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Slovo starosty

Vážení občané,

město Nepomuk spolu Mikroregionem 
Nepomucko zpracovaly během února 
několik zajímavých menších projektů 
do dotačních titulů Plzeňského kraje, 
a pokud jich většina uspěje a bude 
podpořena, máme se v letošním roce 
opravdu na co těšit. Jsem rád, že se 
naše město zabývá i těmito měkkými 
či neinvestičními aktivitami, a pod-
poruje tak například rozvoj kultury 
a cestovního ruchu v celém regionu. 
Z větších akcí bude tento měsíc dokon-
čeno nábřeží v Zeleném Dole, kde byla 
v únoru osazena také nová dřevěná 
lávka. S tím budou souviset i zemní 
práce vedle městských bazénů, kam se 
odvážela vybagrovaná zemina z koryta 
potoka. Povrch zde bude zarovnán 
a zvýšen na úroveň vedlejšího areálu. 
Připraví se tak prostor pro jeho pří-
padné rozšíření v budoucnu. Tomuto 
tématu se věnovalo představení variant 
územní studie, které proběhlo v soko-
lovně 21. února. Opět děkuji všem, kdo 
se zúčastnili a svými dotazy a poznatky 
přispěli do plodné diskuze. Hlavním 
tématem těchto novin je uvažované 
zřízení městské policie v našem městě, 
i zde uvítáme vaše názory či nabídky 
k zapojení. Na otázky v rozhovoru ten-
tokrát odpovídal radní František Holub, 
od něj se dozvíte několik zajímavostí 
i novinek, které se týkají technic-
kých služeb města. Přeji vám krásné 
počtení i radost z nadcházejícího jara.

Jiří Švec, starosta města

Nepomucká želízka v krajských dotacích
Hned několik zajímavých aktivit a akcí by mohlo proběhnout díky pod-
poře Plzeňského kraje v letošním roce v Nepomuku a blízkém okolí. Vše 
bude záležet na výsledcích v únoru podaných žádostí o krajské dotace.

V historii první profesionálně provedené stálé expozice by se mohl dočkat 
zámek Zelená Hora. Přímo v tzv. Libušině sálu, kde byl nalezen Zelenohorský 
rukopis, mají Mikroregion Nepomucko společně s obcí Klášter v plánu zbudo-
vat expozici Zelenohorského rukopisu. Kromě výstavních panelů, velkoformátové 
stránky rukopisu, siluet či zvětšených vedut v prostoru se můžeme v případě 
podpory projektu těšit rovněž na velkou tabuli vzkazů „Zanechte nám svůj Ruko-
pis“. Pro cizojazyčné turisty budou k dispozici zkrácené německé a anglické 
texty. Expozice je v plánu coby jedna z aktivit v souvislosti s 200. výročím nale-
zení Rukopisu, které si připomeneme na podzim příštího roku. Obec Klášter 
zároveň žádá o dotaci na restaurování a repasi oken a dveří kostela na Zelené 
Hoře, což zase souvisí s tvorbou nového Zelenohorského oltáře, na který se 
povedlo formou veřejné sbírky a za podpory Nadace ERA vybrat téměř 300 000 Kč.

Částečné obnovy z dotačního titulu na památky by se mohla dočkat kaple 
sv. Barbory ve Dvorci-Železné Huti, opravy kompletní pak nedaleko od kap-
ličky stojící a velmi cenná barokní socha sv. Barbory. Té by se měla vrátit 
replika původní korunky i zavěšené lucerny. Město Nepomuk by rovněž rádo 
zbudovalo tzv. Městskou naučnou stezku s mosaznými informačními cedul-
kami na významnějších stavbách historického jádra. Z Programu stabilizace 
a obnovy venkova usiluje Mikroregion o dotaci na vybavení několika obcí 
novým mobiliářem, zejména lavičkami, odpadkovými koši či novými vývěskami.

Z kulturních projektů nesmíme opomenout zmínit květnový slavnostní kon-
cert u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. přímo v kostele sv. Jakuba, 
doprovodný barokní program u příležitosti nepomucké pouti či srpnový mini-
festival Nepomucko sobě v rámci 9 týdnů baroka, který má za cíl podpořit 
snahy vlastníků o obnovu památek, ve kterých festival proběhne – konkrétně 
kostela sv. Václava v Žinkovech, kostela Nanebevzetí Panny Marie a sva-
tého Vojtěcha na Zelené Hoře a kostela sv. Jana Nepomuckého v Nových 
Mitrovicích. I v roce 2016 podpoří Mikroregion z vlastních zdrojů také 
červnový koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Milči, další památky, kde dlou-
hodobě probíhá občanská iniciativa k navrácení jejího původního lesku.

Z blízkého okolí je třeba považovat za chvályhodné rozhodnutí zastupi-
telů Městyse Žinkovy, že po několikaletém otálení podali žádost o dotaci na 
první etapu záchranných prací cenného barokního sloupu vrcholícího sochou 
Madony Immaculaty od Lazara Widemanna, jedné z deseti nejvíce ohro-
žených nemovitých památek okresu Plzeň-jih, na níž byly poslední práce 
provedeny před 30 lety. Úroveň péče o památky totiž vyjadřuje v současném 
světě mimo jiné i vyspělost společenského systému a demokracie v dané zemi.
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41. zahrádkářský ples je minulostí.  
6. 2. se konal v KD Klášter zahrádkářský 
ples, na kterém k tanci a poslechu hrála 
Skalanka. O předtančení se postaraly děti 
z kroužku Fénix, které vede p. Gregoriades. 

Krausovi v Nepomuku. U příležitosti vernisáže pro-
dejní výstavy Obrazy a keramika – Jana Krausová, David 
Kraus, Dan Maha (Dana Kořínková) proběhl 20. 2. 
v Malé galerii koncert kapely The Villains s mladými 
nadějnými zpěvačkami Klárou Kořínkovou a Natálkou 
Kulhánkovou. Prodejní výstava potrvá do 19. 3.  
WNa snímku je Dan Maha (vlevo) s Janou Krausovou.

Nepomuk uctil památku letců. V sobotu 20. 2. proběhl za 
účasti starostů a zastupitelů Nepomuku a Prádla, KVV Plzeň, 
partnerského města Kemnath a Přátel 4. Obrněné divize 
Prácheňsko s historickou technikou malý pietní akt dubečské 
tragédie. Úvodní proslov přednesl starosta Jiří Švec. Následovalo 
kladení věnců před radnicí, na Dubči i u pamětní desky bratří 
Šloufů ve Dvorci. Souběžně byla umožněna prohlídka tematické 
expozice v Městském muzeu Nepomuk. Závěrečné rozloučení 
s malým občerstvením proběhlo ve Švejk restaurantu. 

Město Nepomuk zve všechny občany 
na XI. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 24. 3. 2016 od 18:00 
v sálu Hotelu U Zeleného stromu. Program 
jednání a kompletní podklady budou od 
14. 3. 2016 zveřejněny na úřední desce 
a webových stránkách www.nepomuk.cz. 
Bezplatná doprava ze Dvorce (a zpět) bude 
zajištěna mikrobusem, odjezd z nádraží v 17:45.

← Dveře v kapli sv. Barbory ve Dvorci

Dotační program

Obnova historického jádra města 
Nepomuku nabízí možnost získat 
příspěvek až 100 000 Kč na stavební 
a uměleckořemeslné práce související 
se zachováním a obnovou historic-
kého vzhledu nemovitostí, které se 
nacházejí v centru našeho města. Uzá-
věrka příjmu žádostí na letošní rok: 
18. 3. 2016. Více informací poskytne 
úsek památkové péče MÚ Nepomuk.
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Nové nábřeží  
v Zeleném Dole

V průběhu měsíce března by měly proběhnout poslední 
práce na rekonstrukci nábřeží potoka Mihovky ve čtvrti 
Zelený Důl. Hlavní objem stavebních prací byl odveden již 
před koncem roku. Nová regulace byla provedena nejen kvůli 
nevyhovujícímu stavebně technickému stavu původních 
nábřežních zdí, ale především jako protipovodňové opatření. 
Koryto je nyní kapacitně dostačující pro dvacetiletou vodu. 
Investiční akci v hodnotě zhruba 6 miliónů korun připra-
vilo a realizovalo Povodí Vltavy s. p. jakožto správce vodního 
toku. Stavbu prováděly firmy Šindler a Stavmonta.

Město Nepomuk přislíbilo již v předchozím volebním 
období, že se bude na akci podílet, a to zejména tím, že pro-
vede na své náklady stavbu nové lávky a zábradlí. Oproti 
původnímu záměru se nakonec, po jednáních s Povo-
dím i dalšími dotčenými orgány, podařilo změnit tvar, 
materiál i umístění nové lávky. Místo šikmé betonové lávky 
je zde nyní dřevěná, situovaná v ose přilehlé uličky a vze-
pjatá do ladného oblouku, který je odpovědí na nestejnou 
výšku obou nábřeží. Také zábradlí kolem potoka, vyžadované 
platnými normami v celé délce regulace, bude v materiálo-
vém provedení kámen a dřevo, které se přeci jen hodí do této 
staré části města více než v projektu uváděné ocelové trubky. 
To jsou asi nejpodstatnější změny, ale proběhly i další dílčí 
úpravy původního záměru, vesměs vedené snahou městské 

samosprávy, aby nové nábřeží nebylo jen funkční technickou 
stavbou, ale i pozitivním estetickým zásahem do veřejného 
prostoru. Pravda, vlastní dno koryta působí dnes poně-
kud tvrdě a „betonově“, přestože je vyskládané z přírodního 
lomového kamene. Tato úprava, s úzkou rovnou střelkou, 
byla dána nejen striktním požadavkem Povodí Vltavy na 
zrychlení průtoku, ale i vyústěním odlehčovací komory měst-
ské kanalizace hned za mostem. Kanalizace na starém městě 
je bohužel smíšená, pro splašky i dešťovou vodu. Při větších 
deštích pak právě tato odlehčovací komora chrání čističku 
před vyplavením a odvádí přebytečnou vodu do potoka, 
bohužel i včetně nevábného obsahu, který v porostu na obou 
náplavkách často zahníval. To samozřejmě vadilo zejména 
obyvatelům okolních domků.

Na náklady hlavního investora budou opravené i místní 
komunikace poškozené stavbou. Ulice U Potoka by se tedy 
měla v nejbližších týdnech dočkat nového štěrkového povr-
chu, nábřeží na druhé straně opravy asfaltu. V průběhu roku 
počítá město i s úpravou okolní zeleně, především trojú-
helníku při křižovatce ulic Myslivecké a U Potoka. Díky této 
investici by jedno zajímavé zákoutí našeho města mělo být 
zas o něco hezčím místem.

Pavel Kroupa, místostarosta

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí:  
K čemu slouží centrální registrační místo (CRM)?

V rámci projektu Zjednodušení admi-
nistrativních postupů při zahájení 
a v průběhu podnikání (ZAP) byla zří-
zena Centrální registrační místa (CRM). 
Centrální registrační místa působí při 
obecních živnostenských úřadech po 
celé ČR. Podnikatelé využijí CRM, vedle 
ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), 
rovněž k podání přihlášky k daňové 
registraci, důchodovému pojištění 
a nemocenskému pojištění, ozná-
mení zahájení samostatné výdělečné 
činnosti, vzniku volného pracovního 
místa a podání oznámení podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění.

