutečnilo výroční zasedání
obou pracovních skupin, část výpravy
si naplánovala celodenní výlet vlakem
do Amsterdamu, další měli možnost
navštívit výroční bleší trh ve Swalmen,
až večer jsme zakončili náš pobyt společnou večeří s následnou afterparty.
Je třeba připomenout, že partnerství
mezi oběma městy trvá bez přerušení již
úctyhodných šestadvacet let. Je to dáno
především tím, že toto partnerství nikdy
nebylo zcela závislé na komunálně politické situaci v kterémkoliv z obou měst.
Od samého počátku se starají o setkávání mnoha různých skupin lidí stejných
zájmů členové obou pracovních skupin nezávisle na politické příslušnosti.
Setkání jako tradičně proběhlo
v příjemném a přátelském duchu, kterému jistě výrazně napomohlo skvělé
počasí. Velice pozitivní je skutečnost, že
se letos zapojilo nemálo mladých lidí,
mezi kterými vznikla řada nových přátelských kontaktů. Na příští rok 2018 jsme
domluvili společné setkání v termínu
14.–18. června, tentokrát v Nepomuku.
Pavel Jiran, zastupitel
a člen pracovní skupiny

Fénix otevřel dveře návštěvníkům
Historicky první Dny otevřených dveří uspořádalo v termínu
15. – 16. 9. Volnočasové centrum Fénix Nepomuk, které zahajuje
první sezónu po odchodu své zakladatelky Miroslavy Brožové
čistě pod hlavičkou města Nepomuk. K vidění byly po oba dva
dny ukázky keramické tvorby, různých stylů tanců i kondičního cvičení, práce s počítačem. Návštěvníci mohli ale zároveň
nahlédnout do všech učeben, ve kterých bude od října probíhat například výuka cizích jazyků, regionální historie pro
dospělé i děti, hra na kytaru, flétnu, psychologické poradenství

FÉNIX
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,
Nepomuk

či výtvarná výchova. Přibývaly také „doteky“ lidí na společném
Fénixovém stromě. Některé kurzy se zcela naplnily záhy po otevření kanceláře. Již nyní chystají ve Fénixu další akce, například
hraní deskových her či ženská setkávání. S blížící se zimou přijdou takové společné chvíle jistě vhod. Kompletní rozpis kurzů
najdete v informačním bulletinu, který je k vyzvednutí přímo
ve Fénixu či v informačním centru Nepomuk, celková nabídka
je také na webových stránkách Fénixu. Přihlášky jsou platné až
po uhrazení kurzovného.

Pracovní doba:
pondělí a středa: 13:30–18:00
úterý a čtvrtek: 13:30–16:00
pátek: telefonicky

Tel.: (+420) 737 500 427
(Eva Valmová, vedoucí centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz
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Výlet za naší kněžnou

Kastelán Jaroslav Bušta
a knihovna na zámku Slatiňany

Na rodinných černobílých fotografiích, které mi Pavel Motejzík ukazuje
v neděli ráno 10. září 2017 na autobusové
zastávce, dominuje starší, stále krásná
žena. Je obklopena blízkými příslušníky
své rodiny. Pavel veze zarámované zvětšené fotografie jako dárek na zámky Žleby
a Slatiňany.
„Kde ty Žleby vlastně jsou?“ ptám se.
„Ve východních Čechách u Chrudimi,“
zní odpověď. Pavel je na zájezd, pořádaný
Mikroregionem Nepomucko, perfektně
připraven. Zrovna jako naše průvodkyně Jiřina Pichlíková. Já jenom vím,
že se ocitnu na místech, kde přebývala
Ona. Moudrá, krásná, nadaná, laskavá
a ušlechtilá Vilemína z Auerspergu. „Vaše
dobroditelka“ – tohle slovní spojení jsme
z úst Jaroslava Bušty, vynikajícího kastelána na zámku Slatiňany, jehož byla radost
poslouchat, slyšeli mnohokrát. Ale to už
předbíhám.
Autobus naplněný Nepomučany
i lidmi z okolí vyjíždí v drobném dešti
z Nepomuka v šest ráno. Když z něj vystupujeme před devátou, už neprší. Ocitáme
se v dosahu Železných hor, na ostrohu
obtékaném řekou Doubravou, která zde
vytvořila „žlab“ – ano, jsme u zámku Žleby.
Prostranství před zámkem je pěkně upravené a samotná stavba zámku lahodí
oku. Vincenc Karel Auersperg dal zámku
v letech 1849-1868 dnešní romantickou
podobu. Sám měl romantickou duši,
miloval rytířství, malování a romány Waltra Scotta. Jeho žena, „naše Vilemína“,
spolu se svou tchyní, kněžnou Gabrielou

z Lobkowicz, se podílela na vzhledu
zámku rovněž, a to svými náčrty, podle
nichž byl zámek zdoben. O to m a všem
dalším nám zaníceně vypravuje mladý
průvodce Daniel Mencl. Nelze vůbec vstřebat ohromné množství faktů, kterými nás
zahrnuje. „Já jsem si průvodcovstvím splnil svůj dětský sen,“ říká.
Dozvídáme se, že na místě zámku stával ve 13. stol. hrad a střídalo se na něm
mnoho majitelů – mezi nimi byl i Karel
IV., což svědčí o důležitosti hradu.
Do držení Auerspergů (pocházejících
údajně ze Švábska, odkud přesídlili
do Lublaně, poblíž níž založili hrad Auersperg) se zámek dostal až v polovině
18. stol. My, návštěvníci, jsme byli udiveni přepychovým zařízením interiéru.
Pak nás čekala ještě jedna lahůdka – obora
s bílými jeleny a ukázka výcviku dravců.
K zámku ve Slatiňanech nás autobus
dovezl za necelou hodinu. Zaposlouchali
jsme se do fundovaného, svěže pojatého
výkladu. Kněžna Vilemína na nás shlížela
z portrétů téměř v každém pokoji tohoto
překrásného zámku. Jestliže Žleby jsou
zámkem plným zbraní a zbroje, Slatiňany
jsou plny příběhů a koní. Tady se odehrával rodinný život Auerspergů, tady byli
skutečně doma. Nejstarší z pěti Vilemíniných dětí (kněžna jich porodila sedm,
dvě děti brzy zemřely) František Josef
se v r. 1878 oženil s Vilemínou Kinskou
a slatiňanský zámek proměnili z loveckého sídla v sídlo vskutku rodinné. „Naše“
Vilemína zemřela až dvacet let po jejich
svatbě, takže si zámku ještě užila. A jistě

i procházek v rozsáhlém anglickém
parku o rozloze 16 ha, kde je i socha koně
od B. Kafky z r. 1935. Mimořádně se tu
vyjímá. My jsme si procházky z časových
důvodů moc užít nemohli. Někteří z nás
se mohli podívat do stájí, které na konci
19. stol. vybudovali Auerspergové v parku
a které neměly tehdy svou moderností
v Čechách sobě rovné.
„Auerspergové patřili k nejstarším,
nejurozenějším a nejbohatším šlechtickým rodům v celé habsburské monarchii,“
píše se v průvodci. Nabyla jsem dojmu, že
byli i na přelomu 19. a 20. stol. nesmírně
podnikaví, pracovití, zdravě ctižádostiví.
Patřila k nim i naše kněžna z rodu Colloredů-Mannsfeldů, která jim přinesla věnem
své nejoblíbenější sídlo, Zelenou Horu.
Stálo by za to ji zvelebit.
Kněžna by si zasloužila, aby tam visel
alespoň jeden její portrét. Byla přece dobroditelkou našeho kraje. Příští rok uplyne
120 let od její smrti. Třeba bychom si
mohli její dobré dílo připomenout o zelenohorské pouti.
Když jsme nastupovali do autobusu
ke zpáteční cestě, začalo zase pršet. Usedali jsme do autobusu nadšeni, plni
krásných dojmů. Sama pro sebe jsem si
říkala: Jak je dobré, že v našem kraji zanechali stopu Auerspergové! Jak je dobré, že
máme takové výborné průvodce a kastelány, kteří se o jejich dědictví starají! Už
vím, kde jsou Žleby a Slatiňany. Stojí za to
se tam vypravit!
Marie Bílková
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Téma k diskuzi:
Volby 2017
Otázky pro kandidáty
do sněmovny:

1
Uveďte, prosím, jednu věc z vašeho
volebního programu, která je
podle vás obzvláště důležitá.

2
Proč jste se rozhodl/a
kandidovat do sněmovny?

Nepomucké noviny / říjen 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října.
Občané České republiky, kteří dosáhli zletilosti
a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu
volebního práva, zvolí 200 poslanců do Poslanecké
sněmovny, dolní komory Parlamentu České
republiky, pomocí systému poměrného zastoupení.
Obyvatelé ČR mohou volit i mimo místo svého
trvalého bydliště, musí si ale včas vyřídit voličský
průkaz. Poprvé v historii České republiky jsou
výdaje na kampaň omezeny, a to maximálně 90
milionů korun za každou stranu. Rozhodli jsme
se oslovit kandidáty se vztahem k jižnímu Plzeňsku
u všech politických stran a hnutí, které měly v září
volební potenciál dle agentury sanep.cz nad 5%,
tedy nad hranicí, nutnou ke vstupu do sněmovny.
Celkem je jich 11, tedy velmi široké spektrum.

téma k diskuzi
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KSČM – Mgr. Hana Hemzáčková,
archeoložka a učitelka, asistentka poslance, Starý Plzenec
1

Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních oblastí mého zájmu je
školství, z volebního programu bych vyzdvihla potřebu prosadit
kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního
trhu, vyšší sociální a prospěchová stipendia a ne inkluzi za každou
cenu. V České republice totiž stále chybí absolventi zejména technických oborů, po kterých je na pracovním trhu velká poptávka, a to
na všech úrovních, tedy od vyučených až po vysokoškolsky vzdělané. Naopak stále roste počet absolventů gymnázií, kteří, pokud
nepokračují na vysokou školu, jen velmi těžko hledají uplatnění.
Pokud jde o inkluzi (proces, jehož snahou je nastavení takového
systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit
povinnou školní docházku), osobně si myslím, že je to věc dobrá,
ale nemůže se aplikovat plošně na všechny děti se specifickými
potřebami, stále je mnoho dětí, které potřebují individuální přístup, který jim zabezpečí nejlépe speciální školy a speciální pedagogové, protože v běžných školách toto není možné.

9

přichází likvidace venkovských hospod, které většinou provozují důchodci nebo ostatní na vedlejší pracovní poměr. Do hospůdky si občané zašli "na pivo", aby si popovídali, poseděli o pouti
nebo při posvícení, nebo schůzovali členové zájmových spolků.
Provoz nic moc pro nějaké zisky. Znám v okolí mnoho obcí, kde
je poslední venkovská služba zlikvidována. Definitivní ránu hospůdkám zasadil protikuřácký zákon. Likvidace padá i na drobné
řemeslníky, kteří na venkově leccos opraví, svaří, nabrousí. Ani ti
nebudou zavádět nové technologie EET, které jsou pro ně často
těžko naučitelné. S EET se více daní nevybere a především venkov
dále velmi zaostane.
2

Od roku 2002 pracuji jako starosta čtyřtisícového města Blovice.
Za těch 15 let se ve městě mnoho změnilo ve prospěch všech
občanů. Úspěch spočívá v tom, že je třeba občanům naslouchat, vidět problémy, umět porozumět a používat selský rozum.
V Poslanecké sněmovně často vnímám poslance, kteří jednají
jakoby žili ve skleníku. Připadá mi často, že neznají problémy
a potřeby občanů, zabývají se dlouze věcmi, nad kterými se pozastavuje rozum místo práce pro blaho občanů naší země. Jsem
přesvědčen, že do Poslanecké sněmovny mohu přinést bohaté
zkušenosti z práce starosty města, znalosti problémů občanů,
se kterými na komunální úrovni denně setkávám. I ostatní starostové s delší praxí a viditelnými úspěchy by jako poslanci byli
velice přínosní používáním jednoduchého selského rozumu. Ten
mnohým současným poslancům chybí

2

Pracuji již 7 let jako asistentka poslanců (nejdříve Ivana Levá,
poté Jiří Valenta). Za tu dobu jsem načerpala mnoho zkušeností,
poznatků a setkala se s mnoha lidmi, kteří mě často seznamovali
a seznamují se svými starostmi, problémy, ale někdy i radostmi
a úspěchy, a tak, když jsem byla oslovena, zda bych nechtěla zkusit kandidovat, nabídku jsem přijala, protože si myslím, že bych
mohla náš kraj dobře reprezentovat a jeho občanům pomáhat více,
než mohu nyní. Mými cíli je především pomoc hendikepovaným,
ochrana zvířat a záchrana památek.

ANO 2011 – Ing. Mirka Masopustová,
podnikatel v oblasti investic a realit, Chválenice
1

Jedna věc z programu, která je podle mě důležitá? Program hnutí
ANO chce prosadit změny ve všech oblastech chodu země a nutno
podotknout – k lepšímu. Program prosazuje změny, po kterých
lidé volají již roky. Co podle mě je důležité, jsou investice státu tak,
abychom byli energeticky a potravinově nezávislí. V dnešní napjaté
době je toto prvořadý úkol. S tím souvisí podpora venkova, kterou
já chci prosazovat. Být nezávislí v oblasti vodohospodářství. Dnes
se již ví, že voda bude v budoucnu nejdražší surovina na světě.
A u nás v regionu existují ještě domácnosti, které nejsou napojeny
na upravovanou vodu. Dále všemi prostředky bojovat proti suchu
– vytvářet rybníky, mokřady, zadržovat dešťovou vodu a využívat ji
jako užitkovou v domácnostech.
2

Proč jsem se rozhodla kandidovat do Poslanecké sněmovny? Chci
se podílet na programech shora uvedených, získávat dotace a projekty pro náš region Plzeň – jih. Zajistit našim důchodcům lepší
životní podmínky jako poděkování za práci pro tento stát. Je mně
velmi smutno, když vím, že si nemohou koupit lepší jídlo, lepší
oblečení, jet na výlet. Miliardy plynou do neziskových organizací
a důchodcům se přidá 40 Kč. Celý svět se nám smál. Před pár roky
byl počet neziskovek asi 80 tisíc, dnes již 128 000 neziskových organizací. To je alarmující. Mám mnoho zkušeností jak ze samostatné
práce projektantky v ČR, tak i z dlouhodobého pobytu v zahraničí,
kde prosadit se je opravdu tvrdé. Když mě lidé podpoří, tak využiji všech svých schopností prosadit dobré věci v našem regionu

ČSSD – Ivana Šiftová,
ředitelka DKS Žinkovy, Přeštice

1

ODS – Jan Poduška,
starosta města Blovice, Blovice

Na prvním místě určitě bezpečnost a ochrana České republiky –
pod tímto pojmem se musíme zabývat nejen ochranou hranic, ale
i potravinovou soběstačností, kterou jsme vstupem do EU ztratili.
Jelikož jsem vystudovala ČZU, jsem seznámena s praktikami EU,
které nám nedovolují být potravinově soběstační. Díky kvótám
v zemědělství jsme přišli nejen o naše cukrovary, ale i o české
potraviny. Je to způsobeno tím, že zahraniční producenti v EU mají
vyšší dotace v oblasti zemědělství než čeští zemědělci (např. Polsko,
Francie, Německo). Nám dávají dotace na zatravnění, abychom
neprodukovali potraviny a byli závislí na jejich dovozu. Ornou
půdu zastavují zahraničními montovnami, což je třeba v Německu
či Rakousku legislativně nemožné. U nás je to politiky tolerováno,
což je důsledkem zahraničního lobbingu.

1

2

Zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele. Drtivá většina
živnostníků řádně platí daně, plošné zavedení EET je v očích veřejnosti kriminalizuje. Je tady finanční správa, která má ve svých
povinnostech řádně kontrolovat. Zavedení EET znovu poškodilo venkovský prostor. Po omezení poštovních služeb, zrušení
obchodu, omezování veřejné dopravy a také existence školství

Jelikož jsem matka 2 dětí, není mi lhostejný osud České republiky pro nás i budoucí generace, zvláště při nynější nebezpečné
nelegální muslimské imigraci, která z historických zkušeností přinesla do Evropy vždy jen války. Je třeba vládnout tak, aby vše vedlo
ku prospěchu ČR (dnešní stát neumí vydělávat peníze a vysoce
zdaňuje práci lidí).

1

ČSSD je stranou s komplexním programem udržitelného ekonomického rozvoje moderní společnosti. Všechny oblasti spolu
navzájem souvisí. Cílem úspěchu je modernizovat naši ekonomiku,
omezit laciné montovny, podporovat výrobu s vyšší přidanou hodnotou práce. Nelíbí se mi, že značná část zisků odtéká z republiky
do zahraničí, místo aby byla použita do dalšího rozvoje. Moderní
společnost se musí umět postarat o nemocné a starší občany. Jako
ředitelka Domova klidného stáří v Žinkovech vím, jak nákladná
a náročná péče o seniory je, ale oni si to zaslouží.
2

Stávající vláda dle mého soudu je úspěšná, roste ekonomika
a výrazně rostou mzdy, ale i důchody. Máme v Evropě nejnižší
nezaměstnanost, klesá kriminalita. I přes zmíněné úspěchy a přes
výrazný růst životní úrovně se toto nepromítá do života všech
našich spoluobčanů. Vzhledem k mým zkušenostem v sociální
sféře, bych se ráda věnovala sociální oblasti, péči o starší občany,
ale i o ty, kteří naši péči a pozornost potřebují. Normální je přece
v dnešní době pomáhat.

SPD – Ing. Marie Pošarová,
finanční analytička, Měčín
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byli ve sněmovně jen 3 zástupci STAROSTŮ, přesto udělali velký kus
práce ve výstavbě základních škol, v obnově památek, odstranili
zbytečné platby lidí za vynětí z půdního fondu, donutili stát zveřejňovat smlouvy, podpořili venkov a rozvoj obcí. Plně podporuji naši
lídryni, M. Opltovou, která má přes své mládí mnoho zkušeností
z řízení obce, z podpory sportovních a kulturních aktivit i z rozvoje
širšího regionu. K tomu má i velké nadšení pro práci pro ostatn

KDU-ČSL – Mgr. Alena Průchová,
ředitelka MŠ, Horažďovice

Piráti – Mgr. Bohumil Koča,
OSVČ a neuvolněný místostarosta, Stod

1

1

Za důležitou považuji oblast výchovy a vzdělávání, a to ne pouze
proto, že patřím profesí k učitelskému stavu. Od jmenované oblasti
se odvíjí vše ostatní. Nevěříte? Kvalitní a zodpovědný učitel dělá
kvalitní školu. Kvalitní a zodpovědný učitel na jakékoli úrovni
školství (počínaje už mateřskými školami) může a dokáže zaujmout a vštípit vše podstatné, vše potřebné, vše důležité, na čem
mohou žáci či studenti a nakonec již i občané v životě stavět. Co
jim otvírá obzory, nenechá je stagnovat a usnadní jim překonávat
a ustát změny, které s sebou současná doba nese a ponese. Ať jsou
v oblasti rodinné politiky, ekonomiky nebo hospodářské i sociální
politiky, či zahraniční politiky, zemědělství, zdravotnictví,…Nejsem
vizionář, ale věřím, že se nám to do budoucna může zdařit. Vše
ale chce a má svůj čas.

Zjednodušení daňového systému a elektronizace státní správy. Jedná
se o zavedení skutečně rovné daně – na principu stejné sazby celkového zdanění práce (včetně odvodů) pro všechny příjmové skupiny.
Sleva na dani by byla ponechána v současné výši. Daně a odvody živnostníků by se sjednotily do jedné platby a zavedlo se jednotné
inkasní místo. Jednoduchý daňový formulář by bylo možné vyplnit
online během 10 minut. Veškeré informace k programu můžete najít
přehledně zpracované na internetových stránkách www.pirati.cz

2

Podporuji hodnoty a principy KDU-ČSL a chci podpořit lidi i stranu,
které považuji za slušné, poctivé a čestné.

2

Mé rozhodnutí ovlivnil přístup stávajících vládnoucích stran k drobným podnikatelům. Na jedné straně zástupci sociální demokracie veřejně prohlašují o živnostnících, že jsou parazité systému,
na straně druhé zástupci hnutí ANO (či vlastně p. Babiš, protože
ve straně neexistují jiné názorové proudy) říkají, že všichni jsou
zloději a je třeba je nemilosrdně kontrolovat, perzekuovat, sledovat
a to ještě předtím než něco spáchají. A to jsou věci, které mě jako
člena tohoto stavu v podstatě donutily k občanské a politické aktivitě. Nechci totiž, abych já nebo moje děti žili v zemi, kde budou
poctiví a pracovití lidé (což si myslím je většina živnostníků, protože
jim stát nerozdává obří zakázky, dotace a musí si svou obživu najít
sami) označováni za příživníky a zloděje, navíc lidmi, kteří nejsou
schopni sami prokázat svoji morální a majetkovou bezúhonnost.

TOP 09 – Mgr. Karel Naxera,
starosta města Přeštice, Přeštice
1

Je velmi těžké vybrat pouze jeden z bodů našeho programu. Zvolím
proto s určitou výhradou ten bod, který zcela jistě ovlivňuje zčásti
nebo významně všechny body ostatní. Co vnímáme jako strana
intenzivně, je nutnost napřít všechny síly a nejen upevnit, ale
i posílit naši roli v Evropské unii. Je též třeba splnit, jako jeden
z našich závazků, podmínky pro přijetí eura. Chceme se stát součástí rychlého pruhu a účastnit se rozhodování o naší společné
budoucnosti.Evropa jsme my.
2

Kandidovat hodlám ze stejných důvodů, z jakých jsem před téměř
čtyřmi roky vstupoval do TOP 09. Nyní se mohu opřít i o zkušenosti
získané v komunální politice v roli starosty Přeštic. Chci i nadále
pracovat pro občany mého kraje a mám co nabídnout. Jsem přesvědčen, že náš program dává jasné odpovědi na otázky, jak vidíme
směřování naší republiky. Je mi též ctí být na jedné kandidátce
s kolegy, kterých si vážím. A podpořit slušnou a zodpovědnou
politiku vnímám jako povinnost.

REALISTÉ – Ing. Jaroslava Kunová,
výkonná ředitelka Asociace nemocnic ČR, Štěnovice
1

Libí se mi naše jakési neformální heslo: „rodina, bezpečnost,
národní zájem“.
2

Odpověď na druhou otázku: vstup do politiky jsem vždy odmítala,
pozorovala jsem však situaci, jak se vyvíjí, jak pokračuje lobismus,
byrokracie, neobjektivní informování občanů. Na začátku roku
jsme měli setkání spolužáků, kde mi můj spolužák, který se vrátil
po desítkách let strávených v cizině, řekl, jak je znechucen poměry.
Já jsem mu potvrdila, že lidé jsou otrávení a vracejí se do systému
jako za komunistů, tj. uzavírají se do soukromí, neposlouchají
zprávy. On mi na to řekl, ale to je špatně, když nic neuděláme, bude
to tak pokračovat. Uvědomila jsem si to a řekla si, je to pravda,
i když to půjde pomalu, ale snad se přidají i ostatní. Tak jsem přijala nabídku Realistů, kde jsem měla původně být jen specialista
na zdravotnictví, být lídr za Plzeňský kraj.

Starostové a nezávislí – Ing. Pavel Čížek,
náměstek hejtmana pro oblast dopravy, neuvolněný
starosta města Spálené Poříčí, Spálené Poříčí
1

V programu máme jako STAROSTOVÉ mnoho věcí. Například
chceme, aby stát co nejméně obtěžoval své občany nejrůznějšími
nařízeními, formuláři, chceme, aby zákony byly jednoduché a všem
srozumitelné. Ale vyberu si z mnoha věcí jednu: Myslím, že stát
málo projevuje vděčnost a úctu našim seniorům. Senioři jsou oporou rodin, mají mnoho životních a pracovních zkušeností, o něž
se mohou s ostatními podělit. Chceme, aby senioři byli partnery
státu a partnery obcí. Zapojme seniory do činností, v nichž jsou
výborní – mnozí z nich mohou pracovat jako knihovníci, kronikáři,
pracovníci v kultuře, ale i v sociální sféře při péči o ostatní. Chtěli
bychom nabídnout seniorům možnosti dalšího vzdělávání, možnosti cestování, levného a pohodlného bydlení a zároveň bychom
chtěli využít jejich zkušenosti při mimoškolní činnosti dětí i při
školní výuce. Zajímavá je například forma pravidelných besed,
dialogu dětí a seniorů. Stát, poslanci, ministři by měli umět ocenit práci seniorů a dokázat jim poděkovat právě tak, jako v obcích
děkují a blahopřejí seniorům alespoň jednou ročně starostové.

Důležitý je pro mě bod „Zásadně zvýšíme investice do vzdělávání“,
který se mě jakožto budoucího pedagoga blízce týká. Myslím si, že
v České republice je ve srovnání s ostatními státy EU velice žalostné
ohodnocení pedagogů, přičemž jsou to právě oni, kteří vychovávají budoucí generace. Mnoho absolventů pedagogických fakult
dá raději přednost jinému, lépe placenému zaměstnání před prací
ve školství. Přicházíme tím o potencionální kvalitní pedagogy.

2

2

Podporuji kandidátku Starostů a nezávislých proto, že jsem přesvědčen o tom, že do Poslanecké sněmovny patří lidé z praxe, kteří neřeší
žádné nesmyslné stranické půtky, ale přesně vědí, co lidé potřebují,
kde stát dělá chyby a jak je třeba je odstranit. V minulém období

Do sněmovny kandiduji, protože si myslím, že Česká republika
potřebuje mnoho zásadních změn v přístupu k určitým problematickým záležitostem. A tyto změny jdou provést pouze
na státní úrovni.

Zelení – Bc. Jakub Kurc,
student ZČU a pořadatel kulturních akcí, Nepomuk
1

Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Jste spokojeni se současnou politickou
reprezentací České republiky? Proč ano, proč ne...
Václav Klinger

Na Vaši otázku, zda jsem spokojen se současnou politickou
reprezentací České republiky, Vám mohu říci pouze několika
slovy, že spokojen v žádném případě nejsem. Na druhou otázku
Vám nemohu odpovědět, ale ono stačí se podívat kolem sebe
nebo zapnout televizi.
Václav Václavek

Tak vážená, na vaši otázku, zda jsem spokojen se současnou
politickou reprezentací ČR, musím zcela říct, že nejsem. Jsem
přesvědčen, že nemusím sdělovat k vaši otázce žádnou odpověď
a každý to jistě pochopí.
Bohumil Dostál

Jestli současní i minulí politici reprezentují Českou republiku, tak se stalo to, že se stydím za to, že jsem Čech. Jejich

?

předvádění boje o koryta a absolutní nezájem o řešení podstatných problémů České republiky, mě nahání husí kůži.
V roce 1989 převzali stát, který neměl ani korunu zahraničního
dluhu. V dnešní době už je dluh v bilionech. Dovolili a připustili rozkrást Českou republiku. Dnes už nám nepatří téměř nic.
V současné době nám odchází velká část kapitálu do zahraničí, do tzv. "daňových rájů". Ale o tom jsem hovořit nechtěl.
Předvolební boj mi připadá jako vytahování exkrementů
ze žumpy. Je smutné, že první politik, který snížil dluh státního
rozpočtu a nepřipustil rozdělování státních peněz mezi pány
politiky, je celým spektrem politických stran odsouzen a pranýřován všemi politickými stranami. Lidé, zamyslete se, koho
budete volit!
Koho budete volit?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.
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Jaroslav Hodek zahajuje svou výstavu

Jaroslav Hodek uspořádal souhrnnou výstavu

Jsou výstavy, které si nejde nechat ujít. Velký talent pro umění a řemesla v mnoha
různých podobách prokazuje na své souhrnné výstavě ve Spáleném Poříčí Jaroslav
Hodek, který své práce vystavuje pod hlavičkou Měšťanské besedy. Obří i pohyblivý betlém, stovky kreseb dodnes stojících i zaniklých domů, kostelů, synagog, křížků, vesnic Mikroregionu Nepomucko, ale například i portréty jemu blízkých lidí, landartové
umění, dřevěné sochy a reliéfy, mapování, restaurování či tvorba modelů památek,
překlady starých listin a jiné pátrání v historii, to je jen stručný výčet jeho prací, které
zahrnují téměř celé jedno patro budovy bývalé vrchnostenské sýpky. Sám uvedl, že jen
instalace výstavy zabrala 47 hodin čistého času. Poslední sochu ostatně osazoval až pět
minut před začátkem vernisáže. Za nejvzácnější artefakt expozice označil při vernisáži
dřevěný reliéf, který vytvořil k poctě malíře, novináře a regionálního patriota Richarda
Böhnela. „Rád bych ho po skončení této výstavy věnoval vdově Miroslavě Böhnelové
do MiRi galerie v Milči,“ uvedl a dojal tím zároveň mnohé přítomné. „To je opravdové
umění, pracné, smysluplné. Když vidím krásu českých vesniček, křížky v polích, kostelíky, kapličky, jsem dojatá,“ uvedla významná česká žena ve světě a první dáma plzeňské
poezie Hana Gerzanicová, která pomohla výstavu zahájit recitací svých básní. Ostatně,
její myšlenky k Hodkově tvorbě byly obsažené i přímo v básních samotných: „Budeme
marně hledat v světě domov, jenž v české louce kvete, kde Praha zvoní stověžatá a cesty
deštěm plné bláta točí se kolem vísek v stráni – kde Blaník svaté vojsko chrání…
A i kdyby řečí sto jsme znali a národ náš byl pouze malý, přes světa nádhery a zlata jen
domů vede cesta svatá…“ „Výstava ukazuje nejen minulost, ale i budoucnost,“ upozornil
Hodek. „Můžete vidět například nedokončenou sochu sv. Vojtěcha pro budoucí obnovu
kapličky v Těnovicích či reliéfy postav ze Čtyřlístku pro novou knihovnu ve Spáleném
Poříčí.“ Výstavu můžete navštívit až do 31. října ve špejcharu Ve Dvoře ve Spáleném
Poříčí. Vzhledem ke konci letní sezóny je dobré termín prohlídky předem zamluvit či
ověřit na tel. 605 368 410. Od 2. do 6. 10. mají ve spálenopoříčském infocentru dovolenou. Více fotografií najdete na facebookové stránce „Mikroregion Nepomucko“.
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Plzeňské oslavy
vzniku republiky
28. října 2017

Spálené Poříčí prožilo
Den s armádou
Na náměstí ve Spáleném Poříčí a v jeho
okolí se 12. 9. konal Den s armádou.
Vojáci přijeli díky tomu, že spálenopoříčská škola patří mezi Stonožkové školy,
jež s armádou spolupracují. K vidění
byly kolový obrněný transportér Pandur,
záchranářský vrtulník W-3A Sokol, samohybná kanónová houfnice DANA a další
stroje. Děti si zkoušely dávat první
pomoc, k poslechu zahrála hudba big
bandu Ústřední hudby Armády ČR.
Zdroj: Pavel Korelus,
Plzeňský deník, 13. 9. 2017

Člověka, o němž jsme vůbec nevěděli, a který sehrál jedinečnou roli jako průkopník předválečné československé kultury v Egyptě, objevila chetitoložka Mgr. Šárka
Velhartická, Ph.D. Narodil se 29. 3. 1901 v Přešticích, Třebízského ulici, v sousedství Domu historie Přešticka, a prozradíme zdeo něm jen to, že byl bratrem „zapomenutého“ malíře Vladimíra Pecháčka. Výtah z odborné studie o Otakaru Methodu
Pecháčkovi byl psán přímo pro podzimní vydání vlastivědného sborníku Pod Zelenou
Horou. Mezi dalšími příspěvky čtenáři naleznou zajímavosti o hřbitovu ve Vrčeni,
o kultu sv. Jana Nepomuckého ve světě a první část pojednání o tom, jaké problémy
měly kdysi se státní správou spolky v obcích bývalého soudního okresu Přeštice.
Foto Ivana Paseková
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Vyskočilka v novém kabátu

Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným způsobem jako v minulých dvanácti letech.
Za symbolických 28 korun nebo zdarma
pozve zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických
památek včetně zahrad a některých
sportovišť. Bohatý celodenní program
zakončí vzpomínkové setkání na náměstí
T. G. Masaryka s následným lampionovým
průvodem a ohňostrojem. Více informací
a program na www.plzen.eu.

Objeven nový přeštický rodák!