Existuje tak jednotný kanál pro 
komunikaci státu s podnikatelem pro-
střednictvím živnostenských úřadů. 
Vzniklá Centrální registrační místa 
umožňují přímé provedení nezbytných 

úkonů tak, aby podnikání mohlo být 
zahájeno během několika dní. Prostřed-
nictvím CRM je možno provést vedle 
vlastního ohlášení živnosti také ozná-
mení pro další instituce (finanční úřad, 
okresní správu sociálního zabezpe-
čení, úřad práce i příslušnou zdravotní 
pojišťovnu)- a to vše za použití jediného 
formuláře. Informační systémy a data-
báze jednotlivých úřadů jsou postupně 
propojovány přes Registr živnosten-
ského podnikání.

Funkčnost Centrálních regist-
račních míst se datuje od 1. srpna 
2006. Podnikatelé se mohou registro-
vat k podnikání, příp. provést změny 
v registraci, na jediném místě, prostřed-
nictvím jediného formuláře. Pokud 
však podnikatel hodlá provést úkony 
nejen vůči živnostenskému úřadu, 

ale i pro další instituce, pak je použití 
Jednotného registračního formuláře 
povinné. Povinnost použít tisko-
pis vydaný Ministerstvem průmyslu 
a obchodu je stanovena také pro ohlá-
šení živnosti nebo žádost o koncesi.

Prostřednictvím CRM je též možné 
oznámit nové skutečnosti a změny pro 
ostatní orgány státní správy, aniž by se 
změna přímo týkala činnosti živnosten-
ského úřadu (lze tedy oznámit veškeré 
změny údajů, které se vyplňují v Jed-
notném registračním formuláři a jeho 
přílohách). Oznámená změna údajů je 
elektronicky zaslána živnostenský úřa-
dem na příslušnou instituci.

Více informací rovněž na http://www.
mpo.cz/dokument155549.html nebo na 
Městském úřadu v Nepomuku, budova 
č. 64 (B), 2. patro, č. kanceláře 11.

Zprávy z jednání Rady 
města Nepomuk (RMN)
Jednání ze dne 15. 12. 2015

•	 RMN schválila umístění reklamní tabule s logem firmy 
pí. Václavy Pavlíčkové – fyzioterapie, masáže - o velikosti 
150x80 cm na již stávající panel u vjezdu do brány Pivo-
varské ulice.

•	 RMN schválila prodej dřeva z městských lesů pomocí 
nabídky uveřejněné na internetových stránkách města 
Nepomuk. 

•	 RMN pověřila odbor finanční, majetkový a školství pro-
vedením kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky 
a v této souvislosti porušování zákona č. 202/1990 Sb. 
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších 
předpisů.

•	 RMN souhlasila s vybudováním STK (Stanice technické 
kontroly) v Nepomuku vedle čerpací stanice pohonných 
hmot Benzina.

Jednání ze dne 11. 1. 2016

•	 RMN vzala na vědomí žádost Petra Houzara, Brno o sou-
hlas s užitím znaku Města Nepomuk pro účely obrazové 
přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům města České 
republiky

•	 RMN schválila zapůjčení školního hřiště u ZŠ Nepomuk 
na akce konané SDH Nepomuk v roce 2016 vč. přilehlých 
sociálních zařízení bazénů.

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
města Nepomuk (ZMN)
Jednání ze dne 13. 1. 2016

•	 ZMN vzalo na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj „Podporo-
vané byty” pro rok 2016 – dotační titul č. 3 – Komunitní 
dům senior a schválilo předfinancování a kofinancování 
projektu z rozpočtu města Nepomuku 

•	 ZMN vzalo na vědomí zadání územní studie na lokalitu 
Pod Vinicí, dale připravovanou smlouvu o výpůjčce na 
pozemky pod víceúčelovým sportovním areálem v Nepo-
muku, záměr FK Nepomuk předložit žádost o dotaci na 
realizaci uvedeného projektu v rámci programu Podpora 
státního sportu pro rok 2016 a využití sportovního areálu 
sportovními a zájmovými spolky.

•	 ZMN schválilo pro případ, že žadatel FK Nepomuk 
uvedenou dotaci získá, finanční spoluúčast města 
Nepomuk ve výši maximálně 1/3 předpokládané ceny 
projektu. Předpokládaná cena projektu Rekonstruce 
víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku činí 
23 595 000 Kč. Maximální výše dotace ze státního roz-
počtu je 80% ceny projektu.

•	 ZMN pověřilo RMN podáním žádosti o dotaci na novou 
hasičskou CAS.

Kompletní zápisy usnesení jsou dostupné na webových 
stránkách http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-
zastupitelstva-2016 a http://www.nepomuk.cz/
cs/dokumenty-k-jednanim-mestska-rada
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Architekti představili možné podoby  
sportoviště a louky u ZŠ

Zhruba 70 lidí se v neděli 21. února zúčastnilo v sokolovně 
představení variant územní studie lokality Pod Vinicí – louky, 
sportoviště a okolí základní školy. Zpracovatelé územní 
studie, architekti Marek Bečka a Jan Červený, představili 
veřejnosti tři varianty řešení dotčeného území, které vznikly 
na základě podnětů z veřejného plánovacího setkání, které 
se uskutečnilo v listopadu, a z jednání se zástupci města, 
školy a spolků a s majiteli pozemků. Následovala modero-
vaná diskuze. 

Architekti se snažili zapracovat hlavní připomínky, vzešlé 
ze sebraných podnětů. Východiskem byly následující faktory:

−  Prostor pro vše, co je tam dnes + doplnění
−  Nový přístup a příjezd ke škole
−  Louka, přechod do krajiny
−   Synergie, polyfunkčnost, vazby na okolí
−  Režim přístupu ke škole, bezpečnost
−  Možnost etapizace

Všechny tři varianty proto zahrnují základní školu se zahra-
dou a venkovními učebnami v podobě altánů, novou budovu 
ZUŠ, hřiště na fotbal a atletiku, plochu pro akce, park na 
relax, koupaliště, místa pro další sporty (in-line dráha, hřiště, 
skate park, workout, ping-pong…) a možnost kavárny, posky-
tování služeb či parkování. 

Nejstřídmější a nejlevnější varianta A počítá s ponechá-
ním sportoviště na stávajícím místě, vpravo od něj umisťuje 
zpevněnou travnatou plochu umožňující konání dalších kul-
turních či sportovních akcí. Kolem této plochy je vyznačen 
okruh pro in-line dráhu. Varianta dále přesunuje městské 
bazény ve formě přírodního koupaliště do jihovýchodního 
cípu louky, na jižní straně počítá s novou obytnou zástavbou.

Odvážnější varianta B by si vyžádala přeložku drátů vyso-
kého napětí, která je finančně odhadována na 2 mil. Kč, 
rozšiřuje dnešní sportovní hřiště pro pořádání větších atle-
tických či jiných klání a nově počítá se zástavbou rodinnými 
domy také ve východním rohu území. I přes finanční negati-
vum ve formě přeložky napětí právě tato varianta umožňuje 
dle architekta Bečky optimální rozvoj území.

Nejodvážnější a finančně nejnáročnější by byla varianta 
C. Ta atletický a fotbalový stadion zcela přesunuje a doplňuje 
o tribunu, ve východním cípu navrhuje zástavbu většími 
vilami či dvojdomky. Všechny varianty mají trasování louky 
mlatovými cestami, případně silnicí lemovanou alejemi. Je 
řešen lepší přístup ke škole jak pro pěší, tak pro přijíždě-
jící autem a pro vysazování dětí. Posunout by se měly rovněž 
autobusové zastávky. Jednotlivé varianty je možné mezi 
sebou kombinovat. Lze například uvažovat také o odvod-
nění louky různými tůněmi, který by v zimě mohly sloužit 
jako plocha pro bruslení, či o postupném propojení cest do 
Třebčic a obnovení původních historických cest. Realizace 
veškerých prvků je jistě během na dlouhou trať a na něko-
lik budoucích let. Vše bude záležet především na finančních 
možnostech města i vyhlášených dotačních titulech.

„Varianta A je šitá na míru potřebám města, byla kon-
zultována se zástupci dotčených oddílů i se členy sportovní 
komise,“ uvedl radní Marek Baroch. Sám by tuto vari-
antu rovněž uvítal. Během diskuze padl dotaz také na 
to, proč byla podána žádost o rekonstrukci stávajícího 

hřiště dříve, než bude dokončena územní studie. „Je to 
opět nekoncepční řešení představitelů města a výsměch 
do tváře architektům,“ zaznělo doslova z řad veřejnosti. 
Proti takto formulovanému tvrzení se ovšem hned vzá-
pětí ohradil architekt Červený s tím, že žádný výsměch 
nepociťuje. Místostarosta Pavel Kroupa ke vznesené výtce 
uvedl, že tuto kritiku chápe a že právě proto osobně pro-
sazoval, aby bylo v radě a zastupitelstvu odhlasováno, 
že případná realizace nového hřiště s umělým povr-
chem musí být v souladu s finální územní studií. 

Závěrečné setkání s veřejností proběhne v horizontu 
zhruba dvou měsíců. Na něj architekti připraví výslednou 
podobu studie, do které zakomponují připomínky vzne-
sené na setkání či odevzdané prostřednictvím dotazníků. 
Konečná podoba studie tak nebude ani jednou z předsta-
vených variant, ale kompilací vybraných dílčích řešení, 
sestavených samozřejmě tak, aby tvořily harmonický a smy-
sluplný celek.

Plánovací akce byla uskutečněna ve spolupráci s Cent-
rem pro komunitní práci západní Čechy v rámci projektu 
KOMPAS – podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů.

Skica varianty A. Všechny varianty najdete  
na www.nepomuk.cz/cs/zpravy

Nepomuk pořídí nový web

Celkem 7 firem se zúčastnilo soutěže na nové webové stránky 
města. Redakční rada městských sdělovacích prostředků 
zasedne začátkem března, aby doporučila Radě města Nepo-
muk uzavřít smlouvu o dílo s vítězem soutěže. Kromě ceny 
(nabídky se pohybují v rozpětí od 45 000 Kč do 235 093 Kč) 
bude hodnocena i grafická kvalita, originalita a přehlednost 
výtvarného řešení, struktura stránek a vlastnosti zvoleného 
redakčního systému. Návrhy si můžete prohlédnout na  
www.nepomuk.cz, kde můžete rovněž vyjádřit svůj názor  
prostřednictvím ankety na hlavní stránce.

Senioři absolvovali 
besedu s policií

10. 2. 2016 proběhla v DPS Nepomuk 
beseda s tiskovým mluvčím Policie 
České republiky nprap. Ing. Janem 
Koželuhem. Témata besedy byla pro 
seniory aktuální a zajímavá. Týkala se 
podvodného jednání, podomního pro-
deje, role účastníka silničního provozu, 
bezpečného chování na ulici, v bytě 
nebo obchodě, osobní obrany. Všichni 
účastníci besedy obdrželi na závěr 
dárek ve formě reflexní tašky.