Věra Kokošková

region
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Kdysi velmi oblíbený hostinec Na Vyskočilce (Knárovka) byl
od prosince uzavřený. Současný majitel Martin Knára se rozhodl pustit do rozsáhlé rekonstrukce hostince, který se tak
ze „socialistické podoby Černých baronů" vyloupl od prvního září do malebného lokálu, připomínajícího zámeckou
hospůdku z přelomu 19. a 20. století. Uvnitř byla zbudována
kachlová kamna, která nahradila americká z roku 1941, pořízeno bylo nové vybavení a vytvořena romantická výmalba.
„Do rekonstrukce jsem investoval téměř veškeré úspory,"
říká Martin Knára, který pracuje v Nizozemí na zaoceánských

Kompletní Rukopisy
byly k vidění v Praze
V termínu 15.–2. 10. vystavilo Národní
muzeum na výstavě Fenomén Masaryk
zcela kompletní Rukopisy zelenohorský a královédvorský. Stalo se tak vůbec
poprvé v moderních dějinách. Na minulých výstavách byly k vidění vždy jen
ukázkové strany. Prezentován byl rovněž
nový restaurátorský průzkum Rukopisů,
který v Národním muzeu právě probíhá
a jehož výsledky představíme po jejich
zveřejnění rovněž v Nepomuckých novinách. Kdo vystavení nestihl, bude mít
možnost spatřit originál Rukopisu zelenohorského ještě v termínu 7.–8. 10.
na výstavě v Muzeu jižního Plzeňska
v Blovicích, jak informujeme na další
straně novin.

Foto Šárka Těšík

plavbách. „Když se s opravami začalo, zjistil jsem, že to musím
vzít takzvaně z gruntu. Na jaře bychom chtěli opravit ještě toalety a pak začít i vařit. Uvítal bych šikovného výčepního, zájemci
se mohou hlásit přímo v hostinci," doplňuje Knára. Nyní podnik nabízí točené pivo, limonády, tvrdý alkohol a teplé nápoje,
k dispozici bude také příležitostná studená kuchyně. Krčma
pod hradem existovala už v roce 1560, kdy je poprvé zmiňována
jako podíl Zdeňka ze Šternberka při dělení panství mezi bratry
zesnulého nejvyššího zemského komořího Adama ze Šternberka.
Václav Vojtěch ze Šternberka poté propůjčil hostinec společně
s přidruženou kovárnou kováři Popovi, do držení jehož rodu
poté Vyskočilka přešla. Před třemi staletími ji získal svatbou
s kovářovo dcerou František Knára, jehož potomkům patří
dodnes (lidově se jí proto říká Knárovka). V blízkosti hostince
stojí u studánky socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny
18. století. Ta je snad dílem kováře Popa, někdejšího majitele
hostince. Martin Knára plánuje rovněž opravu této sochy, ale
pustit se chce rovněž do opravy kuželníku a zprovoznění přilehlé kovárny. „O tradice a dílo předků je potřeba pečovat,"
dodává odhodlaně a bez rozmyšlení. „Chodili jsme sem v mládí
na nedělní vycházky, vzpomínám si na kuželník i dobré občerstvení. Je to tu krásně opravené, držím současnému majitele palce,
podobných patriotů je zde potřeba jako soli," uvedla Helena
Sedláčková, která byla mezi prvními návštěvníky po rekonstrukci
hostince. Hostinec má v současné době otevřeno od čtvrtka
do neděle v čase 16:00 – 22:00 hodin a láká především na skvěle
vychlazené plzeňské pivo z hlubokých sklepů, na nichž hostinec stojí. Pronajmout si lze rovněž salonek s vlastním výčepem. Zprovozněna byla nová facebooková stránka Restaurace
Na Vyskočilce. Více fotografií najdete na http://bit.ly/2yc8xpI.
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Vyberte si, jakým vlakem budete jezdit

Až do pátku 6. října máte možnost rozhodnout o podobě devíti nových souprav
RegioPanterů řady 650, které budou jezdit přes Nepomuk. Na výběr máte ze tří variant
nových barevných návrhů s krajskými barvami a logem. K vnějšímu vzhledu vlaků bude
vybrán také odpovídající barevný design vnitřního vybavení souprav. Hlasování pro jednu
ze tří možností probíhá na webu http://bit.ly/2fmpW7k. Kromě možnosti ovlivnit vzhled
vlaků, které budou jezdit po kraji, mají hlasující možnost také vyhrát tři zajímavé ceny,
a to víkend pro dva v hotelu Malá Paříž na Šumavě a dvě čtečky s drobnostmi na cestování. Historicky poprvé tyto RegioPantery řady 650 v krajských barvách vyjedou na trať
s novým jízdním řádem v prosinci 2018. Vlaky budou klimatizované, nabídnou připojení k internetu pomocí technologie Wi-Fi i elektrické zásuvky nebo informační systém.
Kromě toho bude vždy alespoň jeden vůz v soupravě disponovat místem pro přepravu
osob se sníženou schopností pohybu a orientace, samozřejmostí je také bezbariérové
WC a místo pro kočárek. Celkově souprava RegioPantera nabídne 140 míst k sezení.
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V Polánce vyhrálo Záhoří,
Luboš Karník, Zedníkovi a „Dolní“

Oprava kaple Panny Marie ve Čmelínech
a okolního prostranství je rozdělena
na 3 etapy. V roce 2016 byla opravena zvonice a vyměněna střešní krytina kaple.
Rozpočet na akci 209 313, – Kč byl podpořen dotací z programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2016“ částkou 55.000 Kč. V roce 2017 byla provedena oprava kamenného soklu a fasády,
kde byla nevhodná břízolitová omítka
sejmuta a nahrazena vápennou. Akci
s rozpočtem 246.675 Kč podpořil dotací
Plzeňský kraj z programu „Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje“ částkou 140.000 Kč. V roce 2018 by
měla být provedena úprava okolního prostranství kaple a opravena vnitřní omítka
kaple společně s oltářem.
Václav Fiala,
starosta obce Čmelíny

Rukopisy slaví rovněž na jižním Plzeňsku
Až do 27. 1. 2018 probíhá v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích výstava Dvě století
Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Mezi výstavními exponáty upoutají především čelenka Emy Destinové z Opery Libuše, šaty kněžny Libuše z počátku 20. století z Národního divadla, slavnostní proslov z roku 1868 ze Zelené Hory, úlomek lustru
Národního divadla z roku 1881 či barevná skica Němejcovy opony na téma Lumír pěje
múzám ze zámeckého divadla na Zelené Hoře. Za přísných bezpečnostních opatření dojde
na stejném místě v termínu 7. – 8. 10. k vystavení originálu Rukopisu zelenohorského,
21. 10. se pak otevřou brány zámku Zelená Hora. Návštěvníci budou moci za dobrovolné
vstupné navštívit Libušin sál se stálou expozicí 200 let s Rukopisem zelenohorským a také
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha s novým zrcadlovým oltářem od Václava
Česáka. Ve dnech 6. – 7. 11. zakončí rukopisný rok tematická konference v Blovicích, večer
při ní zazpívá nejen árie z opery Libuše nadaná pěvkyně Ivana Veberová.

Léto je již minulostí, počasí nám přálo, tak i proto bylo léto
velice úspěšné. V sobotu 29. července se uskutečnil 10. ročník
turnaje v malé kopané o putovní pohár starosty obce. Turnaje
se zúčastnilo 10 družstev rozdělených do dvou skupin. Hrály
se vyrovnané zápasy, ve kterých nebyla nouze o překvapivé
výsledky, červené karty a sporné momenty. Do finále se prokopalo družstvo Záhoří a družstvo Hotel Pavlíček Plánice.
Finále bylo vyrovnané a všichni jeho účastníci si po celém
dni sáhli na dno svých sil. Emoce plály a nakonec šťastnějším
družstvem bylo Záhoří. Na třetím místě se umístila Betonová
Zítka po penaltovém rozstřelu. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Denis Brožík a nejlepším brankářem Jiří Trojánek, oba
z družstva Hotel Pavlíček Plánice. Velký dík za bezproblémový průběh turnaje patří všem hráčům, rozhodčím Kateřině
Petrželkové, Anetě Panuškové a Václavu Škardovi. O týden
později, 5. srpna, SDH Polánka společně s Cyklanem Kakov
uspořádali 5. ročník Poláneckého MTB Triatlonu. Zúčastnilo
se přes šedesát sportovců v šesti kategoriích. Pro první místo
si doběhl a absolutním vítězem se stal Luboš Karník před bratry Vladimírem a Milanem Houdkových z Blovic. V katerogii
40-50 zvítězil Petr Soukup ze Sušice, v kategorii 50+ zvítězil
Ladislav Ouřada ze Špáňova, kategorie ženy Alena Řezanková
ze Sušice, kategorie štafety žen opět vyhrály Amazonky ve složení Hana Tomanová, Martina Havlíková a Petra Kubalová.

Po doběhnutí všech dospělých se uskutečnil dětský minitriatlon, kterého se zúčastnilo 26 dětí od 2 do 12 let. Všechny děti
podaly skvělé výkony. Odměnou byl velký potlesk, medaile
a sladkosti. Po celý den panovala skvělá atmosféra, hodně
se fandilo a účastníci se navzájem podporovali. Velký dík
patří všem sponzorům, kteří nám velice pomohli uspořádat
obě akce na takové úrovni, v jaké proběhly. Poslední letní
akcí bylo rozloučení s prázdninami. Pro děti bylo přichystáno
svezení na ponících, malý skákací hrad, malování na bličej,
střílení vzduchovkou, svezení na kánoi, hasiči z Nepomuku
vyrobili pěnu, domácí grilmistři ugrilovali výborná kuřata
a Jan Lankaš připravil domácí ořechy v karamelu. Nechyběly
soutěže a odměny. Poprvé proběhly rodinné soutěže čtyřčlenných družstev ve třech disciplínách, kde se stalo vítězem kvarteto Zedníkových. Třešničkou na pomyslném dortu byl zápas
mezi Horní a Dolní Polánkou. Před zápasem panovala uvolněná atmosféra, ale s hvizdem rozhodčího začal nečekaný
boj, ve kterém nikdo nic nevypustil a nedaroval. Výsledkem
byla remíza 1:1. Musely rozhodnout penalty, které lépe zvládla
Dolní Polánka a rozhodla o svém vítězství. Na závěr bychom
chtěli poděkovat všem, kdo nám jakkoliv pomohl s přípravou
nebo průběhem akcí, které proběhly bez problémů.
SDH Polánka
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Ohlédnutí za 5. historickým
setkáním rodu Němejců

Rád bych na tomto místě informoval o před měsícem uskutečněném v pořadí již 5. setkání rodu Němejců, které se konalo
pod záštitou starosty města v sobotu 2. září 2017 v sále Švejk
restaurantu U Zeleného stromu na náměstí Augustina Němejce
v Nepomuku. Poslední prázdninovou sobotu na letošní setkání
dorazilo 115 nositelů a nositelek příjmení Němejc, rodinných
příslušníků a sympatizantů rodu Němejců doslova z celé České
republiky, ale také Slovenska a Rakouska. Předchozí setkání
se konala v letech 1999, 2002, 2007 a 2012. Přímo na setkání, které
se neslo v duchu oslav 484 let od první písemné zmínky o našem
společném prapředku Janu Němejcovi (1533), panovala dobrá
nálada a pohoda doprovázená vzájemným se poznáváním jednotlivých příslušníků rodu. Nejstarší účastnicí setkání byla devadesátiletá paní Marie Kopičková roz. Němejcová z Prahy. Nejstarším
účastníkem setkání byl 84letý pan František Němejc z východočeského Červeného Kostelce. Nejmladší účastnicí byla teprve
dvouapůlletá Klárka Němejcová z Valašského Meziříčí, mužskou část zastupoval pouze tříměsíční Kubík Leontovič z Prahy.
Všichni účastníci si připomněli 295 let od příchodu prvního prapředka do Nepomuku, purkmistra Rudolfa Němejce
(1682-1748), který se zde usazuje i s rodinou bratra Vojtěcha
Němejce (1689-1777) v roce 1722. Jejich potomky se v průběhu
18. a 19. století rod Němejců v Nepomuku značně rozrostl. Byli
mezi nimi kromě řezníků a hospodských také sládci či duchovní
osoby – nepomucký děkan P. Jan Karel Chrisostom Němejc
(1723-1779). V průběhu 19. století se v rodu vyskytovali také
lékaři, právníci či báňští inženýři. A samozřejmě nejznámější
z nich, akademický malíř, mistr Augustin Němejc (1861-1938).
Po úvodním přivítání účastníků setkání starostou města Nepomuk panem Ing. Jiřím Švecem a organizátorem setkání účastníci
uctili minutou ticha památku zemřelých příslušníků rodu,
zejména pak spoluorganizátora setkání, pana Ludvíka Němejce
z Prahy (1938-2011). Součástí setkání byla přednáška shrnující
nové poznatky z historie rodu, prezentace objevené šlechtické
větve rodu Němejců v Rakousku (Edler von Nemec), jehož členové byli setkání přítomni, a genetická sonda DNA sahající

k samotným prakořenům historie rodu. Na setkání bylo prezentováno aktualizované 5. vydání Almanachu rodu Němejců,
které shrnuje dosavadní historii rodu v rozmezí 16. – 21. století. Hostem setkání byl PhDr. Karel Řeháček, historik a ředitel
odboru archivnictví SOA v Plzni, který vystoupil se zajímavou
přednáškou věnovanou nepomuckému rodákovi, JUDr. Petru J.
Němejcovi (1890-1951), plzeňskému primátorovi a vězni nacistických táborů. Součástí setkání bylo slavnostní odhalení pamětní
desky na jeho rodném domě. U této příležitosti byla přečtena zdravice dcery doktora Němejce, žijící od roku 1948 v emigraci v USA,
97leté paní Jaroslavy Wolfové roz. Němejcové. Nechybělo ani tradiční oblíbené společné fotografování všech účastníků setkání
na náměstí pod taktovkou pana Pavla Motejzíka a slavnostní
vernisáž obrazů a grafiky Mgr. Tomáše Němejce v prostorách
nádherné staré Zelenohorské pošty spojené s prohlídkou muzea
veteránů a prohlídkou středověkého podzemí pod náměstím.
Zcela na závěr bych velice rád poděkoval všem těm, kteří
se na realizaci našeho 5. setkání rodu Němejců podíleli: jmenovitě panu starostovi Ing. Jiřímu Švecovi a místostarostovi
PhDr. Pavlu Kroupovi za převzetí záštity nad celým setkáním
a organizační pomocí, pracovníkům Informačního centra,
Městského muzea a galerie za organizační zázemí, PhDr. Karlu
Řeháčkovi za velice zajímavou přednášku k osobnosti nepomuckého rodáka a plzeňského primátora JUDr. Petra J. Němejce
(1890-1951), panu Pavlu Motejzíkovi, DiS. a Jiřímu Berouškovi
za dokumentaci celého setkání, panu děkanu P. Jiřímu Špiříkovi za požehnání pamětní desky a vřelá duchovní slova, panu
Ing. Rudolfu Petrovi, současnému majiteli domu čp.156 za podporu myšlenky umístění pamětní desky a v neposlední řadě
Ing. Radovanu Sochorovi za výbornou kuchyni, skvělé ubytování a poskytnutí zázemí našemu setkání. 5. setkání rodu
Němejců je minulostí. Ať žije v pořadí již 6. setkání za pět
let opět v Nepomuku! Již nyní se těšíme na shledanou!
V Zašové-Veselé, 13. 9. 2017
Ing. Rostislav Václav Němejc, Ph.D.