Renata Vodičková

Příběh posádky 
B-24 Liberatoru 
v České televizi 

V pátek 12. 2. 2016 natáčela Česká 
televize expozici nepomuckého 
muzea věnovanou sestřelenému 
bombardéru B-24 Liberator a jeho 
posádce. Reportáž z muzea a dalších 
míst spojených s příběhem mužů 
poručíka Goddarda vznikla pro pořad 
Reportéři ČT, který je na programu 
vždy v pondělí večer, jednotlivé díly 
můžete zhlédnout také v iVysílání.

 nprap. Ing. Jan Koželuh
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jejich jednání, a pokud ne, pak může 
významně přispět k jejich identifi-
kaci a dopadení. Zastávám oponenty 
nesnášený, neboť pravdivý argument, 
že slušný člověk nemusí nic skrývat. 
Naopak paranoidní či demagogické 
úvahy o politickém státě, který chce 
sbírat citlivá data z našeho soukro-
mého života, mě v tomto případě 
nezneklidňují. Skutečnost, že v sobotu 
dopoledne chodívám do potravin kou-
pit deset rohlíků, pro mě opravdu 
nepředstavuje citlivý údaj. Takový 
facebook či jiné sociální sítě, v jejichž 
virtuální realitě se ocitáme pod nená-
padným, ale o to intenzivnějším 
dohledem, rozhodně představují pro 
naše soukromí a ochranu osobních 
dat nepoměrně vyšší riziko, a přesto 
nás to neodrazuje od využívání pozi-
tivních stránek těchto technologií. 
Kamery a fotopasti využívají patrně 
všechny země západního světa 

a o jejich demokratičnosti kvůli tomu 
jistě nikdo nepochybuje.

Na závěr musím ovšem podotknout, 
že v této otázce nepanuje uvnitř kandi-
dátky Strany zelených shoda a že mnou 
zastávaný názor je spíše menšinový. 
Naše volební uskupení však naštěstí 
nechává prostor pro pluralitu názorů.

Pavel Jiran, SN pro Nepomuk
Z mého pohledu naše město zřizovat 
městskou polici nutně nepotřebuje. 
Za dobu posledních 24 let, co jsem 
obyvatelem Nepomuka, jsem nena-
byl dojmu, že bychom se tu měli cítit 
jakkoliv méně bezpečně s absencí měst-
ského strážníka. Ani si nemyslím, že by 
město procentuálně nějak vybočovalo 
z průměru ve výskytu vandalských činů. 
Důvěřuji práci Policie ČR, která se snad 
snaží pomáhat a chránit především tam, 
kde má a kde může. Finanční prostředky 

města, získané například z vybraných 
pokut za překračování rychlosti měřené 
v obci stacionárním radarem, doporu-
čuji namísto do zřízení městské policie 
investovat do vylepšení veřejného osvět-
lení a případného pořízení kvalitního 
kamerového systému na místech, kde to 
má svůj důvod, samozřejmě s napojením 
na služebnu OO PČR Nepomuk.

Václav Novák, KSČM
U městské policie by záleželo pře-
devším na kvalitním personálním 
obsazení členů, jinak s tím zásad-
nější problém nemám. V případě 
kamerového systému bych byl pro 
umístit kamery před Zelenohorskou 
poštu, na kruhový objezd U Pyramidy, 
k poště v Plzeňské ulici a před nádraží 
ve Dvorci. S fotopastmi problém 
nemám žádný, jsem rozhodně pro. 
Slušní lidé se nemají čeho obávat. 

Anketa Kamily Dostálové mezi občany

Jaroslava Jaguláková 
Ve městě se necítím pří-
liš bezpečně. Večer nelze 
vyjít na náměstí a do okolí 
centra. Chování opilců 
a ničitelů zařízení a vyba-
vení města mi nahání 
hrůzu. Jsem pro zřízení 
městské policie, a kdyby 
měla zájem, jsem klidně 
ochotna jí i pomoci. 

 
Božena Oberhofnerová 
Co se týče bezpečnosti, 
nemohu říci, že bych se 
cítila nějak ohrožená. 
I když si myslím, že by 
vůbec nebylo na škodu 
vidět ve městě příslušníka 
policie, možná, že by jeho 
přítomnost vyvolala určitý 
respekt. Nestačí vidět někdy 
2x za týden, někdy vůbec, 
že tudy projíždí policejní 
auto. Vzhledem k tomu, že 
do města večer převážně 
nechodím, neznám tamější 
stav bezpečnosti v centru. 

 

Monika Havlová
Na vaši otázku bezpečnosti 
mohu říci jen to, že se cítím 
docela bezpečně na našem 
sídlišti. Jak to vypadá dole 
ve městě, to však nemohu 
říci, protože tam chodím 
málo. Z této pozice na 
otázku možnosti zřízení 
městské policie odpovídám, 
že z mého pohledu to není 
nutné. I když, máme malé 
děti, zanedlouho začnou 
chodit do školy, kdo ví, 
možné je, že názor změním. 

Jakub Kurc
Myslím si, že zřízení měst-
ské policie není nezbytné, 
a připadá mi tedy jako špatná 
investice. Efektivněji by 
byly peníze využity, pokud 
by se použily například na 
zaplacení více pracovníků 
technických služeb či jejich 
dalšího vybavení, což by se 
pozitivně projevilo ve veřej-
ném prostoru a působilo pro 
blaho občanů. Co se kamero-
vého systému týče, jsem také 
proti jeho zřízení. Myslím 
si, že sledování veřejného 
prostoru a zaznamenávání 
pohybu obyvatel je narušení 
jejich soukromí. Osprave-
dlnitelné by bylo umístit 
kamery na problémová místa, 
kde dochází ke kriminální 
činnosti a k vandalismu. 
Vhodný mi například při-
padá již zřízený kamerový 
systém sběrného dvora, kde 
docházelo ke krádežím.

Téma k diskuzi –  
Městská policie Nepomuk

Městská policie je obecním orgánem, který zabezpečuje místní záležitosti veřej-
ného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. 
Policii zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. Působnost 
této policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Řídí je 
starosta nebo jiný člen zastupitelstva na základě pověření zastupitelstva obce. 
Městská policie zejména:

− přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
− dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
−  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
−  podílí se v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na 

dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
−  podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění 
stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení

− podílí se na prevenci kriminality v obci
−  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
−  odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž 

projednávání je v působnosti obce.

Čas od času se objevují na zastupitelstvu i jinde zkazky, že město uvažuje o zřízení 
kamerového systému, o fotopastech či městské policii. Ožívají především v březnu, 
kdy Plzeňský kraj vypisuje v tomto duchu speciální dotační program na prevenci 
kriminality. Do redakce Nepomuckých novin rovněž přišel koncem roku dopis 
starších manželů (jména redakce zná), kteří vlastní v historickém jádru města 
rekreační domek. Popisují v něm, že při každém návratu do Nepomuku trnou 
hrůzou, co je opět nemile překvapí. V roce 2015 jim bylo na zahradě zcela zničeno 
zakrytí studny a čerpadla, vandalové si z dílů smontovali sedátka na stromech, ve 
studni po příjezdu našli utopenou srnu. Často se oba manželé setkávají s tím, že 
někdo sklidí úrodu před nimi, zejména broskve, okurky, rajčata či papriky. Sami 
tvrdí, že městu Nepomuk podobné skutky na pověsti nepřidají. Na základě obdr-
ženého dopisu jsme se rozhodli, že otevřeme toto téma a zeptáme se některých 
zastupitelů i veřejnosti, co si o obnovení Městské policie v Nepomuku myslí.

Jiří Švec, ANO 2011, starosta města
Alokace dotačního titulu na Kraji je 
bohužel i pro letošní rok příliš nízká, 
kamery by nás stály zhruba 2 500 000 Kč 
a záznam z nich by nebylo možné dlou-
hodobě archivovat. Policie ČR, místní 
oddělení ve městě by nicméně zřízení 
kamer ve městě uvítala. Větší smysl 
proto vidím ve zřízení městské policie, 
například po vzoru Horažďovic. Nemělo 
by se jednat o šikanování řidičů a udělo-
vání botiček, ale spíše o formu prevence 
a ochrany majetku či nočního klidu 
a o kontrolu plnění vyhlášky o zaví-
rací době pohostinských provozoven 
a dalších veřejných prostranství města 
především po setmění a o víkendech 
nejen v Nepomuku, ale i namátkově 
ve všech vesnicích v působnosti ORP 
v součinnosti s Policií ČR. Městská poli-
cie by se také účastnila asistence při 
dopravních nehodách, pomáhala by 
hasičům a státní policii například při 

řízení dopravy. V budoucnu lze očekávat 
narůstající migrační vlnu přes Čes-
kou republiku a možná i zvýšený příliv 
zahraničních dělníků do firem v Nepo-
muku. V těchto případech by městská 
policie měla dle mého názoru smysl. 
Roční náklady na jednoho strážníka 
jsou odhadovány zhruba na půl mili-
onu korun, město by pravděpodobně 
potřebovalo tři lidi. Vedení města se 
touto otázkou bude v blízké budouc-
nosti zabývat, a proto pokud máte 
kvalifikační předpoklady pro výkon této 
činnosti a měli byste o ni zájem, můžete 
poslat přes podatelnu žádost o podrob-
nější informace formou profesního 
životopisu a motivačního dopisu.

Markéta Duchoslavová, 
Zelená pro Nepomuk
Já jsem jednoznačně PRO zřízení měst-
ské policie. Jsem přesvědčená, že policie 
může napomoci tomu, aby byl ve městě 

udržován pořádek a byla posílena 
bezpečnost jeho obyvatel i majetku. 
Mohou být zároveň efektivněji prosa-
zovány i některé požadavky, po kterých 
dlouhodobě volají místní lidé, jako je 
například dodržování otevírací doby 
a nočního klidu. Je samozřejmé, že tato 
instituce bude představovat i jisté výdaje 
z městského rozpočtu, osobně jsem ale 
přesvědčena, že přínos městské policie 
může být takový, že převýší vynaložené 
náklady, a že se tento výdaj vyplatí. Zatí-
žení městského rozpočtu navíc z části 
vykompenzuje i přírůstek počtu nových 
pracovních pozic.

S touto otázkou souvisí konec 
konců i otázka využívání kamer či 
fotopastí. Podle mého názoru může 
jejich instalace – zejména na někte-
rých kritických místech ve městě, 
jako jsou parkoviště u nádraží, opa-
kovaně vykrádaný a poškozovaný 
mlékomat či některé černé skládky – 
odradit některé vandaly či zloděje od 
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Krátké zprávy

Řidiči absolvovali školení. V sobotu 
13. 2. se v hasičském klubu 
v Zahrádce uskutečnilo již potřetí 
školení řidičů, kde Bc. Pavel Houdek 
představil novinky z provozu 
na pozemních komunikacích.