Krajinářský workshop je za námi
Po dvou víkendech strávených v minulých dvou letech s profesorem Štreitem si členové nepomuckého fotoklubu pozvali
uznávaného fotografa krajináře Vladislava Hoška. Využili tak
příspěvěk od města určený na podporu činnosti nepomuckých
spolků. V pátek podvečer se celá fotoklubácká skupina přesunula do blízkosti rozhledny Na skále u Železného Újezda. I když
předpovědi počasí nevyzněly příliš optimisticky, západ slunce
z této lokality byl hezkým zážitkem, který jsme se snažili fotograficky zachytit. Vláďa Hošek při fotografování vysvětloval, co
je při fotografování krajiny důležité, jaké zvolit nastavení fotoaparátu, jakých doplňků použít, aby mohl vzniknout kvalitní
krajinářský snímek. Večer jsme předvedli své krajinářské fotografické pokusy a vyslechli zasvěcené připomínky a odborné
rady. V sobotu ráno jsme se krátce po šesté hodině vydali
na vrch zvaný Dus, odkud jsme fotografovali ranní krajinu

Nepomucka. Odpoledne místem fotografování byla Dubeč, a to
už se notně zhoršilo počasí. Večer nám Vláďa Hošek promítl
desítky fotografií ze svých cest po Šumavě, Julských Alpách,
Himaláji, Islandu a Kyrgyzstánu. Kromě poutavého vyprávění
doplnil snímky dalšími komentáři o technice fotografování.
Navíc předvedl, jak se pomocí grafického programu může krajinářská fotografie výrazně vylepšit. Nedělní závěrečný den WS
byl věnován opět fotografování a odpoledne jsme společně
navštívili blatenský fotofestival. Společně strávený víkend určitě
nám všem přinesl celou řadu podnětů, které uplatníme při své
fotografické činnosti. Zájemci si mohou část tvorby V. Hoška
prohlédnou na: www.fotohosek.cz.
Milan Demela,
předseda Fotoklubu Nepomuk
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Zahájení školního roku
V pondělí 4. září jsme přivítali ve dvou prvních třídách celkem 47 prvňáčků.
Slavnostního zahájení školního roku 2017/2018 se spolu s nejmenšími školáky zúčastnili i jejich rodiče a prarodiče. Třídní učitelky p. Mgr. Eva Vápeníková a p. Mgr. Libuše
Zemanová ve slavnostně nazdobených třídách samozřejmě všechny přítomné přivítaly,
školáky rozesadily do lavic a podaly základní informace o tom, jak si představují spolupráci s rodiči a také co od dětí budou při vyučování požadovat. Slavnostního zahájení
školního roku se zúčastnil a nové školáky přivítal pan starosta Jiří Švec a popřál jim,
aby do školy chodili rádi a v novém prostředí se všem líbilo. Aby si prvňáčci na nové
prostředí i nový kolektiv lépe přivykli, připravily pro ně letos poprvé třídní učitelky
ve spolupráci s kolegyněmi p. Mgr. Janou Berkovcovou a a p. Mgr. Hanou Skalovou
adaptační kurz. Během dopoledne se děti formou her navzájem představily, vyzkoušly
si různé aktivity a na napnutých lanech prokázaly svou obratnost i odvahu. S organizací
aktivit pomohly i dvě studentky PF ZČU Erika a Kristýna, které během prvního školního
týdne absolvovaly na naší škole povinnou týdenní praxi. Letos potřetí děvčata i chlapci
ze šestých tříd hned na začátku školního roku absolvovali adaptační kurz. Letos jako
místo třídenního kurzu byl vybrán objekt v Žinkovech, který dlouhá léta slouží sportovcům různých disciplín. V letošním školním roce máme celkem 3 šesté třídy, převážnou většinu tvoří žáci nepomucké ZŠ, navíc jsme na druhý stupeň zapsali a přijali žáky
z Mileč a z Vrčeně. Dívky i kluci, stejně jako jejich nejmladší spolužáci – prvňáčci, si
formou různých aktivit a her vyzkoušeli, jak budou fungovat v nových kolektivech, jak
budou ochotni spolupracovat, kdo má schopnost pro společnou práci získat a nadchnout druhé a dokonce si i společně pěkně nad ohništěm uvařili polévku.

V základní škole ve Vrčeni jsme zahájili školní rok tradičně –
společně v tělocvičně. Slavnostní proslov ředitele Mgr. Pavla
Maršalíka uvítal přítomné prvňáčky, ostatní žáky, maminky
a tatínky, ale i babičky a dědečky. Pan ředitel představil své
kolegyně, oznámil počty žáků v jednotlivých ročnících, obsazení
tříd, seznámil s organizací školního roku i s provozem, který byl
o letních prázdninách. Nejstarší ročník jako každoročně měl připravené verše pro přítomné hosty.
Do první třídy se v letošním roce přišlo posadit 14 prvňáčků.
Svým počtem doplnili celkový počet všech žáků na úctyhodných 70! Již druhý rok jsou žáci rozděleni do 4 kmenových tříd.
Prvnímu ročníku zůstává věrný pan ředitel, který se prvňáčkům důsledně věnuje již desátým rokem v řadě. Každoročně
připravuje i projekt „Budu školák“, který může vyzkoušet každý
předškolák. Druhý a třetí ročník je v samostatných třídách, které
jsou útulné a prostorné, vybavené nejen interaktivní tabulí,
ale i odpočinkovým místem na koberci. Nejstarší ročníky, tj.
4. a 5. ročník, jsou spojeny dohromady. Ovšem více jak polovina hodin je rozdělena tak, aby se mohli žáci individuálně
vzdělávat v menším počtu, bylo možné poskytnout dostatečnou
péči žákům nadaným i žákům s potřebou pomoci a individuální podpory. V letošním roce se znovu, již 15. rok, žáci zapojí
do celoškolního projektu „I z nás budou dospělí“, který učí
žáky nejen pracovat, zapojit se aktivně, ale i dodržovat pravidla a povinnosti. Jde o odměnový kreditový projekt. Za získané
kredity-penízky si žáci na konci školního roku promění úspory
kreditů za ceny a odměny. Radost dětem v průběhu školního
roku udělá i zájmová činnost organizovaná školou. Zájmová
činnost je letos nově financována v rámci úplaty za ŠD. Těšit
se mohou žáci nejen na hliněný kroužek paní Jitky Kahounové, také na hudební a sportovní kroužky, Matematiku +,
kroužek Práce s počítačem nebo na tvořivé činnosti v Šikulech.
To všechno bude doplněno tradičními projekty školy, které
se věnují nejen zvyklostem a obyčejům, ale i oslavám podzimu,
Adventu a jara. Zvýšený počet žáků ve škole přiměl vedení školy
ke zvýšení kapacity školní družiny, která se věnuje nově dětem
od 6.30 do 16.30 ve třech odděleních. O žáky se v ŠD starají
3 vychovatelky a 1 asistentka pedagoga.

O vzdělávání žáků se v tomto roce postará celkem 7 učitelů,
z nichž tři pracují na částečný úvazek. Zároveň bude dětem
poskytnuta pomoc a spolupráce asistentů pedagoga, přesně
podle doporučení PPP v Plzni a v Klatovech, ale i podle konkrétních individuálních potřeb dětí s různorodými obtížemi,
ale i s cizím rodným jazykem. Tito žáci se v naší škole dobře
cítí, ostatní děti mají možnost citlivě vnímat jejich odlišné
potřeby, získávají cenné zkušenosti a kompetence, které si
odnášejí do dalších školních let a do života vůbec. Díky přístupu k těmto žákům jsou naši žáci vnímaví, dokáží pomáhat,
být empatičtí a samostatní v rozhodování. Pedagogičtí pracovníci školy se snaží v rámci svých kompetentních možností podporovat zdravý vývoj dětí a s pokorou přistupovat k náročnému
poslání své profese. Mnoho rodičů ochotně spolupracuje, rádo
navštěvuje naše společné veřejné akce, ať už je to blížící se lampionový průvod nebo Slavnost spadaného listí či největší událost, tj. vánoční jarmark s vánoční dílnou a veřejné vystoupení
dětí na vyzdobené školní zahradě. Tento okamžik je příjemným
předvánočním zastavením, které zavoní příjemnou rodinnou
atmosférou. Co víc si do nového školního roku přát? Hodně
nadšených žáků a spolupracující spokojené rodiče, úsměv dětí
a radost z práce, zdraví všech, kteří se starají o veškerý provoz
této neustále se rozvíjející školičky v malé obci. Našim žákům
přejeme hodně zdaru, chuti do práce, radosti a motivace,
pohody i legrace. Ať se těší z každé maličkosti, mají úsměvy
na rozdávání a sil dosti, jak zvládat dětské starosti.
Děkujeme za veškerou podporu veřejnosti, dětem a rodičům
za přízeň, učitelům a vychovatelkách, včetně asistentek pedagoga a nepedagogických pracovníků za trpělivost, vůli a odvahu,
se kterou s nadšením zahájili další školní rok v ZŠ Vrčeň. Velké
díky patří řediteli školy za vzorné vedení všech zaměstnanců. Je
duší celé školy a dává pedagogické činnosti směr a náboj, který
je patrný na první pohled. Poděkování patří i zastupitelstvu obce,
která věnuje nemalé finanční prostředky na opravu budovy školy,
stará se o okolí školy a podporuje její činnost.
Mgr. Blanka Palečková,
učitelka ZŠ Vrčeň

Oprava kotelny
Možná si místní během srpna všimli, že na nepomucké škole zmizelo komínové
těleso. Po mnoha jednáních a řešení potřebných administrativních náležitostí byla
zahájena kompletní rekontrukce školní kotelny. Veškeré vybavení bylo demontováno, celý prostor vyklizen a pomalu začali topenáři z fy Systherm instalovat novou
moderní technologii. Koncem srpna byla rekonstrukce kotelny ukončena, na začátek
září zbývalo propojení jednotlivých částí a napojení na PC, poté byla zástupci zřizovatele a investorovi akce, městu Nepomuk kotelna předána. Během předání byli zaměstnanci školy seznámeni s jednotlivými částmi kotelny a proškoleni, aby zvládli obsluhu
nového zařízení a moderní technologie mohla sloužit ke spokojenosti. Vybavení bude
výrazně úspornější a spolu se zateplením a výměnou všech oken v roce 2015 přinese
městskému rozpočtu citelné úspory.

ZŠ Nepomuk
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Vážení sportovní
nadšenci,
rádi bychom se s vámi podělili o obrovskou radost, kterou nám udělala svým
výkonem Terezka Bláhová, žákyně 7. A ZŠ
Nepomuk na celorepublikovém kole sportovní soutěže OVOV (odznak všestrannosti
olympijských vítězů). V průběhu 2 dnů
absolvovala 10 disciplín (běh na 60 m,
skok do dálky, hod míčkem, hod medicinbalem, kliky, leh-sedy, shyby, plavání
na 2 min, trojskok z místa a přeskok švihadla). Po dvoudenním sportovním zápolení obsadila skvělé 11. místo ve svém
ročníku 2005. Zazářila především ve shybech na šikmé lavici, kde během 2 minut
dosáhla počtu 84 a s přehledem vyhrála
ve svém ročníku a v absolutním pořadí
obsadila 4. místo mezi všemi zúčastněnými (od r. 2002!). V plavání opět vyhrála
svoji kategorii výkonem 140 m během
2 minut (25 m bazén) a opět obsadila
4. místo v celkovém pořadí. Těmito výkony
potvrdila nejen pozici skvělé plavkyně, ale
také to, že je především všestrannou sportovkyní. Terezko, děkujeme Ti za vzornou
reprezentaci naší školy a blahopřejeme Ti
ke krásnému umístění.
Pavel Pelcr, učitel TV

Skvělá reprezentace:
Spolu s tělocvikářem připojujeme obrovskou gratulaci ke krásnému umístění
v celorepublikovém finále, díky, Terezko!
Do celostátního finále se Tereza Bláhová
kvalifikovala jako vítězka krajského kola
a reprezentovala Nepomuk i celý Plzeňský
kraj. Lucii a Jiřímu Bláhovým děkuji
za doprovod reprezentantky na soutěž
i za čas, který účasti věnovali.
Stránku o ZŠ Nepomuk připravuje
Milan Demela, ředitel

20

rozhovor měsíce

Nepomucké noviny / říjen 2017

Nepomucké noviny / říjen 2017

rozhovor měsíce

21

Rozhovor
s akademickým malířem
Jiřím Karmazínem

Jiří Karmazín se narodil 24. prosince 1932 v Dožicích u Mladého Smolivce. V letech
1949–1953 studoval na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1957
začíná studovat malířství na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Vlastimil
Rada) a končí v roce 1963. Za svoji diplomovou práci dostává hlavní cenu AVU
a po čestném roce odchází z Prahy do jižních Čech. Již v roce 1966 se na AVU vrací
k tříletému aspirantskému studiu. Po roce 1969 upadá v nemilost tehdejšího
režimu, později vyhrává konkurs na Mezinárodní mozaikářskou školu v Itálii. Výjezd
mu není povolen, nicméně úřady dostanou záruku akademie. V Itálii poté studuje
u profesora Giuseppe Salliettiho. V roce 1971 nastupuje na AVU jako asistent
prof. Františka Jiroudka a později je vedoucím prvního ročníku. Až v roce 1986 mu
je umožněna habilitace a stává se docentem a vedoucím pedagogem krajinářské
a figurální školy. Po odchodu do penze v roce 1991 se vrací z Prahy zpět do jižních
Čech – do Laciné, kde má svůj ateliér. Je velmi žádaným autorem a donedávna
se účastnil sympozií v Dubí u Teplic, aktivně tvořil a pořádal výstavy.

Povězte nám, prosím, krátce něco o svých rodičích…

Maminka byla hodná, táta byl chytrý. Svým způsobem měl
nadání na výtvarnou práci. Nedávno jsme otevřeli jeho staré skicáře a kresby v nich jsou velmi zdařilé. Otec měl ale zároveň jednu
negativní vlastnost – holdoval alkoholu, čímž trpěla celá rodina.
V Dožicích měl koloniál a následně byl zaměstnán v Nepomuku
u pojišťovny Moldavia Generali a Sekuritas. V pojišťovnictví pracoval až do odchodu do penze. Maminka byla v domácnosti, starala
se o rodinu a hospodářství.
Jaké je to mít narozeniny na Štědrý den? Necítíte
se ochuzený, co se oslavy a dárků týče?

Ne, vůbec ne. Rodiče mě vždy považovali za nejkrásnější dárek,
který kdy na Štědrý den dostali. A to určitě není málo.
Do kolika let jste žil v Dožicích a co vám
z dětství utkvělo nejvíce v paměti?

V Dožicích jsme žili zhruba do mých tří let. Pak jsme se odstěhovali do Přebudova, poté do Vrčeně a do Nepomuku, kde jsme
bydleli v zadní budově dnešního areálu Hotelu U Zeleného stromu.

Z Vrčeně si vzpomínám, že když mě maminka poslala do obchodu,
dostali jsme tam vždy dvoulist s pohádkou. Dětské vzpomínky jsou
povětšinou úsměvné. Tím, že byla blízko železnice, viděl jsem tam
poprvé v životě vlak a také Zelenou Horu. Ta je naprosto fascinující.
A také si vzpomínám na kapličku pod kopcem, ve které je šlápota
svatého Vojtěcha. A mě vždy fascinovalo, jak tam mohl Vojtěch tu
šlépěji zanechat. Kolem této kaple jsme s rodiči chodili na vycházku
do Kláštera – i ten mě uchvátil. Výlety jsme dělali také na Zelenou
Horu, vzpomínám na nádvoří s krásnou barokní kašnou, která
později padla za oběť armádě. Vzpomínám na své dávné přátele,
kluky ze Soběsuk, Jiskrovy z Nepomuku či pár chlapců z chudobince. Ti byli tak chudí, že často chodili do školy bosí, případně
měli nohy ovázané kousky hadru. Měli to opravdu těžké. A také jsem
v Nepomuku ministroval, byl jsem snad nejmladším ministrantem,
ještě jsem ani nechodil do školy. Později jsme odešli do Blatné.
Stojí váš rodný dům dodnes?
Pokud ano, jaké má číslo popisné?

Původní domek již nestojí, na jeho místě je nové stavení, rovněž má číslo popisné 28.

Italské capriccio v Domě porcelánu v Praze

Text: Pavel Motejzík
Foto: Šárka Těšík, archiv Jiřího Karmazína

Jak a kdy jste v sobě pocítil umělecké sklony?

Nic takového jsem nikdy nepocítil, patrně mi to bylo souzeno
od narození, bral jsem to jako samozřejmost. Nějaké umělecké
vlohy jsem nepochybně zdědil po otci. A na vše ostatní jsem byl
nešika, neuměl jsem ani kopnout do míče, takže mně nic jiného
nezbylo (smích). Jedinou radost jsem měl, když jsem dostal pastelku. Za války, když byl nedostatek papíru, pamatuji si, že měl tatínek hlavičkové papíry z pojišťovny, které jsem mu vždy pokreslil.
Vzpomínáte na svůj první prodaný obraz?