Kamion blokoval dopravu. 
V Nezvěsticích před železničním 
viaduktem směrem od Spáleného 
Poříčí zablokoval dne 17. 2. kamion 
silnici I/19 od 20:00 na několik 
hodin. Nehoda se obešla bez zranění, 
nedošlo k poškození nádrží ani úniku 
provozních kapalin. Kamion byl plně 
naložen vodou. Na místě zasahovali 
hasiči z Plzně Košutky, Slovan a SŽDC.

V Oselcích slavili masopust. Dne 13. 
2. zažily Oselce masopustní průvod. 
Tradiční a velmi oblíbená akce má 
v Oselcích mnohaletou historii. 
Maškary při ní navštíví většinu 
stavení. Zahrají, zazpívají, některé 
i zatančí. Na oplátku dostanou 
pohoštění. Dobrá nálada provází 
zúčastněné celý den. Masopust si 
tento den připomněly i další obce 
regionu, například Prádlo či Dožice. 

V Tojicích si posvítí. Obec požádala 
o dotaci na modernizaci veřejného 
osvětlení a jeho částečné doplnění 
vzhledem k nové zástavbě v obci.

V Mohelnici plánují opravu 
hasičárny. Obec požádala o dotaci 
z programu PSOV Plzeňského kraje. 
Celkové náklady jsou 380 000 Kč, 
obec usiluje o dotaci ve výši 70%.

Čekárna na náměstí bude. Dne 
19. 2. začaly přípravy prostoru 
na novou autobusovou čekárnu 
před OD Úslava na nepomuckém 
náměstí. Čekárna bude mít tvar 
obráceného písmena J, provedena 
bude z tenké ocelové slupky.

V Neurazech nepůjde proud. Dne 
10. 3. od 7.30 do 15.30 hod. bude 
přerušena dodávka elektřiny 
v Neurazech, Klikařově, Vojovicích, 
Radochovech a Partolticích.

Smolivecké ženy budou mít 
dámskou jízdu. Dne 12. 3. proběhne 
ve Starém Smolivci Dámská jízda 
aneb oslava MDŽ trochu jinak.

Nekvasovy žádají o dotaci na opravu 
školky. Opravit a rekonstruovat 
rozvody a radiátory ústředního 

topení a opravit stropy a zdi plánují 
v letošním roce v Nekvasovech. 
Na všechny tyto akce požadují 
dotaci z Plzeňského kraje.

V Žinkovech se mohou vyzvedávat 
léky. Nově je zde zavedena služba 
vyzvednutí léků z lékárny a doručení 
do ordinace v Žinkovech především 
pro ty, kdo mají s vyzvedáváním 
léků v lékárně problémy.

Nevlastníte utajený pozemek? 
V Česku je asi 92 tisíc nemovitostí, 
které nemají vlastníka. Pokud se 
o ně nikdo nepřihlásí, propadnou 
po roce 2023 státu. Ověřte si, 
zda nemáte například nárok na 
nemovitost po svých předcích či zda 
vaše nemovitost není na seznamu 
těch bez dohledaných vlastníků. 
Odkaz ke stažení seznamu pro 
západní Čechy: www.nepomuk.
cz/uploaded/Files/mikroregion-
nepomucko/1629468.xls

Herec z Ulice zapěje na Zelené Hoře. 
V sobotu 20. 8. se můžeme těšit 
na netradiční představení opery 
Kouzelná flétna na Zelené Hoře, 
kde jedním z účinkujících bude 
i oblíbený seriálový herec Petr Vacek. 
V plánu je rovněž autogramiáda.

Cesta z Nepomuku až mezi esa  
světové veterinární medicíny

Významného životního úspěchu 
dosáhl mladý veterinář Jan Janovec, 
který pochází z Nepomuku. V sou-
časnosti totiž nabírá vědomosti 
i zkušenosti na britských klinikách. 
Specializuje se na malé zvířecí paci-
enty, psy a kočky. Mladý veterinář se 
nyní vzdělává ve Velké Británii. Jak sám 
říká, některé zákroky, které se dělají 
v Anglii, se v Česku vůbec nepraktikují. 

V současné době třiatřicetiletý 
veterinář působí v European College 
of Veterinary Surgeons (ECVS), 
odborné organizaci, která sdružuje 
specialisty v oboru chirurgie malých 
zvířat. Právě oni píší učebnice, pub-
likují vědecké studie, vyvíjejí nové 
operační postupy. A kromě toho 
samozřejmě léčí zvířecí mazlíčky, 

zpravidla se zabývají těmi nejzapekli-
tějšími případy. Aby se člověk mohl 
stát jedním z nich, musí absolvovat 
minimálně tříletý výcvik pod jejich 
vedením. Jan Janovec se zde vzdělává 
druhým rokem, přičemž každý rok se 
na tuto tříletou pozici hlásí 50 až 100 
uchazečů. Na klinice tráví většinu pra-
covního dne, začíná ráno před osmou 
a vrací se i po desáté večer. 

Po ukončení vzdělání by rád praco-
val ještě nějakou dobu v Anglii, poté 
uvažuje o praxi v USA nebo Austrálii. 
O návratu do ČR zatím neuvažuje.

Text ve zkrácené formě převzat 
z rozhovoru od Barbory Němcové 
uveřejněném v MF Dnes dne 9. 2. 2016 
(mutace Plzeňský kraj), na str. 16.

Poděkování z útulku a nabídka pejsků

Rádi bychom touto cestou srdečně podě-
kovali dětem i dospělým ze Základní 
školy v Nepomuku za uspořádání 
finanční sbírky pro Víceúčelové zaří-
zení a útulek pro psy v Borovně. Velmi 
příjemně nás překvapila a jsme vděční 
i potěšení zejména tím, že je dílem 
našich nejmenších a nejdražších – dětí. 
Peníze budou použity zejména na vete-
rinární péči, která je pro psy nezbytná 
a každý měsíc tvoří poměrně vysokou 
částku našeho finančního rozpočtu. 

A ještě pár slov k útulku ... Od 
zahájení provozu v květnu 2015 
prošlo zařízením více než 79 psů. 
Z tohoto počtu bylo 27 zaběhlých pej-
sků navráceno původním majitelům, 
33 opuštěným či týraným psům jsme 
nalezli nový domov. Další čtyřnozí osa-
zenci zatím čekají na nové páníčky 
a radostnější osud. Pokud se i vy chcete 

stát majitelem takového pejska, po 
domluvě na tel. čísle 723 598 853 nás 
můžete kdykoliv navštívit a některého 
„nejlepšího přítele člověka“ si vybrat 
a adoptovat. Rádi vám naše svěřence 
ukážeme a s výběrem poradíme. Aktu-
ální přehled pejsků k osvojení najdete 
na našich stránkách http://www.utu-
lekborovno.cz/psi_k_osvojeni.php 
a novinky naleznete například i na face-
bookovém profilu. Nově přijatí pejsci 
jsou vždy umístěni v dočasné karan-
téně. Naše zařízení částečně slouží 
i jako hotel pro psy. Z výtěžku hotelu je 
tak podpořen chod útulku. 

A jaké akce nás čekají v letošním 
roce? Po lednovém povedeném semi-
náři „Hop na balón“ a víkendovém 
masážním kurzu Kateřiny Plačkové 
z Vetcentra Duchek Praha je v plánu 
kurz Manuální terapie dle principů 

Dornovy metody. Dále plánujeme etolo-
gickou přednášku s Františkem Šustou 
či jarní velikonoční závod. Pravidelně 
každou středu probíhá kroužek agility. 
Uvítáme další zájemce o tento krásný 
psí sport. V zimním období cvičíme od 
17.30 v jezdecké hale a na jaře opět na 
baseballovém hřišti ve Spáleném Poříčí.

Na závěr ještě patří velké poděkování. 
Zejména městu Nepomuk za velkou pod-
poru, kterou zde máme a cítíme. Také 
jednotlivým obcím Mikroregionu Nepo-
mucko za pomoc a spolupráci. A lidem, 
kteří nelitovali času a navštívili nás, ať 
už v rámci akce Vánoční den otevřených 
dveří nebo kdykoliv jindy ve volném 
čase. Děkujeme za vaši pomoc a pod-
poru, velmi si jí vážíme!

Za Storgé, z.s. Andrea Kolmanová 
www.utulekborovno.cz

Betynka je mladá, roční 
fenka křížence německého 
ovčáka a labradora. Má živou 
temperamentní povahu, 
přesto je velmi poslušná 
a ovladatelná. Lidi miluje 
a děti jsou pro ní ta nejlepší 
stvoření na světě. Vhodná do 
domku se zahradou a k spor-
tovně založeným lidem.

Bobík je také kříženec 
německého ovčáka mlad-
šího středního věku. Je to 
zdravý a vyrovnaný pes, který 
bude zodpovědným a odda-
ným hlídačem vašeho domu 
a zahrady. Má klidný tempe-
rament a přátelskou povahu. 
Vhodný i k dětem.

Mrskáček je menší kří-
ženec německého ovčáka 
středního věku. Má cit-
livější a lehce bázlivou 
povahu. Potřebuje člo-
věka a prostředí, kde se 
bude cítit dobře a jistě. 
Je to hodné zvíře, které 
nikdy nereaguje agresivně 
a při dobrém zacházení se 
z něho stává báječný společ-
ník. K dětem vhodný.

Pepa je mladý kříženec 
německého ovčáka střed-
ního vzrůstu. Ani malý, ani 
velký pes, avšak s velkým 
srdcem. Pepa je tvor, pro 
kterého je nejdůležitější věc 
na světě udělat vám radost. 
Rád drží s člověkem oční 
kontakt a snaží se tak vyčíst 
z vaší tváře, co si zrovna 
přejete. Je to pes vhodný 
k domku se zahradou, kde 
bude i dobrým hlídačem. 
Děti miluje, je to bezproblé-
mové a milé zvíře.
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Okresní přebor 
zpět v Klášteře

Od 26. března budou po kompletní 
rekonstrukci hřiště pokračovat utkání 
okresního přeboru přímo v Klášteře. 
Srdečně zveme všechny fanoušky na 
utkání jarní části.

Hana Kopáčková

V Žinkovicích otevřou 
novou expozici

Ve dvoře v Žinkovicích bylo v roce 2014 
otevřeno v 1. patře Muzeum krojů 
jižního Plzeňska a nyní se připravuje 
v dalších místnostech bývalého liho-
varu expozice zaměřená na zaniklá 
řemesla a velikonoční a vánoční zvyky 
nejen jižního Plzeňska.

Tímto bychom chtěli poprosit 
obyvatele Nepomucka, zdali by neza-
půjčili nebo nevěnovali pro muzeum 
některé produkty domácí výroby, jako 
jsou kraslice (tradiční i netradiční), 
pomlázky, košíkářské produkty, bet-
lémy nebo ozdoby na výzdobu - jarní, 
velikonoční, adventní, vánoční. 

Rádi bychom v průběhu března 
do připravených místností tyto dary 
a zápůjčky včetně jmenovek dárce 
nebo zapůjčovatele spolu s krátkým 
příběhem o darovaném výrobku nain-
stalovali. Slavnostní otevření nové 
expozice chystáme na středu 23. 3. 
2016 od 16 hodin s tím, že vstupné 
bude jedna kraslice nebo pomlázka 
na osobu. Exponáty spolu se jmenov-
kou dárce nebo zapůjčovatele, ev. 
s příběhem vztahujícím se k výrobě 
exponátu, převezme v pracovní době 
zaměstnankyně farmy Olšovka paní 
Mohylová (tel. 607 872 447) ve dvoře 
Žinkovice, nebo je možné je zanechat 
v infocentru v Žinkovech či v infocen-
tru v Nepomuku. Předem děkujeme 
za spolupráci. Srdečně vás zveme 
od 23. 3. k návštěvě nových expo-
zic „Zaniklá řemesla“ a „Velikonoční 
a vánoční zvyky nejen jižního Plzeň-
ska“ v budově bývalého lihovaru ve 
dvoře Žinkovice.

Eva Heidlbergerová

Regionální kancelář CHKO  
otevřena ve Spáleném Poříčí

Dne 17. 2. byla ve Spáleném Poříčí slav-
nostně otevřena regionální kancelář 
Správy CHKO Brdy. Akce se zúčastnili 
vedoucí Správy CHKO Bohumil Fišer, 
zástupce Vojenských lesů a statků, 
ředitel divize Hořovice Petr Švadlena, 
vedoucí lesní správy Arcibiskupství 
pražského Milan Mochán a další hosté.

Jak uvedl starosta města Pavel 
Čížek, město Spálené Poříčí má 
zájem o úzkou spolupráci s CHKO 
Brdy a váží si toho, že právě v místě, 
kde má lesnictví dlouhou tradici, 
vznikla kancelář významného stát-
ního orgánu ochrany přírody. Pro 
veřejnost bude kancelář otevřena kaž-
dou středu od 9.00 do 17.00 a občané, 
firmy a zástupci státní a veřejné správy 
dotčených obcí se zde mohou se svými 
požadavky a dotazy obracet na pra-
covnici CHKO Lucii Kastnerovou.

V kanceláři lidé mohou vyřešit napří-
klad dotazy týkající se staveb a přestaveb 
na území CHKO, konkrétně vše, co se 
týká ochrany přírody a krajinného rázu. 
Pro stavební řízení bude nadále fungo-
vat stavební úřad jako doposud. Dále 

bude kancelář zařizovat například 
povolení pro vjezdy automobilů do 
CHKO, pořádání akcí či letních táborů. 

Spálené Poříčí se již nyní snaží 
o propagaci Brd, konkrétně spolu-
pracuje na vydávání propagačních 
materiálů, cyklo i pěších map s návrhy 
výletů či pohlednic. Všechny tyto 
materiály jsou nebo v brzké době 
budou k dispozici v Infocentru. „Pra-
cujeme také na přípravě mobilního 
průvodce po Brdech a okolí Poříčí, 
aplikace pro chytré telefony, kte-
rou si mohou budoucí návštěvníci 
jednoduše pomocí QR kódu do tele-
fonů stáhnout. Tyto QR kódy budou 
umístěné jak na webu a facebooku 
města, tak ve formě samolepek např. 
na infocentru nebo informačním 
kiosku na náměstí,“ uvedla pra-
covnice Infocentra Ivana Paseková.

„I velké akce, které letos plánu-
jeme, budou zaměřené na přírodu 
a Brdy. Jako první mohu uvést Brány 
památek dokořán, které se budou 
konat v neděli 24. dubna souběžně 
s tradiční akcí ČSOP Den Země a ve 

spolupráci s ČSOP a CHKO Brdy. 
Také veřejností velmi oblíbené měst-
ské slavnosti při Dnech evropského 
historického dědictví v neděli 18. 
září budou zaměřené na přírodu 
a les. Chystáme mnohá překvapení, 
jako malou ochutnávku atraktiv-
ního programu mohu uvést účast 
opravdového uhlíře, který zde „v pří-
mém přenosu“ postaví skutečný milíř 
a zájemce v několika dnech provede 
celým procesem vzniku dřevěného 
uhlí,“ pokračovala dále Paseková.

„Již nyní pociťujeme mimořádný 
zájem veřejnosti o oblast Brd, o infor-
mace s nimi spojené, o po mnoho 
desetiletí skrytou přírodu a pohnu-
tou historii regionu a jsme rádi, že 
Spálené Poříčí bude dlouhodobě 
hostit regionální kancelář Správy 
CHKO, jedinou v Plzeňském kraji,“ 
uzavřel starosta města Pavel Čížek.

Kancelář správy CHKO, nám. Svobody 
132, Spálené Poříčí, Ing. Lucie 
Kastnerová, (+420) 603 567 653, 
lucie.kastnerova@nature.cz
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Mohelnický vodník

U mohelnického rybníka žije již něko-
lik let vodník. Vždy seděl na stavidlech 
u náhonu před mlýnem, koukal na hla-
dinu a byl veselý. Od loňského léta je 
však k rybníku obrácen zády, s nikým 
nemluví a je smutnější a smutnější. 
Ptám se: proč? Je to snad tím, že ryb-
ník je natolik zanesen, že je v něm více 
bahna než vody, a nebo vodníka trápí 
zapomenuté PET lahve a nepořádek, 
který po sobě zanechávají někteří rybáři? 
Na to zatím přesnou odpověď neznám, 
ale snad to jednou řekne vodník sám. 

Text a foto Bronislav Hulec, starosta

Rybova Česká mše vánoční

V neděli 27. prosince 2015 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Myslívě 
sešlo velké množství svátečně naladěných návštěvníků, kteří se stali svědky 
historické události – prvního provedení Rybovy České mše vánoční v Myslívě. 

Pro všechny účastníky podvečerního koncertu, naplněného tajemnou 
vánoční atmosférou, bylo toto první uvedení Rybovy nejznámější vánoční mše 
o to významnější, že se konalo v roce 250. výročí skladatelova narození a 200. 
výročí jeho úmrtí. Navíc se na nastudování díla podílel kromě nepomuckého 
chrámového sboru i sbor myslívský. Spojené sbory skladbou během vánoč-
ních svátků potěšily posluchače také v Milči a v Nepomuku. Rybova radostná 
hudba přinesla všem přítomným krásný a hluboký zážitek, a to přesto, či snad 
právě proto, že v době komponování této skladby prožíval autor těžké životní 
období. Neztratila nic ze svého poselství a stále se dotýká hlubin lidské duše. 

Návštěvníci koncertu mohli přispět dobrovolným vstupným na opravu mys-
lívských varhan. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům. Velký 
dík i obdiv chceme také vyjádřit všem účinkujícím za jejich úžasné prove-
dení České mše vánoční a těšíme se na další hudební setkání v roce 2016. 

Marie Pícková, starostka obce Myslív 
Jana Vopalecká, členka OZ Myslív
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Překvapení na Otavě

Vytvořením 1. vodní Land Art galerie 
v České republice chceme kreativním 
způsobem poukázat na krásu našeho 
města, na nevyužívané aspekty veřej-
ného prostoru, možnosti aktivního 
trávení volného času a zároveň ochranu 
životního prostředí. Chceme rozproudit 
komunitní život v Horažďovicích a také 
kreativně podpořit vznik komunity 
nové. Využitím metody Land Art chceme 
na úsek řeky Otavy, která protéká celým 
naším městem, umístit krátkodobé 
i dlouhodobé objekty vyrobené pouze 
z přírodních materiálů (cca 20–30 ks), 
které budou viditelné z pěších, cyklistic-
kých i vodácky sjízdných tras.

Překvapení na Otavě jede v plném 
proudu již od ledna. Proběhla 3 komu-
nitní setkání (23. 1. VEŘEJNĚ AKTIVNĚ, 
6. 2. PROSTŘEDÍ A MY, 27. 2. UMĚNÍ 
V PŘÍRODĚ). 

V březnu se můžete těšit na čtvrté 
setkání 26. 3. ROSTEME SPOLEČNĚ. 
Tentokrát zabrousíme do živou-
cího světa rostlin. Můžeme se těšit 
na Katčinu bylinkovou maringotku, 
Honzovu terénní vycházku, proutkař-
ský workshop, budování bylinkové 
zahrádky, tvoření moss artu a pokra-
čování v tvorbě dalších kreativních 
děl do vodní galerie. Více informací 
naleznete na www.landartnarece. cz. 
Sraz v 15:00 u vchodu na Ostrov.

Těšíme se na setkání! 
Markéta Mrázová

Obnova zámku Žinkovy ve fotografiích

V současné době probíhají práce především na jižní fasádě zámku směrem do 
parku, na základě dochovaných fotografií se restauruje například sgrafito s podo-
biznou svatého Huberta. Zpátky do kaple se rovněž navrátil původní oltář, léta 
deponovaný u kostela sv. Václava v Žinkovech. Přinášíme vám pro ilustraci dvě 
fotografie z instagramu zámku Žinkovy.

Oprava Zelenohorského zámku 1964–66 (pokračování)

Dokumentační zápis MěstNV v Nepo-
muku, uložený do věžní báně zámku, 
má toto znění: Město Nepomuk bylo 
sloučeno r. 1960 s obcí Dvorec v celek 
politicko-hospodářský. Směrný územní 
plán sleduje spojení sloučených obcí 
zástavbou v sídlišti na „Vinici“, při-
čemž má být v budoucnu zachována 
historická část města. Spojená obec má 
v roce 1965 2650 obyvatel.

V současné době provádí správu 
města 33 poslanců, z nichž je 26 mužů 
a 7 žen. Plenární zasedání MěstNV 
projednává problémy politicko-hospo-
dářské a jeho usnesení je zásadního 
významu. Občanstvo má možnost činit 
tu připomínky k práci MěstNV, k zvele-
bení města aj.

MěstNV řídí předseda poslanec Ant. 
Bárta, který je i poslancem krajského 
národního výboru v Plzni. Náměstkem 
je člen rady posl. Josef Stehno, tajem-
níkem Zdeněk Voldřich. Poslanci jsou 
členy komisí, z nichž každá zajišťuje 
úkoly ve svém oboru. Pracuje v nich 
téměř 90 občanů. Jsou to komise: plá-
novací, školská a kulturní, finanční, pro 
obchod, zdravotnická, pro výstavbu, 
místního hospodářství, bytová, soci-
álního zabezpečení, zemědělská 
a pro ochranu veřejného pořádku. Při 
MěstNV pracuje 16 občanských výborů 
a sbor pro občanské záležitosti.