Vzpomínám si velmi dobře. Byl jsem již na akademii asi ve třetím ročníku a obraz ode mě koupil sám ak. mal. Vlastimil Rada.
Tehdy mě navštívil v Laciné, kde jsem mohl část studií zůstat a tvořit v plenéru, a jeden obraz se mu obzvláště líbil. Řekl, ať mu ho
přivezu do bytu v Českomalínské 15 v Praze-Bubenči, kde bydlel
a měl rovněž druhý ateliér. Obraz jsem mu předal a on se zeptal,
kolik za něj chci. Vykoktal jsem ze sebe něco ve smyslu, že nic, že
je pro mě pocta, že ode mě obraz chce. On se otočil na svou ženu
a řekl: „Liduško, dej mu 600 korun.“ To bylo tehdy dost. A byl jsem
jediným studentem, od kterého si Vlastimil Rada koupil obraz.

V roce 1969 jste vystavil na II. Pražském Salonu jeden
obraz, který vám způsobil značné potíže u tehdejšího
režimu. Co obraz představoval a kde se dnes nachází?

Na této jubilejní výstavě jsem vystavil velký obraz, zhruba
2,5 metru na výšku, s motivem ukřižování. A nazval jsem ho „Obraz
z roku 1968“. Třetí den výstavy jsem ho musel sundat a odnést,
protože byl prý v rozporu s kulturní politikou státu. Zaplať pánbůh, že už je ta doba za námi. Obraz mám dodnes doma, je někde
v ateliéru založený vzadu.
Byl jste přítelem významného malíře Františka
Jiroudka. Jak na něho vzpomínáte?

To byl výborný malíř a já ho také poznal jako výborného člověka. A jak již bylo nastíněno v úvodu, když odcházel do penze,
převzal jsem po něm práci na akademii.
Často se tematikou svých obrazů vracíte do Itálie.
Dá se říci, že je to váš druhý domov?

Ne. Já mám jeden domov, a to jsou jižní Čechy. Itálie je
moje láska, ale ne domov. Díky tomu, že jsem uměl řeč, vracel
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Svět divadla v technické budově Národního divadla, za který autor obdržel
stříbrnou medaili u příležitosti výročí 100 let od otevření znovuobnoveného divadla

jsem se tam stále. Cestování bylo tehdy velmi složité, a především se studenty to bylo velmi náročné. Nebylo ani pojištění a já
s deseti studenty sjezdil například celou Sicílii. Ale bylo to krásné
a inspirativní.
Zaměřujete se ve své tvorbě kromě
Česka a Itálie i na jiné země?

V podstatě ne. Ale samozřejmě, když jsem byl například
v Bretani, maloval jsem motivy i z této provincie v západní Francii.
Kromě obrazů se věnujete rovněž tvorbě
malovaného porcelánu. Zřejmě nejrozměrnější
vaše díla tvořená touto technikou najdeme
v Domě porcelánu v Praze. Co představují?

Dole v průjezdu je pět velkých motivů. Jaro, léto, podzim,
zima a konec (2004), v horní části u schodiště pak barevný Italský
motiv (2000). Jedná se o největší porcelánový obraz ve střední
Evropě, nazvaný Italské capriccio (250x200 cm), který je namalován technikou velmi obtížné barevné podglazurové dekorace a je sestaven z devadesáti šesti kachlí. Návštěvu Domu
porcelánu všem doporučuji, mají zde nádherné výrobky a sídlí
v Jugoslávské ulici, nedaleko náměstí Míru. Najdete tam i řadu
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Při tvorbě obrazu
Svět divadla (1983)

produktů Českého porcelánu právě z Dubí, kde se konají známá
tematická sympozia.
V jakých dalších veřejně přístupných budovách
se můžeme s vaší tvorbou seznámit, ať již
s obrazy, keramickými motivy či mozaikami?
Vyberte, prosím, pár nejzajímavějších…

Mohu zmínit 3,5 metru velký obraz v Milíně (1979), obrazovou
galerii Škodaexportu Praha (1994), motiv v Rožnově pod Radhoštěm
(1990), Kerimpex Vídeň – obrazovou výzdobu ředitelství (1991) či
Litoměřice – Zahradu Čech (1979). Realizací je ale opravdu mnoho.
Měl jste, či ještě máte, nějaké vzory
v oblasti malířské tvorby?

Ne přímo vzory, ale ctil jsem lidi, kteří ctili tu malbu, řemeslo,
ty, kteří poctivě malovali. Preisler, Rada,… To by se muselo jmenovat půl hodiny. Nesnáším lidi, kteří o tom jen hezky mluví, a přitom
věci, které dělají, jsou mi naprosto cizí, ježí se mi z nich chlupy.
Dokážete říct, kolik děl jste dosud vytvořil?

Spočítané to nemám, jsou jich tisíce. Má díla jsou v Národní galerii
v Praze, v Galerii hlavního města Prahy, ve sbírkách dalších českých

a moravských galerií. V zahraničí pak ve Francii, Itálii, Anglii,
Německu, Dánsku, Rakousku, na Slovensku, v Austrálii, Mexiku,
Paraguayi, Nikaragui. Nesmím zapomenout ani na Norsko, kde
jsem vytvořil sadu porcelánu pro norskou princeznu. A výstav bylo
dobře přes padesát v různých částech Evropy.
Často vidím na vašich obrazech nějaké zvíře, ať již koně,
osla, kohouta nebo papoušky… Máte nějakého favorita
ze zvířecí říše, který se objevuje v dílech nejčastěji?

Ne. Papouška jsem měl doma třicet let, byl to amazoňan kubánský, tak jsem ho maloval. A spolužák měl restauraci U Kohouta,
tak jsem mu maloval ty kohouty. K inspiraci stačí někdy maličkost.
Vydal se na uměleckou dráhu i některý z vašich potomků?

Syn je grafik, dcera je restaurátorka historických tkanin, snacha je
scénická výtvarnice a vnučka Laura je moc nadaná kreslířka. Takže
všichni. Říkám, že jsme postižená rodina (smích).
Kdybyste se teď měl znovu narodit,
jakou cestu byste si vybral?

Jak již zaznělo na začátku rozhovoru, já vlastně neměl jinou možnost, nic jiného mi nezbylo.

rozhovor měsíce

23

S rodiči a sourozenci.
Jiří Karmazín vpravo dole

Máte nějaký nesplněný sen, co se umělecké tvorby týče?

Nic mě nenapadá. Rád bych ještě dál tvořil, ale mám zdegenerované ruce od těžkých kovů a tvořím jen stěží.
Čemu se dál rád věnujete?

Celý život jsem zasvětil umělecké tvorbě, tak žádné jiné zábavy
nemám. Nebyl na ně čas ani prostor.
Pokud jsou mé znalosti správné, dosud jste
nikdy nevystavoval u nás v Nepomuku. Co
byste řekl na pozvání a výstavu v příštím roce
v prostorách nepomucké Městské galerie?

Určitě bych byl moc rád. Už vystavovat nechci, ale poslední
výstavu v životě bych rád udělal někde doma, tak proč ne právě
v Nepomuku. Třeba to bude zároveň vhodná příležitost i k představení díla mých potomků a zároveň i k setkání s dávnými přáteli.

Děkuji za rozhovor i příslib výstavy
a k blížícímu se životnímu jubileu přeji jen to nejlepší.

24

za hranicemi regionu

Nepomucké noviny / říjen 2017

Radnice

25

Pozvánky z MC Beruška

Kostel sv. Václava na náměstí. V popředí
socha sv. Jana Nepomuckého.

Úvodem našich nových toulek
po Křivoklátsku a jeho okolí zavítáme
do malého města Radnice na severu
Rokycanska. Nebudeme tak daleko
od našich brdských procházek. Vždyť
mnozí autoři řadí právě zdejší kraj
do okruhu Podbrdska. Nikoliv však horopisně, ale kulturně. Kdy byly Radnice založeny, se dnes již nedá říci. První písemná
zmínka o nich se řadí až k roku 1366 v souvislosti s prodejem (již tehdy) městečka
králem Janem Lucemburským panu Petru
z Rožmberka. Na památku období rožmberské vlády si Radnice dodnes ponechaly
ve znaku slavnou červenou růži z erbu rožmberské části mocného rozrodu Vítkovců.
V r. 1478 koupili městečko Šternberkové, bratři Jaroslav a Zdeslav, kteří je
koncem 15. století prodali dál Pešíkům
z Komárova. Tehdy došlo k prvému rozdělení na dvě části mezi členy rodiny. Před
r. 1541 se stal majitelem Radnic Drslav
Černín z Chudenic. O šest let později získala místní řemesla cechovní samosprávu
a r. 1570 Radnice povýšil Maxmilián II.
na město. Černínové stáli za stavovského
povstání na „špatné“ straně, a tak se Radnice staly habsburským konfiskátem.
Od komory je získal Jan z Klenové. Město
bylo během třicetileté války vícenásobně
vypleněno a také několikrát změnilo majitele. Ludmila Konstancie z Bubna a Litic
spolu se svým manželem započala Radnice
zvelebovat. Manželé dali přestavět zdejší
kostel sv. Václava a s ním i místní zámek.
Dědic, Jan Václav z Bubna a Litic, dal vystavět další náročnou církevní stavbu, a to
poutní kapli Panny Marie s křížovou cestou. Stalo se tak na vrchu nad městem,
jenž podle sousoší uvnitř svatostánku získal jméno „Kalvárie“.
V r. 1758 se město dostalo opět
do rukou Šternberků v osobě Jana Nepomuka. Jeho nástupce Jáchym do Radnic
přivedl jako faráře známého českého
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buditele Antonína Puchamajera, současníky zvaného počeštěle „Puchmír“. O něco
později se Radnice dostaly do rukou
Kašpara ze Šternberka, jenž se důrazně
hlásil k české šlechtě. Kromě toho, že
byl význačným světovým přírodovědcem
– botanikem a fytopaleontologem, byl jedním z hlavních zakladatelů a donátorů
Českého vlasteneckého muzea, z něhož
vzniklo Národní muzeum. Podporoval
Puchamajera – a s ním i osvětové čtenářské
společnosti, jichž byl spolu s dalšími vlasteneckými osobnostmi iniciátorem a které
byly nositeli české literární gramotnosti.
Radnice se v minulosti staly i místem, jež
rozhýbávalo český průmysl. Předně zde
fungovala těžba černého uhlí, překvapivě
již od 16. století. Spíš než jako energetická surovina se pro svou vysokou sirnatost původně využívalo k chemické výrobě.
Získávalo se z něj oleum, tj. dýmavá kyselina sírová. K její výrobě sloužily i místní
neoproterozoické, na sulfidy bohaté,
břidlice. Velká část okolních obcí měla
na svém území olejnu čili alaunovou, jinak
též kamencovou huť, kde se získávala již
řečená kyselina, ale spolu s ní i minerální
pigmenty, kamenec a další chemikálie.
Kromě toho tu působilo i několik skláren
a nezapomínejme ani na proslulé pivovary.
Těžba uhlí fungovala až do konce 80. let
minulého století, a to nejen hlubinně, ale
i povrchově. Uhelné sloje tu totiž ležely
velmi mělko pod povrchem, takže je bylo
možné těžit odklizy. Hlubinná těžba zase
přinesla na svou dobu převratný způsob dobývání, světově známý jako radnická metoda. V r. 1937 došlo v radnické
pánvi, mezi nedalekými obcemi Chomle
a Vejvanov, k tragické události, kdy v průvalu důlních vod našlo smrt 14 havířů.
Událost je ve veřejnosti dosud živá, jak
dosvědčila přítomnost víc jak dvou set lidí
na letošní tryzně k 70. výročí katastrofy
na dole Ferdinand.

Věnujme se ještě chvilku význačným
radnickým památkám. Bohužel, z radnického zámku, vystavěného proslulým
Jakubem Augustonem ml., se dochovalo
pouhé torzo po ničivém požáru v 19. století. Dnes kdysi vznosná dvoupatrová
budova, ohněm snížená o jednu etáž,
připomíná zvnějšku obyčejný dům pod
šedivou břízolitovou omítkou. Naproti
tomu církevní památky se uchovaly většinou v uspokojivém stavu. Předně je to
kostel sv. Václava na náměstí, postavený
rovněž podle návrhu J. Augustona ml.
Kaple Panny Marie na Kalvárii je dílem
slavného barokního architekta Kiliána
Ignáce Dientzenhofera. Uvnitř uchovává
náročné sousoší Kalvárie, Krista ukřižovaného mezi dvěma lotry, a další sochy svatých. Náročná je i skulpturální výzdoba
v nadřímsí, resp. nad atikou stavby. Areál
byl vybudován jako celek s Křížovou cestou
vedoucí od města vzhůru ke kapli. Ta byla
ještě doplněna romantickou poustevnou
obloženou hrubým kamenem. Dochovala
se tu i někdejší štěpnice ovocných stromů,
dnes zažívající znovuvzkříšení. Zajímavá je
i stavba kaple patronky proti moru, svaté
Rozálie, na místním hřbitově. V současnosti je v havarijním stavu, ale snad i ona
se dočká péče města věnované ostatním
památkám. Kousek za městem, v osadě sv.
Barbora, nalezneme na romantickém hřbitůvku v břečťanu zarostlé drobné zbytky
zdí další kaple, kterou dle výsledků posledních výzkumů projektoval další barokní
velikán, Jan Blažej Santini-Aichl. Neměli
bychom zapomenout ani na posvátné
objekty někdejší početné židovské komunity. Jižně od náměstí stojí krásná barokní
synagoga, skoro zázrakem přeživší nacistickou okupaci a málem zničená za komunismu, kdy se z ní stala autoopravna
a později chátrající sklad stavebního materiálu. Dnes, citlivě zrestaurovanou, ji využívá Český svaz ochránců přírody. Židé
měli, pravda, hodně za městem, i svůj
hřbitov. Leží za lesem při silnici směrem
k Chomli. I on měl namále, avšak v současnosti je citlivě upravován a jeho náhrobkům se vrací původní krása.
Radnice jsou velmi zajímavým městem a za návštěvu stojí i jejich okolí. Pokud
se sem vypravíte na výlet, určitě se nudit
nebudete. Mnoho památek a zajímavostí,
jako jsou Puchmajerova fara, kolonie nazývaná Puchmírka, staré Městské muzeum,
oprámy po povrchové těžbě, nádherné
barokní sousoší na úpatí Křížové cesty,
Letní amfiteátr či tři minipivovary a další
a další místa, se do tohoto příspěvku ani
nevešly…
Martin Lang,
Muzeum Středních Brd Strašice

Mateřské centrum Beruška Vás zve na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
dne 11. 10. 9:30–11:00 a 16:00–17:30. Přijďte se i s dětmi podívat,
kde trávíme čas, jak si společně hrajeme, cvičíme a tvoříme.
Mateřské centrum Beruška Vás zve na „PODZIMNÍ TVOŘENÍ“
dne 20. 10. od 17:00. Přijďte si s námi vytvořit nějaký malý výrobek
inspirovaný podzimem a strávit přijemné odpoledne.
Bližší informace o aktuálních kroužcích na tel. č. 602 733 270,
e-mailu: nova.monika@email.cz, na webových stránkách:
www.mc-beruska.webnode.cz, na facebooku Mateřské centrum
Beruška Nepomuk

Moc se na Vás těšíme
Monika Nová

Rok s rokem se šel a je tu zas. Kdo?
No přeci náš pochod Podzim pod Zelenou Horou,
který se již po 36. koná v Nepomuku ve dnech 20.–21. října 2017
Jaký letos bude? To ukáže čas, ale věřme,
že bude vydařený stejně jako všechny
ročníky před ním. Již teď pro něj dělají
pořadatelé možné i nemožné. Diplomy,
propozice i přihlášky na jednotlivé dny
jsou připravené, jsou vyrobené nové
odznaky WWD. Je objednáno 20 bochníků
chleba, 10 kg sádla, které je nutné ještě
vyškvařit, dostatek cibule, sůl i kmín.
Máme tradičně připravené várnice
na desítky litrů čaje pro žíznivé a hladové
pochodníky.
Co nás tedy čeká:
Start v pátek 20. října: od 17.00 do 18.00
hod z nepomucké Sokolovny startuje
již 15. ročník stále více oblíbenějšího
pochodu 6 P – Po patnácté, Pěší Páteční
Pivní Průzkumný Pochod. Na sedmi
zastaveních obdrží pochodníci kontrolní
razítko a ochutnají z místní nabídky.
Pití alkoholu není podmínkou, důležité
je projít, potkat kamarády a hlavně až
do cíle si to užít. Cíl z místa startu, tedy
na místní Sokolovně, do 23.00 hod.
Start v sobotu 21. října:
36. ročník pochodu Podzim pod Zelenou
Horou a 17. ročník Světového dne chůze
(WWD) Starty od 7.00 do 10.00 hod
z nepomucké Sokolovny, dětská trasa

Toulavý kočárek 9.00–11.00 hod. Zhruba
30 zkušených organizátorů z řad Pionýra
opět připravilo úžasnou dětskou 6 km
trasu, která všechny zúčastněné dovede
na Zelenou Horu, kde na několika
zastaveních si naši nejmenší i ti starší,
kteří si ještě nezapomněli hrát, vyzkoušejí
pod dohledem pohádkových bytostí svoje
znalosti i dovednosti.
A ti ostatní, ti kdo si nebudou chtít hrát,
ale raději si půjdou protáhnout své
tělo a poznat nejen Zelenou Horu, ale
i okolí Nepomuka, se vydají dle své chuti
a možností na trasy 15, 24, 35 a 50 km,
které je zavedou na Poustevnu, Chvostuli,
do Jarova, Letin, Chocenic, Blovic,
Ždírce, na Bukovou horu a přes Kámen
do nepomucké Sokolovny, kde je cíl.
A kam vyrazí cyklisté na svých ořích
po trasách 35, 50 a 85 km? Budou
částečně kopírovat trasy pěší, ale podle
vybrané délky si zajedou i mnohem dál
a stejně jako trasy pěší trasy ukončí
svoji jízdu v nepomucké Sokolovně, kde
na všechny čeká tradiční chleba se sádlem
a k tomu dobrý čaj.
Večer turisty, ale nejen je, pak čeká
tradiční turistická zábava se skvělou
tombolou od místních sponzorů.