Nepomuk jako středisková obec je 
nositelem kultury na Nepomucku. Na 
úseku školství a kultury pracují v části 
nepomucké základní devítiletá škola 
v budově na náměstí postavená v r. 
 186-3, mateřská škola v moderní budově 
z r. 1963 v sídlišti na „Vinici“, Osvětová 
beseda, veřejná knihovna a muzeum 
Nepomucka v budově děkanství, zalo-
žené reinstalací sbírek dřívějšího muzea 
církevních památek, které od r. 1961 
soustřeďuje regionální doklady o životě, 
práci a kultuře lidu a o přírodě Nepo-
mucka v minulosti a současnosti, 
provádějíc od letošního roku kromě 
práce výzkumné, sběratelské a doku-
mentační a práce kulturně-osvětové 
ve svém regionu i činnost výstavní 
ve spolupráci se Západočeskou gale-
rií. Do schránky je vložena publikace 
muzea „Minulostí Nepomucka“ od 
správce muzea Jar. Tykala z roku letoš-
ního s obrazem Zelené Hory z r. 1712, 
shrnující podstatný regionálně histo-
rický materiál podle dnešního pohledu 
na dějinné události, jichž účastníkem 
byl lid pod Zelenou Horou. V části dvo-
recké pracují na úseku školství a kultury: 

mateřská škola v novostavbě na svahu 
„Čiháku“, Osvětová beseda a veřejná 
knihovna.

Ze společenských organizací pra-
cují současně v obci: Čsl. červený kříž, 
Dobrovolná sportovní organizace Sokol 
(v části nepomucké) a Slavoj (v části 
dvorecké), Čsl. svaz požární ochrany, 
Svazarm, Svaz protifašistických bojov-
níků, Svaz čsl. sovětského přátelství, 
Čsl. svaz invalidů, Spolek přátel žehu, 
Svaz chovatelů drobného domácího 
zvířectva, Čsl. svaz ovocnářů a zahrád-
kářů, Čsl. svaz rybářů, Čsl. svaz včelařů, 
Lidové myslivecké sdružení, dohlížecí 
výbor Jednoty, lid. Spotřebního družstva 
Plzeň-jih, kteréžto družstvo obstarává 
na Nepomucku distribuci. Při školách 
pracují sdružení rodičů a přátel školy.

Kraj pod Zelenou Horou je obilno
-bramborářská oblast, kde v rostlinné 
a živočišné výrobě pracují na vsích jed-
notná zemědělská družstva sloučení 
do větších ekonomických celků. Druž-
stvo „Pod Zelenou Horou“ se včlenilo 
v r. 1965 do státního statku Borek.

Podle posledního sčítání lidu 
v r. 1961 bylo v sloučené obci 1321 děl-
níků, 84 zemědělců družstevníků, 36 
jednotlivě hospodařících drobných 
držitelů půdy a 996 zaměstnanců růz-
ných povolání.

Trvale obydlených domů bylo v slou-
čené obci 567, z čehož 459 domků 
rodinných, 25 domů bytových a 51 
zemědělských usedlostí. Bytových 
domácností bylo 821.

Okres Plzeň-jih náleží mezi oblasti 
s nejnižší průmyslovou zaměstnaností 
a s nejvyšším počtem pracovníků dojíž-
dějících do zaměstnání mimo bydliště. 

Nedostatkem průmyslu a dislokací 
úřadů probíhá již dlouhou dobu proces 
vylidňovací. Sloučená obec je náborovou 
oblastí hlavně plzeňských závodů.

Ženy šijí prádlo v nár. podniku 
Šumavan a starší ženy pracují v pro-
vozovně výrobního družstva invalidů 
Obzor. Provozovna, začleněná letos 
do družstevního sektoru jako samo-
statné výrobní družstvo, má kartonážní 
dílnu a exportuje prostřednictvím 
nár. podniku Artia do mnoha zemí. 
Zemědělská a průmyslová výroba, sou-
středěná z komunikačních důvodů 
u dráhy v části dvorecké, sestává 
z těchto podniků: Mlékařské závody, 
Dřevařské závody, Západočeské mlýny 
a pekárny, Západočeské truhlářské 
družstvo a Kdyňské strojírny. Dal-
šími hospodářskými organizacemi 
jsou v části nepomucké: Lesní závod 
Nepomuk (jako správní jednotka leso-
hospodářských celků Zelená Hora, 
Chejlava a Prácheň), Státní silnice 
(provádějící v rajonu údržbu silniční 
sítě), Západočeské energetické závody 
a Komunální služby města Nepomuk 
(17 provozoven).

V části dvorecké mají sídlo: Země-
dělský nákupní a zásobovací závod, 
Uhelné sklady, Benzina, sklad potra-
vin Západočeského velkoobchodu 
a Čsl. automobilová doprava. V městě je 
výcvik řidičů. Poštovní úřady jsou v části 
nepomucké i dvorecké. Ve zdravotnictví 
pracuje v městě poliklinika a veteri-
nární stanice s jatkami.

V městě je 18 prodejen Jednoty, 
2 nár. podniky, 2 pohostinství, v části 
dvorecké 5 prodejen a 2 pohostinství. 
U nádraží postavila Jednota moderní 
hotel se sálem a jevištěm, kam se sou-
střeďují větší společenské podniky. 
V části nepomucké kulturní a společen-
ské akce se konají v kulturním domě 
U Zeleného stromu a v sokolovně. Pra-
covní svépomocí obyvatelstva byla letos 
dokončena etapová výstavba stadionu 
Sokola v Nepomuku a stadionu Slavoje 
v části dvorecké, dále požární zbroj-
nice na bývalém tržišti pod hřbitovem, 
u něhož zřízen urnový háj, poblíž nová 
hasičská zbrojnice.

V Nepomuku v lednu 1966

A. Bárta, předseda MěstNV, Zd. 
Voldřich, tajemník MěstNV, Jos. Havlík, 
kronikář města, Jar. Tykal, ved. Muzea 
Pamětní kniha města Nepomuk, díl 
pátý, rok 1966, str. 8–12.
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Zápis do 1. tříd

Ve středu 27. ledna se v nepomucké 
základní škole uskutečnil zápis dětí do 
1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem 
61 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů 
a sourozenců. Z tohoto počtu určitě 
všechny děti do školy nenastoupí, rodiče 
nejméně 8 dětí požádali o roční odklad. 

Paní učitelky z 1. stupně ZŠ si v přá-
telské atmosféře spolu s budoucími 
prvňáčky povídaly. Kluci i děvčata 
se představili, pověděli něco o svém 
bydlišti, o rodičích, sourozencích, 
kamarádech ze školky i o svých záli-
bách a na papír ukázali, jak umí kreslit. 
Rodiče spolu s dalšími vyučujícími 
vyřizovali nezbytné administrativní 
školní náležitosti. Pak následovala 
zábavnější část zápisu, příchozí kluci 
a holky se po zápisu spolu s rodiči pro-
šli po škole, na několika stanovištích 
děvčata z osmých a devátých tříd při-
pravila pro budoucí prvňáčky několik 
drobných soutěží, testů a sportovních 
činností. Kromě rozhodnutí o přijetí 
si děti odnesly drobné dárečky, které 
pro ně připravili současní žáci školy.

Poděkování patří všem p. učitel-
kám, které se na organizaci zápisu 
podílely. Samozřejmě děkujeme také 
všem žákyním, které na stanovištích 
školy budoucí prvňáčky velmi pří-
jemně zabavily hrou a různými testy.

Nepomucká 
žákyně postoupila 
na olympiádě

Do okresního kola olympiády 
v českém jazyce postoupila 
z nepomucké ZŠ žákyně 9. třídy Nikola 
Michálková. V silné konkurenci 
obsadila krásné druhé místo 
a postupuje do krajského kola. 
Blahopřejeme a budeme držet palce.

Úspěch  
na olympiádě 
v anglickém jazyce

Dne 17. 2. byli žáci a žákyně škol 
okresu Plzeň-jih na okresním kole 
olympiády v anglickém jazyce. I zde 
slavíme úspěch a z naší školy máme 
vítězku v kategorii 8. a 9. tříd. Tou je 
žákyně 9. třídy Do Phuong Anh. V kate-
gorii žáků 6. a 7. tříd se umístil na 
3. místě Šimon Králik. Blahopřejeme 
k umístění i postupu do krajského 
kola, které se uskuteční v Nepomuku 
v polovině března. 

Stále živý odkaz svatého Jana Nepomuckého

Svatý Jan Nepomucký je nejvýznamněj-
ším nepomuckým rodákem a jedním 
z nejznámějších českých světců vůbec. 
Jeho ctitele najdeme dnes na celém 
světě, a to především díky jezuitskému 
řádu, který rozšířil svatojánský kult 
daleko za hranice české země. Jan 
je vzýván jako ochránce před vod-
ním živlem, jako ochránce mostů 
a přístavů, dále je patronem vorařů 
a lodníků a také právníků a kněží. 
Rovněž k němu mohou vzhlížet vdovy, 
sirotci a chudí lidé.

Jan Nepomucký – původním jmé-
nem Johánek z Pomuku – se narodil 
zhruba v polovině 14. století v domě, 
na jehož místě dnes stojí kostel sv. 
Jana Nepomuckého. Jeho otec zastá-
val zde v obci post rychtáře, což byl v té 
době významný úřad. Sám Jan odešel 
studovat nejdříve do Prahy na univer-
zitu, a poté dokonce odcestoval až do 
Itálie, konkrétně do města Padova, kde 
získal doktorský titul obojího práva 
– světského i církevního. Nějaký čas 
poté na tamní vysoké škole vykonával 
funkci rektora pro zaalpské studenty. 
Po návratu do Čech se stal jedním ze 
dvou nejbližších spolupracovníků teh-
dejšího pražského arcibiskupa Jana 
z Jenštejna, čímž se dostal do blízkosti 
i samotnému králi Václavu IV. To se 
mu nakonec bohužel stalo osudným. 
Václav IV. usiloval o omezení církevní 
a rozšíření světské moci v Čechách. 
Jan Nepomucký ale zmařil jeho plány, 
když z pověření arcibiskupa potvrdil 

volbu nového kladrubského opata. 
Přestože nejrozšířenější legenda 
o našem patronovi praví, že se na něj 
snesl Václavův hněv za to, že mu nevy-
zradil zpovědní tajemství, jež mu 
svěřila sama královna, pravda je mno-
hem prozaičtější – Jana stály život 
politické intriky. Král dal Jana zajmout 
krátce po potvrzení volby opata a naká-
zal ho mučit (prý byl i sám mučení 
přítomen). Zraněním Johánek podlehl 
20. 3. 1393. Jeho tělo nechal Václav IV. 
svrhnout do Vltavy. 

Janovo tělo bylo z řeky po něko-
lika dnech vytaženo rybáři, kteří ho 
údajně našli díky pěti zářícím světlům 
vznášejícím se nad hladinou (zde pra-
mení mimo jiné jedna z teorií, proč 
je Jan zobrazován se svatozáří s pěti 
hvězdami), a pohřbeno ve Svatovítské 
katedrále na Pražském hradě. Brzy se 
začaly mezi lidem šířit zvěsti o zázra-
cích, jež se dějí u Janova hrobu, a obliba 
tohoto patrona rychle vzrůstala, čím dál 
více bylo těch, kdo putovali k hrobu, 
aby Janovi vzdali úctu. A stále více bylo 
lidí, kteří si přáli Janovo svatořečení. 
Husitské bouře, následující vnitro-
politický vývoj a především kritika 
římskokatolické církve ze strany jejích 
odpůrců ovšem způsobily, že k oficiální 
kanonizaci došlo teprve v 18. století. 
Jan Nepomucký byl nejprve blahořečen, 
a to 31. května 1721 papežem Inocen-
cem XIII. Za svatého byl poté prohlášen 
kanonizační bulou Christus Dominus 
papeže Benedikta XIII. 19. března 1729.