Díky pochopení obce Klášter
a ve spolupráci s Mikroregionem
Nepomucko je zajištěn volný výstup
od 9.00 do 16.00 hod na Zelenou Horu,
a tak mají příchozí možnost podívat
se, jak pokračují opravy zámecké
terasy, projít se po nádvoří a podívat
se do Libušina sálu, kde byl před 200 lety
nalezen Rukopis zelenohorský. Dále bude
umožněna návštěva kostela Nanebevzetí
Panny Marie. To vše bude umožněno
nejen turistům, všichni budou mít
možnost obdivovat např. nový originální
oltář ze zrcadlového nerezu s krásnou
moderní Madonou Zelenohorskou, která
je typická sekerou zaťatou v rameni.
Vše je tedy připraveno, a tak co si přát víc?
Hlavně aby bylo pěkné slunečné počasí
a hlavně hodně spokojených turistů
i cyklistů na všech trasách, kteří se budou
vracet do svých domovů s myšlenkou, že
příště vyrazí do Nepomuka zas.
Pro tohle pomyšlení to všechno všichni
s radostí děláme. Na startu pochodu
ve dnech 20.–21. října na shledání s vámi
se těší za všechny pořadatele
Helena Sedláčková
www.kctnepomuk.cz
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Pionýr Nepomuk, z. s. – 3. běh

Tábor P5

Letošní III. táborový běh v termínu 30. 7. – 11. 8. 2017 byl inspirován vybranými kusy stříbrného plátna. Kopec nedaleko táborové základny ozdobil nápis HOLLYWOOD, v táboře pak nechyběl
chodník slávy se jmény celebrit. Kulisy s filmovými postavami
byly na místech, vše bylo připraveno na příjezd dětí. Na začátku
tábora jsme se vcítili do Alenky v říši divů, ale všem nástrahám
jsme jako Piráti z Karibiku dokázali čelit, a to i přes to, že na nás
vykutálení Mimoni stále zkoušeli svá šprťouchlata. Při křtění jsme
se seznámili se všemi postavami, které nás měly provázet následujícími táborovými dny. Nechyběla princezna Elsa, Jack Sparrow
(kapitán!), Mona Lisa nebo třeba zlí Rakeťáci. Mickey Mouse
a Minnie rozjeli svůj zábavný dětský den, hlavně s myšákem jsme
si užili dost a dost. Pátrali jsme po stopách zločinu s Sherlockem
Holmesem, prožili dobrodružství jako Indiana Jones, luštili šifry
Mistra Leonarda, strávili den se Shrekem a úplně na závěr jsme
chytali divoké Pokémony. Nechyběla ani tradiční velká čečovická
diskotéka s karaoke party. Program nám pomohli zpestřit nepomučtí hasiči s pěnou a Janina Němcová s přáteli naučným odpolednem. Děkujeme. Sluší se poděkovat také sponzorům, díky
patří především Levným knihám, České spořitelně, společnosti
Fraus, Svatebnímu salonu Natalia, Svatebnímu salonu Miriam,
všem rodičům za darování psacích potřeb a velký dík posíláme
také Jazykové škole Lite, která nám věnovala jazykový kurz. Tím
bylo odměněno dítě, které si to podle hlasování vedoucích zasloužilo za svůj celotáborový přístup nejvíce. Závěrečné díky patří
všem dětem a rodičům za jejich přízeň. Dělá nás šťastnými, když
máme koho dělat šťastným. A bez dětí by tábor nebyl táborem.
Za rok ahoj! P. S.: Fotografie a videa ukážou víc než slova. Můžete
se na ně podívat zde: https://www.facebook.com/prebudov/

Pionýrská skupina Nepomuk neorganizuje letní tábory jenom
na Přebudově. Jeden táborový běh jsme opět absolvovali
na základně pana Krause, v malebném údolí řeky Mže, u obce
Svojšín, a to v termínu od 5. 8. do 19. 8. 2017. Téma celotáborové hry bylo „Plavba kapitána Kníra“. V sobotu 5. 8. od 15:00
do 16:00 nám rodiče přiváželi děti na plavbu. Každý účastník
před táborem obdržel poštou palubní lístek. Zde již měl každý
napsanou svoji kajutu, kde byl čtrnáct dní ubytovaný. Při příjezdu jim kapitán Knír proštípl palubní lístek, a tím byli plavčíci přijati na palubu. Na prvním nástupu byly děti rozřazeny
do jednotlivých oddílů. Co by to bylo za Plavbu kapitána Kníra
bez plavby! Proto jsme v pondělí 14. 8. vyrazili na Hracholuské
moře. Zde jsme se nalodili na parník Plzeň a v 10 hodin jsme
se odpíchli od mola a vyrazili na hodinovou plavbu. Začátek
i konec plavby byl v Plešnicích na hrázi. Za půl hodiny plavby
jsme dorazili k Novému mostu, kde jsme se otočili a vraceli zpět
do cílové stanice. Za snažení v každé soutěži, službu v kuchyni,
noční hlídky, ale i za úklid jednotlivých kajut, dostávaly děti
táborové peníze. Za ty si mohly koupit jednotlivé díly oddílové lodě podle denního kurzu banky. Plavčíci trénovali i různé
dovednosti, jako například dojít podle azimutu na dané místo,
vázat uzle, postavit vor, tvořit signály s praporky a další. Za splnění jednotlivých dovedností byli povýšeni do vyšší hodnosti.
Na konci tábora někteří jednotlivci dosáhli hodnosti kapitána.
Na závěr tábora byl jarmark. Zde děti utrácely zbylé získané táborové peníze, za které si mohly nakoupit některé z odměn podle
vlastního uvážení. A je tu konec tábora, poslední nástup. Zde
každý účastník tábora dostal pamětní list. Tábor končí – jak
jinak než rautem a závěrečnou diskotékou. I příští rok vyrazíme
do Svojšína za dalším dobrodružstvím.

Za III. běh LPT Přebudov
Martin Brejcha

M. Hejlík

Škola čar a kouzel
v Přebudově neboli 4. běh
Dne 13. srpna 2017 se přebudovská základna zahalila do kouzelnického hávu a změnila se na harrypotterovskou usedlost
plnou různých kouzelníků a čarodějů, kteří čekali na nové studenty. Úderem druhé hodiny začali rodiče doprovázet své děti
na nástupiště 9¾ a předali je vlakvedoucí a zároveň hlavní
vedoucí Majdě, která děti seznámila s jejich vedoucím kouzelníkem. Každý z kouzelníků ubytoval své studenty a poté je
seznámil se školním řádem a přilehlými pozemky Přebudovské
kouzelnické akademie. Po večeři nás celý učitelský sbor kouzelníků přivítal a představil nám celotáborovou hru s názvem
„Škola čar a kouzel“. Pak následovalo slavnostní rozdělení dětí
do jednotlivých kolejí. Kouzelníci vytáhli postupně z Moudrého
klobouku jméno každého dítěte na táboře a zařadili jej do jedné
z následujících kolejí: Nebelvír, Mrzimor, Havraspár, Agados,
Zmijozel a Dablinr. Den jsme ukončili diskotékou plnou soutěží. Druhý den byl nazván „Kámen mudrců“. Dopoledne jsme
si vyrobili čarovné hůlky a každá kolej si namalovala svůj erb.
Odpoledne jsme v rámci kolejí vyrazili do Zakázaného lesa
a tam jsme stopovali vzácná a divukrásná zvířata. Cílem naší
cesty byly Budislavice, kde jsme navštívili naši Marušku a koupili si nanuky. V úterý ráno přijela paní Lindová, kouzelnice
s mýdlovou hmotou, která nám pomohla vyrobit mýdla, která

jsme si odvezli domů jako dárek pro maminku. Protože nás
bylo moc, rozdělili jsme se na poloviny a zatímco jedna část
vyráběla, druhá polovina dětí objevovala pravidla deskové hry
„Dáma“. A když měla jedna část hotovo, oddíly se zase vyměnily.
Po polévce jsme uspořádali turnaj v Dámě mezi kolejemi, kde
kameny představovaly děti z koleje a vybraní je naváděli k vítězství. Boj to byl lítý a o to veselejší, že do toho kameny “kecaly”
a vzájemně se hecovaly. Na středu jsme se všichni moc těšili,
protože nás čekal velký výlet do Prasinek. Ráno v 8.30 hod jsme
nastoupili do autobusu na návsi a odjeli jsme do Horažďovic.
Navštívili jsme Aquapark a přírodovědnou stanici Proud.
Na závěr jsme měli rozchod ve městě, který jsme věnovali nakupování. Při zpáteční cestě do Přebudova nás autobus všechny
pěkně uspal. Čtvrteční den byl nazván „Tajemná komnata“.
Ráno si celý tábor zahrál oblíbenou kuličkiádu a po polévce hru
„Vrba mlátička“, která všechny moc bavila. Po poledním klidu
přijela paní fotografka, která nás všechny vyfotila a udělala nám
tak památku na letošní tábor. Abychom si mohli zahrát hru
s názvem „Dobbyho ponožka“, museli jsme si každý vyrobit pár
ponožek. Ponožky jsme vyráběli z papíru a každý pár byl jiný.
Pak je naši vedoucí kouzelníci vybrali a každý z nás si vylosoval jednu ponožku, kterou pak musel najít na pahorku. Druhá
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ponožka z páru byla pohozená někde na pahorku a ti z nás, co
neměli štěstí, se pěkně naběhali. V pátek po snídani jsme vymalovávali obraz Siriuse Blacka dle předlohy, která byla umístěna
na druhé straně tábora. Při této hře jsme hodně procvičili paměť
a pozorovací schopnosti a někteří z nás i barvy. Po polévce jsme
si osedlali Hypogrifa a moc jsme si to užili. Po poledním klidu
šly všechny oddíly na procházku, někdo do Budislavic, někdo
do Kasejovic. V sobotu ráno jsme si zahráli oblíbeného „Šneka“.
Po poledním klidu nás všechny čekalo dlouho očekávané
“křtění” aneb přijímání nových studentů do školy čar a kouzel.
Ředitel Brumbál přijal nováčky, pokřtil je a předal jim pamětní
listy. Křtění jsme ukončili velkolepou diskotékou, kterou jsme
si moc užili díky skvělé DJce MC Erika. V neděli nám hlavní
vedoucí posunula budíček o půl hodiny, takže jsme se dosytosti
vyspali a po snídani vyrazili obhlédnout terén, protože každá
kolej dostala za úkol nakreslit podrobný „Pobertův plánek“,
kde bylo nutné přesně zakreslit veškeré budovy v táboře, okolí
a další zajímavosti včetně zvířat, která byla rozmístěna po celém
území. Po odpočinku si celý tábor zaběhl dlouho očekávaného
Predátora – překážkový běh inspirovaný skutečnými závody,
které naši vedoucí s oblibou běhají. Za účast jsme si každý
odnesl pamětní list a pak, dle umístění, jsme měli možnost
vybrat si originální odměny Predátor. Protože jsme byli všichni
dost unavení, domluvili jsme si večerní promítání a volba padla
na animovaný film “V hlavě”. A pak už jenom šupky dupky
do pelíšku. A už jsme se přesunuli do druhého týdne. Bylo tady
už druhé pondělí a my měli v plánu dát kuchařkám zasloužené volno a jít si sami uvařit polévku do lesa. Každý oddíl přinesl Brumbálovi vzorek svého výtvoru. Bohužel, ani Brumbál
nedokázal vybrat, která z polévek mu chutnala nejvíce. Možná
to bylo tím, že jsme všichni použili stejné ingredience a nikdo
nepřidal tajnou přísadu. Odpoledne se za námi zastavili nepomučtí hasiči a udělali nám pěnu. My, zima nezima, řádili jako
vždycky, protože pěna, to je veliká legrace. Večer nás čekalo
překvapení, pro někoho příjemné, pro někoho ne. Vedoucí
pro nás připravili stezku odvahy a my se po ní pěkně za šera
(a velké děti už za tmy) vydali. Každý, kdo tuto stezku absolvoval, se zapsal na přihlášku do Brumbálovy armády. V úterý ráno
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jsme absolvovali dřevařský sedmiboj, kdy jsme vyzkoušeli, jak
jsme se za ten týden na táboře naučili ohánět pilou, kladivem
apod. Pak jsme ještě vyrazili do lesa vyrobit si košťata, abychom
se mohli odpoledne zúčastnit famfrpálového turnaje. Večer
jsme zakončili opékáním buřtíků. Středa už se nesla ve znamení
blížícího se odjezdu. Dopoledne jsme strávili plněním srandovních úkolů jednotlivých disciplín olympiády. Mezi nejoblíbenějsí stanoviště patří již tradičně lovení bonbonů v mouce, ale
bez použití rukou, hod těstem, foukání lodičky.... Odpoledne
přijel Lukáš Vídeňský a naprosto nás uhranul svým bubnováním. Společně s ním v kruhu jsme pronikli do tajemství rytmu
a moc nás to všechny bavilo. Pak už jsme začali připravovat
scénky na závěrečnou párty, protože jejich vymýšlení a následná
realizace nám obvykle trochu trvá a je dobré začít včas. Kdo měl
hotovo, šel se koupat nebo na lodičky. Večer byla oblíbená diskotéka, která byla taková trošku zkušební na poslední večer.
A to už přišel čtvrtek. Celé dopoledne jsme pilovali scénky.
Po obědě byl poslední nástup, kdy Majda s Markétou vyhodnotily celotáborovou hru a ocenily jednotlivé koleje. Zvláštní cenu
dostali ti, co se vzorně starali o své chatky a stany, a zvláštní
“ocenění” dostali i ti, co se skoro nestarali a příští rok se snad už
polepší. Po nástupu ještě musel být slavnostní přípitek šampaňským a začala finální párty. Každý oddíl předvedl scénku, kterou si připravil, a i vedoucí předvedli svá vystoupení na známé
hity. Jako poslední vystoupení se představili všichni vedoucí
a samozřejmě vzali do velkého tanečního kruhu všechny děti
a tím jsme se definitivně rozloučili. K večeři bylo překvapení –
naprosto luxusní hamburger. A party, tentokrát s DJ Mušákem,
se protáhla až do večerky (a možná i trošku přes). Nikomu z nás
se nechtělo končit, protože jsme věděli, že další den nás čeká už
jen balení, bourání stanů a odjezd zpátky do mudlovského světa.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dospělákům, kteří
se podíleli na nezapomenutelném pobytu tam “na konci světa”,
kde to máme všichni rádi. A Kiki s Dáňou za krásně zpracovanou
celotáborovou hru. Bylo nám s vámi, přátelé, dobře... Tak za rok
v Přebudově ahoj...
M. K. + M. B.

28

spolky / sport

V Nepomuku padaly první góly
V rámci měsíce náborů, který probíhá pod vedením Fotbalové asociace České republiky, proběhla 13. 9. v Nepomuku akce Můj první gól, které se zúčastnily děti ze ZŠ a MŠ
Nepomuk a ZŠ Vrčeň. Akce přináší tisícům dětí po celé České republice první kontakt s fotbalem a sportováním obecně. Převážná většina těchto dětí začíná s fotbalem
na vesnických či menších hřištích a pláccích. A právě podchytit tyto talenty je jedním
z cílů této události. Generálním sponzorem akce jsou Lesy ČR. „Přeji žákům i učitelkám příjemně strávené dopoledne, hodně vstřelených gólů i mnoho zážitků. Sportu
zdar a fotbalu zvláště,“ pronesl na úvod krátkou zdravici starosta města Jiří Švec. Na fotbalové ploše bylo rozmístěno několik stanovišť, mezi kterými si mohly děti vyzkoušet řadu aktivit, povětšinou spojených s fotbalovými tréninky. Slalom s míčem, krátký
zápas, skákání přes překážky, přetahování o lano či chytání míčů. A skutečně, mnohdy
zde padly první góly v životě, což vždy doprovázely radost a velké nadšení v dětských
očích. Akce se zúčastnil rovněž profesionální trenér mládeže Mgr. Pavel Hudeček, který
pro Nepomucké noviny uvedl: „V rámci Plzeňského krajského fotbalového svazu spolupracuji úzce rovněž s místním klubem FK Nepomuk. Znám jeho problémy například
s vodou, ale i ubývajícími počty mládeže. Dnešní den je vhodnou příležitostí, aby si
děti vyzkoušely, zda je fotbal baví, či ne. Už na první pohled jsem zde zahlédl několik
talentů, třeba je mezi nimi i budoucí reprezentant národního mužstva. Fotbal má velkou výhodu v tom, že se dá hrát i trénovat téměř kdekoliv. Stačí vám posekaná louka,
tyče na branky a míč. Zároveň je to ale velká dřina, a pokud mají být děti úspěšné, chce
to mnohdy i zvýšený hlas trenéra.“ Více fotografií najdete na http://bit.ly/2x13Gdf

Řekli po události:
Sekretář Jan Kohout

Jakákoliv akce, která nabízí dětem pohyb a hlavně využití volného času, je perfektní.
To, že se tato akce organizuje celorepublikově a opakovaně, je velice záslužné a je to
správný směr. FAČR, jako zastřešující organizace, byl za tuto akci oceněn Evropskou
fotbalovou unií (UEFA) jako nejlepší Grassroots projekt roku 2015 v rámci všech jejích
členských zemí. Pro nás, jako FK Nepomuk, akce nabízí možnost seznámení se s co
nejširší skupinou potencionální fotbalistů – členů našeho FK Nepomuk, bez rozdílu,
zda se jedná o děvčata, či chlapce. V dnešní době klesá zájem nejen dětí, ale i rodičů
o nějaké sportovní využití volného času, a tím i klesá počet aktivních sportovců, hlavně
těch nejmladších kategorií. A proto je třeba více takovýchto akcí. Vedle této akce zahájil 14. 9. svoje působení v FK Nepomuk nový ročník fotbalové školičky, která zahrnuje
děti ročníku narození 2011, 2012 a 2013. Takže i řada účastníků akce se již do této
školičky zapojila. Přihlásit se mohou ale i ti, co se akce Můj první gól neúčastnili.
FK Nepomuk má pokrytou celou škálu žákovských kategorií a pro všechny zájemce
jsou dveře otevřeny. Případní zájemci mne mohou kontaktovat na mobilním telefonu
602 101 723 a já jim poskytnu dostatek informací ohledně možností a pozveme si je
na trénink příslušné kategorie, protože není nic lepšího, než vše vidět na vlastní oči.
Výsledky činnosti našich členů v jednotlivých mužstvech nejlépe odráží výsledky v soutěžích pořádaných jak OFS PJ, tak i PKFS. Tím bych chtěl všechny, a to nejen zájemce
o kopanou, pozvat na mistrovská utkání, která se odehrávají na místním fotbalovém
stadionu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným školám za umožnění
se účastnit uvedené akce včetně zajištění doprovodu a věřím, že se s řadou nejen dětí
budeme potkávat i v budoucnu.
Žáci ze ZŠ Nepomuk

...nejen kluci byli nadšení. Postřehy:
Ve středu jsme byli na hřišti FK Nepomuk. Líbilo se mi tam. (Honza)
Líbily se mi všechny disciplíny. (Marťa)
Líbilo se mi, jak jsme kopali do brány a že jsem tam měla kamarády. (Viki)
Líbilo se mi, jak jsem hrál fotbal. (Petr)
Hrála jsem s Honzou. Druhý tým vedl Vašek. Prohráli jsme 1:2. (Dany)
Potom jsme šli házet kruhy na kužely a hrát honěnou s míčem. (Any)
Vyhráli jsme 2:1. Moc se mi to líbilo. (Michal)
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TJ SLAVOJ DVOREC, z.s.
Jaro a léto v TJ Slavoj Dvorec
Poděkování za dosud uspořádané kulturní
a sportovní akce v roce 2017
Vážení,
rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo se dosud podíleli na přípravě a pořádání kulturních a sportovních akcí
Tělovýchovné jednoty Slavoj Dvorec v roce 2017. Největší poděkování ovšem patří návštěvníkům, přímým účastníkům a sponzorům těchto dosud uspořádaných akcí. V sobotu 22. dubna uspořádal oddíl juda XI. ročník celostátního turnaje ve sportovní hale v Nepomuku. Turnaje se zúčastnilo 170 závodníků z 23 oddílů z celé České
republiky ve věkovém rozmezí 6 – 18 let. Jarní turnaj v judu je dlouhodobě největším turnajem v rámci Plzeňského
a Karlovarského kraje v tomto sportovním odvětví.
Sponzoři akce: Město Nepomuk, Plzeňský kraj, Kovo – Holub Nepomuk, Klimex-N vzduchotechnika, Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Obreta , SKY Trade, MDS Autoriv a Angusfarm. Dětský den se konal v sobotu 3. června
2017 a stal se znovu nezapomenutelnou akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Akce se vydařila i díky velmi příjemnému počasí. Zhruba 200 dětí z celého širokého okolí čekalo mnoho zajímavých zážitků a ukázek – netradiční
disciplíny v režii oddílů TJ (fotbal, judo, aerobik a šachy), kadeřnická show, nafukovací skluzavka a trampolíny, jízda
na koních, malování na obličej, prohlídka automobilu Policie ČR a sanitního vozu ZZS PK, ukázky SDH Nepomuk
a SDH Dvorec, stříkání velmi oblíbené pěny. Na závěr nechyběla židlovaná a společný táborák. Celou akci provázela dobrá nálada a spousta dětských úsměvů. Již dnes se těšíme, že vás budeme moci pozvat na další dětský den,
který se bude konat v sobotu 9. června 2018. Hlavní sponzoři DD 2017: Město Nepomuk, Kovo – Holub Nepomuk
s.r.o. – František Holub, Kominictví Ekotop servis, s.f.o. – David Jiránek, Elitex Nepomuk a.s. – Ing. Šárka Kotrbová a MDS Autoriv – Ing. Josef Jiránek.
Další sponzoři: Sky Trade Nepomuk, Kovovýroba Kříž Tojice, Truhlářství Zdeněk Müller, Řeznictví Herejk, Klimex-N vzduchotechnika, Milkot, Obreta, Špitzer – Truhlářství ATLAS, Pekařství a cukrářství Jan Pondělík, ŠŮS V+M,
Tipov Plzeň, HOBBY Pyramida Nepomuk, Střechy Švorc, Instalaterství Troch, Stavebniny Unibrick, Truhlářství Milan
Brašna, Zámečnictví Kovovýroba Zeidler, Carman Doors, Klaus Timber, Nářadí Průcha Nepomuk, Pila Šůs Nepomuk, Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY a Mišron Music Team Dvorec. V sobotu 5. července uspořádal oddíl
kopané na hřišti ve Dvorci turnaj v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. V sobotu 15. července se konal III.
ročník Memoriálu Jiřího Maška v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 6 fotbalových týmů. Ani tělocvična ve Dvorci
nezůstala přes léto prázdná. Zde se cvičilo v režii oddílu aerobiku, který se nově vrací od září s pravidelnými fit tréninky do zrekonstruovaných prostor dvorecké tělocvičny. DĚKUJEME – hlavními sponzory činnosti, kulturních
a sportovních akcí TJ Slavoj Dvorec, z.s. v roce 2017 jsou: Město Nepomuk, Plzeňský kraj, Kovo – Holub Nepomuk
s.r.o., Klaus Timber a.s., Kominictví Ekotop servis, s.r.o. – David Jiránek, SkyTrade Nepomuk s.r.o., Elitex Nepomuk a.s. a MDS Autoriv. Se všemi ostatními se těšíme na společné setkávání při kulturních a sportovních dnech
TJ Slavoj Dvorec ve zbývajících měsících roku 2017.
Za výkonný výbor TJ SLAVOJ DVOREC, z.s.:
Pavel Jiránek – místopředseda výboru
Josef Jiránek – předseda TJ

Mistrovství České republiky v rapid šachu
V sobotu 9. a v neděli 10. září proběhlo v Mostě Mistrovství České republiky v rapid
šachu. V mistrovských kategoriích omezených věkem do 14 let měl náš ŠK Dvorec jen
jednoho zástupce, kterým byl Petr Flajšman. Účast si s předstihem vybojoval 15. místem na loňském MČR v Klatovech. Letos v kategorii H12 bojovalo o titul mistra republiky více než 40 hráčů, kteří se na toto klání kvalifikovali. Mistrovství se hrálo na 9 kol
a Petr v nich uhrál 5,5 bodu, které mu v konečném pořadí přinesly celkové 11. místo.
V kategorii OPEN, která je určená pro doprovody, trenéry, rodiče a další hráče, se dařilo
Pavlu Flajšmanovi. Se ziskem 8,5 bodu z celkových možných 9 bodů kategorii ovládl
a získal cenné prvenství. Holky a kluci, pokud i vy byste rádi navázali na úspěchy dětí
našeho klubu dosažené v posledních letech, přijďte mezi nás v úterý od 15:30 do klubovny šachistů (v městské sportovní hale v Sokolovně). Trénujeme pod vedením profesionálního trenéra Ing. Petra Herejka, který je jedním z hlavních strůjců úspěchů
našich dětí. Těšíme se na vaši návštěvu.
ŠK Dvorec
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Velmi teplé léto
2017 v Nepomuku

„Bez vody neuvaříš, ale posvícenské hnětýnky upečeš!“ Známé to motto tradiční regionální výstavy Nepomuckých kuchařinek z. s., která se v letošním roce koná již pojedenácté, a to ve dnech 21.-28. října ve výstavních prostorech Zelenohorské pošty
v Nepomuku. Stejně jako každý rok budeme přijímat soutěžní exponáty již v pátek
odpoledne a pak ještě v sobotu dopoledne. Pro každého soutěžícího je připraven
malý dárek jako odměna za účast. Prvních 10 oceněných hnětýnek bude odměněno
hodnotnými cenami. Výjimkou jsou účastníci dětské kategorie, ti budou odměněni
všichni. Téma letošní doprovodné výstavy si ponecháme pro sebe, je již vymyšlena,
exponáty jsou domluveny a připraveny, ale pro tuto chvíli vše zůstává jako překvapení.
Také tradiční odpolední programy, kurzy pro děti i dospělé jsou připravené, ale vzhledem k uzávěrce novin je nemůžeme ještě zveřejnit, musíme počkat na časové možnosti našich lektorek. Novinkou je nedělní interaktivní přednáška „Nešvary současné
kuchyně“ našeho kamaráda, uznávaného gastronomického odborníka Ing. Zdeňka
Hladíka. Tato přednáška je pilotním dílem pro další připravované projekty s názvem
"Zdraví a vitalita na talíři". Netradiční pojetí jeho přednášek bude jistě obohacením
naší klasické výstavy a rádi bychom přilákali všechny, kdo se zajímají o nové trendy
i v domácím vaření. Naopak již tradičně chceme pozvat nejen naše stálé přátele
na páteční posezení a povídání při kávě, čaji a něčem „na zub“. Pro malé návštěvníky
z mateřské školy máme připravený dopolední program. V případě zájmu učitelů a dětí
ze základní školy můžeme předvést tradiční řemeslo – zpracování ovčí vlny, včetně
předení na kolovratu a plstění. 11. Nepomucká hnětýnka je připravena, stejně tak
i Nepomucké kuchařinky z. s. Nezbývá než si přát příznivé počasí a hojnou účast.

Jaké bylo letošní léto (měsíce červen, červenec a srpen) z pohledu teplot a srážek?
Velmi teplé a suché. V červnu byla průměrná teplota 18,8 °C (odchylka od dlouhodobého průměru 1961-2010 + 3,3 °C)
a úhrn srážek dosáhl 66,7 mm (82 % dlouhodobého průměru 1961-2010). V červenci
byla průměrná teplota 18,5 °C (odchylka +
1,4 °C) a úhrn srážek 66,6 mm (84 % dlouhodobého průměru). V srpnu byla průměrná teplota 18,6 °C (odchylka + 2,2 °C)
a úhrn srážek 61,7 mm (77,8 % dlouhodobého průměru). Můžete si všimnout, že si
všechny letní měsíci byly jak teplotně, tak
srážkově velmi podobné. Z celkových 67
let měření se léto 2017 umístilo s průměrnou teplotou 18,6 na 3. místě hned za nejteplejším létem 2015 (19,4 °C) a létem
2003 (18,9 °C). Průměrná letní teplota
je v Nepomuku 16,5 °C, takže teplotní
odchylka letos činila + 2,1 °C. Srážkově
pak léto skončilo s 195,2 mm jako 17. nejsušší. Extrémy z nedávné doby jsou léto
2015, které bylo hodnoceno jako 2. nejsušší (spadlo pouze 109,2 mm) anebo
povodňové léto 2002, hodnocené naopak
jako 2. nejvlhčí (440 mm). Průměrně pak
v letním období naprší 237,9 mm, letos
tak napršelo 82,1 % průměru. Kolik jsme
letos zažili tropických dnů (maximální
denní teplota 30 °C a vyšší)? V letošním
roce bylo tropických dnů v Nepomuku
10. První se vyskytl již v květnu, kdy bylo
30. 5. 30,4 °C, a poslední pak 30. 8., kdy
bylo naměřeno 30,1 °C. Průměrně máme
v Nepomuku zhruba 9 až 10 tropických
dnů v roce. Letošní rok se tak z hlediska
počtu tropických dnů umístil zhruba
uprostřed, na 26.-33. místě od začátku
měření (rok 1951). Přestože se teplota
pohybovala v průběhu léta výrazně nad
dlouhodobým průměrem, extrémně teplých dnů, kterými jsou právě dny tropické, nebylo letos tolik, kolik bychom
ve 3. nejteplejším létě předpokládali.
V nejteplejším létě 2015 bylo tropických
dnů 29 a ve druhém nejteplejším létě
2003 nejvíce, celkem 38. Nedostatek srážek v kombinaci s velmi vysokými teplotami způsobil sucho, které však nedosáhlo
extremity sucha z roku 2015. Na závěr
několik NEJ letošního léta. Nejvyšší teplota 34,3 °C byla naměřena 1. 8. Nejnižší
teplota 4,3 °C byla naměřena 8. 6., při
zemi (v 5 cm) byla tento den minimální
přízemní teplota dokonce bod bodem
mrazu, bylo naměřeno – 0,3 °C. Nejvíce
srážek spadlo 29. 6. (00:00 – 23:59), a to
39,1 mm. Maximální náraz větru 13,6 m/s
byl naměřen 12. 7.

Nepomucké kuchařinky z. s.