Zaujal vás osud svatého Jana a chtěli 
byste se o něm dozvědět více? Pak není 
nic jednoduššího než zavítat na Přesa-
nické náměstí v Nepomuku – konkrétně 
na arciděkanství. Janovi je věnováno 
Svatojánské muzeum, které se nachází 
v přízemních prostorách této budovy. 
Muzeum má za sebou svou první 
sezónu. Druhá měla původně započít až 
1. 4. 2016, ale nakonec jsme se rozhodli 
otevřít expozici veřejnosti s předstihem, 
a to již na Velikonoční neděli a pondělí 
– tedy 27. 3. a 28. 3., aby si lidé mohli 
zpestřit velikonoční svátky výletem do 
minulosti a dozvěděli se a prohlédli si 
něco zajímavého. 

Velkým lákadlem nadcházející 
sezóny budou jistě pro návštěvníky 
například relikviáře a dobové sošky 
sv. Jana Nepomuckého, výtisk kroniky 
Václava Hájka z Libočan, pozůstatky 
Svatojánského kůru nebo rukopis 
notové partitury Jakuba Jana Ryby, 
který v Nepomuku působil. Naše expo-
zice se také rozroste o několik nových 
exponátů, takže i ti, kteří muzeum 
navštívili již v minulosti, se mohou 
těšit na něco nového. Dále se letos opět 
zapojíme do programu nepomucké 
pouti a nabídneme 14. i 15. 5. pro-
dlouženou otevírací dobu a možnost 
prohlídky kostela sv. Jakuba Star-
šího, jenž se nachází v bezprostřední 
blízkosti muzea. A platí i nabídka spe-
ciálních komentovaných prohlídek pro 
školní skupiny. Pracovnice muzea se 
velmi těší na vaši návštěvu.

Otevírací doba v sezóně 2016
Ne 27. 3. 13:00–17:00
Po 28. 3.  9:00–16:00
Út 29. 3.  Zavřeno
St 30. 3.  Zavřeno
Čt 31. 3.  Zavřeno
Od pátku 1. 4. otevřeno dle běžné 
otevírací doby, která je uvedena na 
našich webových stránkách www.sjmn.cz
E-mail: muzeumnepomuk@bcb.cz
Tel.: (+420) 734 435 445

Mgr. Kateřina Dobrovolná,  
Mgr. Alice Kotylová

Slavnostní otevření Svatojánského muzea 
v březnu 2015 za účasti kardinála Dominika 
Duky, starosty Nepomuku Jiřího Švece 
a Mons. Jiřího Paďoura, emeritního biskupa.

Dusík v nepomucké ZŠ

Nejde o sportovního komentátora, ale 
o chemický prvek. Vyučující nepomucké 
ZŠ využili nabídku z plzeňské Techma-
nie a připravili pro žáky a žákyně ze 
7.–9. tříd vtipný a zábavnou formou 
vedený necelou hodinu trvající pro-
gram o dusíku. Příjemná moderátorka 
se během celého programu i při atrak-
tivních pokusech ptala žáků na to, co 
vědí o dusíku, k čemu se používá, kde 
se nachází a podobně. Zajímavě vedená 
hodina zpestřila výuku a žákům předsta-
vila jeden z prvků netradiční formou.

Text a foto této strany  
Milan Demela, ředitel
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František Holub, radní města  
odpovědný za technické služby  
a jednatel společnosti KOVO-HOLUB

Narodil se v Plzni, do 5 let byl občanem Nepomuku, od 5 let 
občanem Dvorce a v současnosti žije opět v Nepomuku. Vyučil se 
automechanikem a absolvoval SPŠ dopravní v Plzni. Od roku 1991 
při zaměstnání soukromě podnikal ve Dvorci, v roce 1993 zahájil 
s manželkou prodej elektra a kuchyňských potřeb v Nepomuku. 
V roce 1998 připojili k obchodní činnosti kovovýrobu v Záhoří. 
Obě tyto firmy v roce 2008 spojil do firmy KOVO-HOLUB 
Nepomuk s.r.o. Sám o sobě tvrdí, že vzhledem k pracovnímu 
vytížení neměl nikdy dostatek volného času na koníčky. 

text: Pavel Motejzík 
foto: Milan Demela, Pavel Motejzík
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i v rámci zapojení do Mikroregionu Nepomucko, kde chceme 
tyto činnosti vykonávat rovněž pro obce z blízkého okolí.

Čím se zabývá vaše firma  
KOVO-HOLUB Nepomuk, s.r.o.?

Firma se zabývá několika činnostmi - od drobné kovovýroby, 
přes výrobu dílů nástaveb nákladních automobilů, až po 
samotnou výrobu nástaveb nákladních vozidel a kontejnerů.

Realizovali jste zakázky ve více než 
1400 společnostech z ČR i zahraničí. 
Jaké máte významné klienty?

Vzhledem k povaze výroby čtenářům Nepomuckých novin 
názvy odběratelských firem mnoho neřeknou. Ale s našimi 
výrobky se mohou setkat v mnoha městech celé naší republiky, 
kam dodáváme kontejnery do sběrných dvorů a odpadových 
hospodářství. 

Dalšími výrobky jsou nástavby nákladních automobilů a po 
20 letech této výroby těžko vybrat, kdo je z našich zákazníků nej-
významnější. V nejbližším okolí je touto firmou například firma 
Žabka Level Klatovy, jejíž typická zeleno-bílá vozidla projíždějí 
denně naším městem. Také se s našimi výrobky můžete setkat 
v Německu, Holandsku, Rakousku a v ostatních zemích EU. Kon-
krétní reference jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Firma má zajímavou historii spojenou 
s vaším rodem. Představte nám ji krátce.

Snažím se navázat na firmu Bartoloměj Holub Strojírna, 
kterou založil můj děda v roce 1927 ve Dvorci – Železné Huti. 
Z této firmy se později stala přidružená výroba v JZD, kterou 
vedl můj otec, a po roce 1989 jsem tuto přidruženou výrobu 
koupil a vrátil se k soukromému podnikání.

Vychováváte si také nástupce?
Samozřejmě, že tato snaha o prodloužení historie firmy o další 
léta mne vede k zapojení synů do dění ve firmě a k předávání 
zkušeností, z nichž jsem mnohé nabyl již za dob podnikání 
mého děda, a další mi byly předány mým otcem. 

Součástí rodinné společnosti je rovněž 
maloobchodní prodej AH Elektro. Jaké 
spotřebiče lidé nakupují nejčastěji?

Toto je otázka pro mého mladšího syna, který tento úsek 
naší firmy přebral na svá bedra. Já pouze namátkově kontro-
luji, zda prodejnu vede po vzoru své matky. Samozřejmě se 
v tomto obchodě po celá léta snažíme vyhovět všem přáním 
našich zákazníků, a to co se týče jak prodeje, tak i drobných 
oprav a montáží. 

Jaké je vaše životní krédo?
Všechno jde, jenom když se chce. :-)

Pokud by měli čtenáři nějaký dotaz či námět 
k technickým službám, jak vás mohou kontaktovat?

V současné době jsem k zastižení na mobilním telefonu  
606 064 933. Toto telefonní číslo je číslo TS, kam můžete směřo-
vat všechny svoje připomínky a stížnosti ohledně údržby města.

V brzké době mají být vyrobeny nové internetové stránky 
města Nepomuk a zde by měl být odkaz věnovaný přímo tech-
nickým službám, kam bude možno směřovat dotazy a nápady 
občanů a zároveň zde bude uvedena nabídka veškerých slu-
žeb nabízených občanům našeho města.

Děkuji za rozhovor.

Každé ráno plánujete, co se ve městě udělá. Přitom 
to pro celou četu není vždy práce ryze mužská či 
snadná a týká se například i odstraňování náleto-
vých dřevin, sázení stromů a keřů, věšení záclon, 
převážení pivních setů a dalšího vybavení, výdeje 
domácích kompostérů, smetání pavučin na Zelené 
Hoře, instalace venkovních výstav, bourání zdí ve 
Fénixu, mytí světel na úřadě nebo odklízení sněhu 
a sekání trávy. Zastavím se u posledně jmenova-
ných. Jak je to s odklízením sněhu a sekáním trávy, 
má to nějaká pravidla? Kde musí být odklizeno a po-
sekáno nejdříve? 

Znám města, kde bydlí starosta na samotě a prvně musí být 
odklizeno u něj, aby se vůbec dostal do práce. I v našem městě 
jsou časté tlaky od některých občanů, aby byl úklid v první řadě 
proveden u jejich nemovitostí. Bohužel mají smůlu. Město je 
uklízeno nejprve na hlavních tazích a na náměstí a nádraží, což 
jsou vstupní brány do města, a teprve poté úklid směřuje do 
ostatních částí města. Podle mě - chceme-li přilákat do města 
více turistů a návštěvníků, kteří se budou rádi vracet, pak tyto 
prostory jsou hlavní vizitkou města.

Mimo vámi jmenovaných různorodých prací se podílí pra-
covníci TS i na rekonstrukcích a opravách majetku, kterých si 
veřejnost ani nevšimne. Například v současné době plánovaná 
přestavba Hotelu Dvorec započne v úplně vyklizené a vyčištěné 
budově, což přinese značný ekonomický efekt pro město.

Kolik je celkem pracovníků 
v technických službách města?

V současné době mají technické služby města 14 pracov-
níků – 12 mužů a 2 ženy. Asi vás zaráží počet zaměstnankyň, 
ale opravdu jsou dvě. První, naše zahradnice paní Švecová, má 
na starosti zejména osazování veřejných ploch a jejich údržbu. 
Každoročně se snažíme o rozšiřování kvetoucích ploch v našem 
městě. Zároveň se zakoupením nového objektu TS se rozrostou 
povinnosti této pracovnice, neboť nám zde zbylo místo pro 
záhon na předpěstování a rozmnožování některých druhů rost-
lin, čímž by mělo město snížit náklady na květinovou výzdobu 

města. Druhá pracovnice byla do TS zařazena nedávno a je to 
paní uklízečka ve sportovní hale města.

Již brzy se budou technické služby stěhovat do 
nového zázemí, bývalého areálu firmy Hataj&Chouň, 
který město odkoupilo za 2,5 milionu korun. V čem 
to bude pro pracovníky a Nepomuk výhodnější?

Nevím, jestli tento objekt nazvat jako výhodnější, nebo spíše 
jako dávno potřebný. Až do současné doby měli pracovníci jako 
zázemí jednu místnost a jedno sociální zařízení. Myslím si, že 
v roce 2016 má být naprosto normální, že zaměstnanci mají 
vlastní sociální zařízení a pánskou a dámskou šatnu oddělené 
od sebe (a totéž platí o umývárnách).

Z mého pohledu je toto potřebný krok pro budoucnost 
TS, protože vidím úklid města jako co nejvíce mechanizovaný 
a mechanizace a stroje vyžadují pracovníky s určitou kvalifikací 
a jistým vzděláním. Tito lidé samozřejmě požadují zázemí na 
úrovni dnešní doby.