Pavel Vacík

11. Nepomucká hnětýnka

Kulturní servis 
Nepomuk
15. 9. – 29. 10. Výstava – Richard Böhnel –
Z mého uměleckého archivu, Městské
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno
úterý–sobota 10.00–16.00 hodin
1.–31. 10. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie
Václava Křepelky v obchodním centru
Úslava (náměstí A. Němejce)
3. 10. Exkurze s Pavlem Motejzíkem –
Pod Zelenou Horu za pohany
a cisterciáky (jen pro fyzicky zdatné),
sraz u Hostince Na Knárovce (Klášter 75)
v 17. 45 hod., pořádá centrum Fénix

říjen 2017
31. 10. Co nám říkají nejstarší
vyobrazení Nepomuku a okolí?,
historie s Pavlem Motejzíkem od 17.45
hod., centrum volnočasových aktivit
Fénix (náměstí A. Němejce 88)
Nepomucko
do 27. 1. 2018 Dvě století Rukopisů
zelenohorského a královédvorského –
výstava uspořádaná k výročí nalezení Rukopisů
– Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
do 31. 10. Paličkovaná krajka –
procházka s Karlem IV., výstava,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

7. 10. Zájezd do Hořovic na Cibulový
jarmark, přihlášky na tel.:
607 969 454, pořádá ČZS Dvorec.

do 31. 10. Tužkou, perem, uhlem a dlátem –
souhrnná výstava prací Jaroslava Hodka,
Špejchar Ve dvoře ve Spáleném Poříčí

10. 10. Nové Čechy Karla IV. – přednáška
Luďka Krčmáře, od 17.00 hodin, Městské
muzeum a galerie Nepomuk

do 31. 12. Stará škola aneb škamna, kalamář
a rákoska, svět školy a školní třídy v 19. a 20.
století, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

14. 10. Nepomucké (farmářské a řemeslné)
trhy s živou hudbou a pohádkou,
8.00–12.00, náměstí A. Němejce

5. 10. Virtuální univerzita třetího věku –
Hudební nástroje, zahájení zimního semestru,
vzdělávací program pro seniory, Chanovice

14. 10. Pohádková O Karkulákovi (aneb
co se stane, když si Karkulka vezme
dovolenou), od 10.00 hodin, Městské
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

7. 10. Výtvarné dílny v Partolticích (výroba
krasohledu), dílny jsou určeny pro dospělé
a děti od 7 let, více na www.panomoc.cz

19. 10. Nezmaři, koncert legendy
folkové scény, od 19.00 hodin,
Sokolovna Nepomuk, vstupné 190 Kč
v předprodeji Kulturního a informačního
centra Nepomuk, 220 Kč na místě
20.–22. 10. Podzim pod Zelenou
Horou, mezinárodní turistický
pochod, pořádá KČT Nepomuk
20.–29. 10. 11. Nepomucká hnětýnka, tradiční
posvícenská soutěž a výstava, pořádají
Nepomucké kuchařinky, akce pro děti každý
den a odpolední program, Zelenohorská pošta
20. 10. Mi Martef, koncert plzeňské
klezmerové kapely, Zelenohorská pošta
21. 10. PiňaKoláda, od 18.00 hodin,
kulturní sál Dvorec, předprodej vstupenek
od 21. 9. v Kulturním sále Dvorec
(čtvrtek-sobota 17.00–22.00 hodin)
31. 10. Putování po Sýrii – přednáška
cestovatele Libora Drahoňovského, od 17.00
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
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7. 10. – 8. 10. Vystavení originálu
Rukopisu zelenohorského, od 10.00
do 17.00 hodin, kaple sv. Ondřeje,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
7. 10. Den místní potraviny, od 10.00
hodin, 11. ročník potravinářského
dne ve skanzenu Chanovice
7. 10. MALÍŘÁK 2017, od 13.00 hodin
vernisáž spojená s módní přehlídkou, výtvarné
práce studentek ISŠŽ v Plzni, zámecký areál
Chanovice, výstava potrvá do 31. 12. 2017

14. 10. Přeštický festival vína,
od 13.00 hodin, Masarykovo náměstí,
Přeštice, bohatý program
14. 10. Swing Paradise Jakub
Zomer, od 20.00 hodin, restaurace
Hotelu Brdy, Spálené Poříčí
14. 10. Tradiční posvícenská
zábava, pořádá SDH Lučiště
14. 10. Posvícenské posezení,
pořádá SDH Lipnice
16. 10. Pěkná hodinka, pořádá SDH Lipnice
16. 10. Diaprojekce Petr Nazarov –
Jižní Afrika, Kulturně společenské
centrum Kasejovice
21. 10. Zelená Hora – Oslavy Rukopisu
zelenohorského. Zpřístupnění
Libušina sálu se stálou expozicí 200 let
s Rukopisem zelenohorským a kostela
Nanebevzetí Panny Marie, 9–16 hod., ve 14
hod. komentovaná prohlídka výstavy,
vstupné po celý den dobrovolné.
22. 10. Koncert sester Strolených
s doprovodem, od 14.00 hodin,
Mileč, kostel sv. Petra a Pavla
28. 10. Podzimní jarmark na zámku
Kozel, od 10.00 do 16.00 hodin
28. 10. Posvícenská zábava, Hořehledy
28. 10. Lampionový průvod,
od 17.30 hodin, Číčov
28. 10. Turistický pochod – hrad
Valdek, Spálené Poříčí
28. 10. Great Blues Band Marcel
Flemr, od 20.00 hodin, restaurace
Wellness hotelu Brdy, Spálené Poříčí

7. 10. Přátelské setkání s Lazar
Bandem, Spálené Poříčí

28. 10. Burza Tchořovice,
www.burzatchorovice.cz

7.–8. 10. Všestranné zkoušky
ohařů a malých plemen,
Myslivecký spolek, Chanovice

28. 10. Posvícenská zábava v Hořehledech

12. 10. České Rukopisy a finská
Kalevala ve výtvarném umění, od 17:00,
přednáška Mgr. Veroniky Lukešové –
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
14.–15. 10. Podbrdská pivní
přehlídka, Spálené Poříčí

Kulturní a informační centrum Nepomuk / Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: říjen – duben: pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz.

30. 10. Diaprojekce Eva Sýkorová – Indie,
Kulturně společenské centrum Kasejovice
5. 11. Koncert Edity Adlerové – Muž, který
neodešel, Edita Adlerová zpívá George
Gerschwina, od 17.00, zámek Spálené Poříčí
6.–7. 11. Konference Genius loci
na téma Rukopisy – Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích
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ČZS Dvorec pořádá zájezd do Hořovic
na Cibulový jarmark dne 7. 10. 2017. Odjezd
autobusu z nádraží ČD ve Dvorci v 7.30 hodin
(dále pojede po zastávkách v Nepomuku).
Informace a přihlášky na telefonu 607 369 454.

Srdečně zveme na koncert
Sester Strolených s doprovodem.
V neděli 22. 10. od 14:00 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla v Milči.
Vstupné dobrovolné na opravy kostela a varhan.

Zelená Hora – Oslavy Rukopisu zelenohorského
V sobotu 21. 10. 2017 od 9:00 do 16:00
Zpřístupnění Libušina sálu se stálou expozicí
200 let s Rukopisem zelenohorským a kostela
Nanebevzetí Panny Marie s novým oltářem
se zrcadlového nerezu. Ve 14:00 proběhne
komentovaná prohlídka výstavy s hudebním
doprovodem. Začátek na nádvoří zámku.
Vstupné po celý den dobrovolné. Pořádají
obec Klášter a Mikroregion Nepomucko
za finanční podpory Plzeňského kraje.

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-NEPOMUK_267x187.indd 1

10.05.17 15:02
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Malá letní scéna
zpříjemnila prázdniny
Již druhým rokem se na Malé letní scéně, tedy v prostoru nádvoří
někdejší piaristické koleje, dnes městského i západočeského
muzea, konaly pravidelně, každý víkend, kulturní akce. Malá
letní scéna existuje již přes deset let, v roce 2010 byla dokonce
v souvislosti s rekonstrukcí rodného domu Augustina Němejce
výrazně upravena, vydlážděna a opatřena novým pódiem.
V následujících letech byla ale paradoxně využívána zcela
minimálně. V loňském roce konečně fungovala přes celé
léto a letos také. Oproti předchozímu roku došlo k několika
změnám. Předně se akce začaly pořádat vždy v pátek od osmé
do desáté večerní. Také byla opravena podlaha pódia a nad ní
instalována nová pergola. Těžko říci, co způsobilo hmatatelný
nárůst návštěvnosti. Zda zmíněné pravidelné schéma nebo
pestrý stylový a žánrový výběr, systematická propagace
či známější vystupující. V každém případě si lidé, místní
i přespolní, našli cestu na naši letní scénu. A tím samozřejmě
trošičku ožilo celé historické centrum města. V Nepomuku
v průběhu letních měsíců vystoupila taková jména jako Jaroslav
Hutka, Ester Kočičková nebo Jakub Zahradník. Nechyběla
ani populární komediální show Na stojáka! A samozřejmě si
zahrály i kapely z okolí, například Když se sejdem, Pelíškové či
legendární Oddysea. Podobně pestrý program, v kterém si snad
vybere každý, se plánuje také na příští rok. A to již teď. Pokud
máte tipy na vystupující, můžete se o ně přijít podělit například
na jednání kulturní komise nebo je sdělit autorovi článku.
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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

Pavel Kroupa, místostarosta

ARTS AND MUSIC TRAVEL BURSARY
TO THE UNITED KINGDOM.
FOR APPLICATIONS AND MORE
INFORMATION
WWW.PROJECTNEPOMUK.COM

zveme Vás / inzerce

Putování po Sýrii
Přednáška cestovatele
Libora Drahoňovského
Úterý 31. 10. 2017
od 17.00 hodin
Městské muzeum
a galerie Nepomuk
Vstupné dobrovolné
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Přednáška o zdraví a očistě těla
Jak si udržet své zdraví a jak ho zpět získat?
O tom ví své pan Vladimír Dydyk, který žil poblíž
černobylské elektrárny v době havárie. Vyprávět
nám bude o své cestě za zdravím a předá nám
zkušenosti a také informace, které získal jako žák
významného ruského profesora medicíny.
Přednáška se koná v pátek 20. 10. 2017 v prodejně
zdravé výživy Oáza v Nepomuku na náměstí v ulici
Husova 132. Začátek je v 18 hod. /délka cca 2 hod/
Telefon: (+420) 723 091 604. Vstupné je 50Kč.

Firma INTERIORS
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
—T
 ruhlář – nábytkář
truhláři (kromě stavebních)
a pracovníci v příbuzných oborech
—K
 oordinátor 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

Nepomucké noviny / říjen 2017

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
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Řádková inzerce
Do nově otevřené pizzerie přijmeme servírku / číšníka, kuchaře /
kuchařku. Výuční list v oboru není podmínkou. Tel.: 725 429 640.

Prodám digi piano P-35B, cena 10000 Kč. Tel.: 606 432 816.

Koupím 2 stojany k nábytku universal asi z r. 1980. Dávaly
se z boku. Rozměr: šířka 10 cm, délka 250 cm. Tel.: 737 904 049.

Prodám štafle 3M 700 Kč, žehlicí prkno 80 Kč,
cestovní budík 200 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám kamna, nové péřové deky, polštáře,
cena dohodou. Tel.: 722 963 905.

Prodám gumy + disky nové na fábii 165x70xR14 4 ks.
PC 6500 Kč, nyní 5000 Kč. Tel.: 776 814 094.

Dodání a montáž – žaluzie – rolety – sítě do oken – lamelové dveře
Pronajmu byt 1+1 v RD, nekuřácký, kauce. Tel.: 605 437 676 po 16 hod. + zemní práce – odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

89 let Václav Silovský



82 let Zdeňka Motejzíková, Tojice

Gratulujeme!

vzpomínka

vzpomínka

Dne 19. 9. uběhlo 5 roků,
co nás opustil

Dne 15. 10. uplyne 20 let od úmrtí
manžela, tatínka a dědečka,

pan František Kouba
z Kramolína.

pana Josefa Kučery
ze Dvorce.

Stále vzpomíná celá rodina.
Děkujeme za vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinami i ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka
Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě zanechal,
dál s námi zůstáváš.
Dne 25. 10. uplyne již 10 let, co nás opustila
naše milovaná maminka a babička,
paní Anna Svatošová.
Vzpomeňte s námi,
kdo jste ji znali a měli rádi.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

vzpomínka
Byl jsi tu s námi kratičký čas…
Prázdný je domov a smutek zůstal v nás.
Nestačil ti zešedivět jediný vlas, jediná
vráska, nestačil jsi zestárnout.
Každý den vzpomínáme, častokrát sníme.
Těžké je žít bez tebe, dnes už to víme…
Dne 26. 10. uplyne 30 let,
co tragicky zahynul
pan Bohumil Zavadil.
Stále vzpomínají sestra Květa s manželem.

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění.
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč
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nemovitosti k prodeji

Usedlost v Radochovech, pozemek 1393m2

Chalupa u Velhartic - Cihelna

KA

Chata Čížkov - Zahrádka

Chalupa v Kejnicích u Horažďovic

KA

VIN
NO

A
EV

VIN
NO

PENB G

SL

PENB G

PENB G

Prodej usedlosti, kterou tvoří rodinný dům 4+1,
stodola s chlévy a sýpka s garáží. K nastěhování,
udržovaná. Polouzavřený dvůr, klid a soukromí.

Prodej venkovské chalupy v kouzelné přírodě, přímo
na křižovatce pošumavských cyklotras. Pozemek
943m2, 4+2, k rekonstrukci.

Prodej chaty 41m2 na vlastním pozemku 359m2,
polosamota, u rybníka.

PODZIMNÍ SLEVA! Prodej chalupy 2+kk s funkční
pecí na pozemku 243m2 nyní za zvýhodněnou
cenu 299 000 Kč. K rekonstrukci.

Cena: 2 250 000 Kč

Cena: 1 100 000 Kč

Cena: 450 000 Kč

Cena: 299 000 Kč

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SH15
petr.drevo@rkevropa.cz

Chalupa Chloumek u Kasejovic

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SH14
petr.drevo@rkevropa.cz

Byt v Nepomuku, 1+1, 40m2, osobní vlastnictví

PENB G
Prodej chalupy 2+1 na pozemku 268m2,
po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
K dispozici dále prostorná garáž a sklep.

Byt v ulici Družstevní, okna orientována na jih,
nová plastová. Nové radiátory, stoupačky v plastu,
původní umakartové jádro.

Cena: 709 000 Kč

Cena: 860 000 Kč

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP16SH20

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SF08

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SH11
petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SH05
petr.drevo@rkevropa.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁME
•

Stavební pozemek v okolí Nepomuka v ceně cca 600,-/m2

•

Zemědělský pozemek k odkoupení v okolí Soběsuk, nebo Neuraz, cena až 40,-/m2

•

Dům v oblasti Sušice – Nuzerov či okolí, s dobrou střechou, do 350 000 Kč

•

Dům v Nepomuku či okolí, se zahradou, do 1 500 000 Kč

•

Pro zahraničního klienta hledáme statek, nebo dům na samotě, či polosamotě,
technický stav domu nerozhoduje. Podmínka: v okolí Čížkova.

•

Pozemek, nebo stavební pozemek, na samotě, či polosamotě, s vyřešenou
příjezdovou cestou. K rekreaci. Podmínka: v blízkosti les, vodní tok.

Vlastníte podobnou nemovitost, nebo víte o někom, kdo chce prodat svůj dům?
Kontaktujte nás! EVROPA realitní kancelář Nepomuk zajistí vše potřebné pro hladký
prodej nemovitosti. Úspěšným doporučitelům nabízíme finanční odměnu.
Tel: 736 525 740 / e-mail: nepomuk@rkevropa.cz

sponzor měsíce

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

Nabídka platí od 27. 9. do 10. 10. 2017
v prodejně „U Stodoly“
Brick tavený sýr 100 g Ementál / šunka
Bohunka zakysaná smetana 130 g mix druhů
Paštika s pečeným masem cena za 1 kg
Bochánek Madrid cena za 1 kg
Vepřové párky HOT – DOG cena za 1 kg
Budweiser Budvar nealkoholické pivo 0,5 l sklo

13,90
11,90
109,00
159,00
99,00
9,90

10. 2017 v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Olivier čerstvý smet.sýr 150 g mix druhů
DÁMSI stříbrné 65% 200 g
Gouda 48% cena za 1 kg
Makrela uzená cena za 1 kg
Písecké špekáčky cena za 1 kg
Zabijačková polévka 500 g
Kuře A BD Zmr. cena za 1 kg
Staropramen Světlý láhev 0,5 l

24,90
21,90
139,00
129,00
89,00
29,90
54,90
8,90