Co konkrétně v tomto areálu  
po přestěhování najdeme?

Nový areál, kam se již v současnosti postupně stěhujeme, má 
nejenom dobré zázemí pro pracovníky, ale umožní nám skla-
dovat a opravovat techniku v jednom místě - a ne tak, jak to 
bylo doposud, že stroje byly garážovány na různých místech 
po Nepomuku. Navíc spolu s areálem byly zakoupeny některé 
stroje, jako např. vysokozdvižný vozík, smykový nakladač Bob-
cat a zařízení truhlárny, což nám umožní rozšířit naše služby 
obyvatelstvu a firmám v našem městě.

Překvapil mě nedávný zájem veřejnosti 
o domácí kompostéry, plánujete 
navazující aktivity v tomto směru?

Ano, v současné době se snažíme využít všech dotačních titulů 
vypsaných na vylepšení odpadového hospodářství a techniky 
k tomu potřebné. Pracujeme na rozšíření objektu sběrného 
dvora a na nákupu nového vozidla namísto staré Avie. Tyto 
dotační tituly se snažíme využít ne jenom jako město, ale 
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Děkujeme, že se začínáte ptát na možnost prodloužit si 
kurzy i přes léto. Znamená to, že jsme vás programem 
zaujali a chcete své dovednosti zdokonalovat i v čer-
venci a srpnu. Třeba jen 1x za 14 dní. Zájem jste projevili 
zejména o prázdninové jazyky a cvičení nebo o letní 
aktivity pro děti. Informujte nás, pokud si přejete dochá-
zet do FÉNIXU i v létě, protože jinak většina kurzů 
končí již okolo začátku června, po realizaci 15. lekce.

Stále také platí nabídka, že do kurzů můžete při-
stoupit v průběhu celého roku, to znamená i v březnu. 
Stačí, když v kurzu vyhlásíme volné místo (lze ově-
řit na internetu nebo telefonátem). Neabsolvované 
hodiny, které již proběhly bez vás, vám budou ode-
čteny z kurzovného. U cvičení můžete mít i sdílenou 
vstupenku, tzn., že na jedno jméno mohou střídavě 
chodit 2 osoby. U všech kurzů platí, že 1. hodina je zku-
šební a podle jejího průběhu se rozhodujete o zaplacení.

Nový rozvrh na školní rok 2016/17 bude zveřejněn 
v červnu. Chcete-li mít jistotu místa ve vybraném kurzu, 
pak nám již v červnu můžete zaslat svoji přihlášku na 
další, již 4., rok s FÉNIXEM. Přihláška je platná až se 
zaplacením kurzu, ale kurzovné kompletně vracíme, 
i když si účast rozmyslíte až v září, týden před zahájením.

Seminář Taichi a Chikung (S. Karkula, zrcadlový sál)
Sobota 12. března (9.30–12.30, 13.30–16.30)
Na semináři se seznámíte s principy taichi a chikungu. 
Zacvičíte si harmonizující chikung, dále chikung na posí-
lení jater a ledvin a základní techniky taichi. Dostatek času 
bude i na diskusi, povídání a dotazy. V případě zájmu je 
možné zařídit pravidelné pokračování cvičení. Počet míst 
na sobotní akci je omezen – přihlášky předem. Cena za celý 
seminář: 400 Kč.

Jarní patchwork – výtvarná dílna (B. Marečková, ateliér)
Sobota 19. března (9.30–12 hodin)

Patchwork s jehlou, bez šicího stroje, s rychlým výsledkem 
– za dvě hodinky máte krásné patchworkové velikonoční 
vajíčko. Přihlášky na kurz jsou nutné předem. Vstupné:  
250 Kč (látky vlastní). 

Jarní počítačové kurzy pro začátečníky 
(L. Staňková, počítačová učebna)
Pondělí od 21. března, 6 lekcí (17.20 – 18.30 hodin)
Kurz vhodný pro úplné začátečníky bez rozdílu věku. Cena 
pro seniory 60+ je pouze 450 Kč, pro ostatní 650 Kč za 6 
lekcí. V případě zájmu pro vás rádi připravíme i jednodenní 
kurzy (kupř. zpracování digitální fotografie). Obsah přizpů-
sobíme vašim potřebám. 

Jarní originální vitráže – výtvarná dílna  
(Š. Kašparová, ateliér)
Sobota 9. dubna (14–18 hodin)
Využijte příležitosti přihlásit se na kreativní kurz, kde se 
naučíte vyrábět krásné šperky nebo dárkové vitráže ze skla 
tiffany technikou. Vstupné: 450 Kč včetně veškerého mate-
riálu, děti: 300 Kč. Rezervace místa předem nutná.

Hledáme zájemce do kurzů:
Orientální tance pro začátečníky nebo mírně pokročilé 
(pátek, 17.00 nebo 19.00 hodin)
Jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé
Dopolední cvičení jógy (pondělí 10–11 hodin)
Dopolední cvičení rodičů s dětmi (středa 10–11 hodin)
Každý měsíc v nabídce najdete také: seminář Čaro-
kráska (vždy poslední sobota), Klub tvořivých žen (vždy 
poslední středa). Nabízíme i možnost propůjčení místností 
(počítačová učebna, zrcadlový sál, klubovny, ateliér) ve volno-
časovém centru na vaše aktivity, kurzy, přednášky, setkání.

Za tým FÉNIX přeje optimistické dny  
s jarním sluníčkem Miroslava Brožová

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

Facebook FÉNIX 
tel.: (+420) 733 301 255
tel.: (+420) 607 057 999

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

Velikonoční prázdniny: 24.–28. března (FÉNIX uzavřen)
Kancelář uzavřena (ale FÉNIX otevřen): 7. + 8. března

Fénix spolky

Pionýři hodnotili uplynulý rok

Zástupci Pionýrské skupiny v Nepo-
muku se sešli 22. 1. 2016 na výročním 
jednání Rady PS a hodnotili uplynulý 
rok 2015. Tento rok byl pro pionýry 
významný tím, že byl rokem 25. výročí 
obnovení Pionýra a celá činnost orga-
nizace byla zaměřena na akce „ 25 
let vlastní cestou.“ A jak se nám to 
všechno dařilo? Ve skupině máme 
200 členů, z toho 75 dětí do 15 let. 
Celoročně se schází každý týden čtyři 
oddíly dětí a sedm oddílů mládeže 
se schází nejméně jednou měsíčně 
o víkendu. Připravili jsme 89 akcí, kte-
rých se zúčastnilo 3190 účastníků. Jsou 
to různé soutěže, turnaje, vycházky, 
výstavky, výlety, nocování pod širákem. 
Rádi na nich vždy přivítáme i ostatní 
děti a mládež z okolí. Mezi ty nejza-
jímavější patřily karneval s Pusíkem, 
turnaj hvězd ve volejbalu, čarodějnický 
rej, výstava k 25. výročí Pionýra, škra-
boškový pionýrský bál, čertovský večer 
Nebe a peklo, vánoční turnaj ve stolním 

tenisu, víkendovky na Přebudově. Zajis-
tili jsme i sedm letních táborů na naší 
táborové základně v Přebudově, kterých 
se zúčastnilo 391 dětí a organizaci zajiš-
ťovalo 118 dospělých. Že byly zajímavé, 
o tom svědčí i jejich zaměření a názvy: 
nultý běh Ze života hmyzu, první běh 
Pán času, druhý běh Stezkou pravěkých 
lovců, třetí běh Tábor kultury, čtvrtý 
běh Putování po hradech a zámcích, 
pátý běh Divoký západ ve Svojšíně a pří-
městský tábor v Nepomuku pod názvem 
Barevný týden s Pusíkem. Všechny 
tábory sklidily zasloužený úspěch 
u dětí, i když sami víme, že se dá stále 
něco vylepšovat v programu, v kuchyni, 
v hygieně apod. Průběh táborů hod-
notíme jako velmi dobrý. Nejde však 
jenom o samotný průběh táborů, ale 
zejména o jejich zabezpečení. Již od 
ledna připravujeme a zajišťujeme 
zejména přihlášky pro děti, proškolení 
vedoucích a instruktorů, zabezpečení 
programů, zásobování a brigády na 

táboře. Oddychneme si po ukončení 
tábora, ale ještě nás čeká vyúčtování 
táborů, hodnocení a další podzimní 
brigády na základně. Velký dík patří 
zejména hlavním vedoucím táborů, 
což jsou: M. Běle, J. Vosyka, V. Horník, 
M. Brejchová, M. Hejlík, M. Vokurková 
a A. Březáková. Poděkování patří také 
vedoucím, kteří se celoročně věnují 
dětem v oddílech: A. Březákové, M. 
Svejkovské a M. Týmlové. Za svou dlou-
holetou práci s dětmi obdrželi krajské 
ocenění k 25. výročí Pionýra. Projednali 
jsme také všechny zprávy a plány. Zvolili 
jsme omlazené vedení pionýrské sku-
piny pod vedením Ing. Václava Horníka.

Těšíme se, že se s vámi sejdeme 
na některé naší akci. Ta první bude už 
18. března 2016 a připravujeme Velký 
maškarní bál pro děti a večer také pro 
dospělé. Více se dočtete na našich 
stránkách www.pionyr.nepomuk.cz. 

text a foto M. Dvořák
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Pionýr zve na tábory

Pionýrská skupina Nepomuk pořádá 
na táborové základně v Přebudově 
u Kasejovic čtyři dvoutýdenní a jeden 
týdenní letní tábor pro děti. Cena 
pobytu na přebudovských dvoutýden-
ních táborech je u 1. - 4. běhu 3 500 
Kč a pro pionýry 3 200 Kč. Cena pro 
týdenní tábor „nulťák“ je pro rodiče 
s dětmi do 6 let 900 Kč; od 6 do 15 let 
1700 Kč a od 15 let 2300 Kč (2300 Kč 
platí i dospělý). Dále pořádáme 5. běh 
ve Svojšíně. Cena poukazu je 4190 Kč. 
Táborové poukazy si můžete zajistit 
u hlavních vedoucích táborů:

Václav Horník, vedoucí  
Pionýrské skupiny Nepomuk

Beruška má 
nové vedení

Dne 14. 1. 2016 se v Mateřském centru 
Beruška konala valná hromada s volbou 
výkonného výboru, z níž vzešla nová 
předsedkyně a místopředsedkyně. Před-
sedkyní byla na následující dva roky 
zvolena Monika Nová a místopředsed-
kyní Václava Hofmanová. Děkuji všem, 
které se valné hromady zúčastnily, 
a nově zvoleným přeji hodně elánu do 
dalších let!

Petra Šampalíková,  
výk. výbor MC Beruška

Pozvánky z Berušky

V pátek 11. 3. proběhne v prostorách 
Mateřského centra Beruška (Nádražní 
476, Nepomuk) od 9.30 a od 16.00 hod. 
minibazárek s dětským oblečením. 
Pokud máte zájem prodávat, hlaste se na 
tel. č. 602 733 270 nebo nova.monika@
email.cz. V pátek 18. 3. proběhne na 
stejné adrese tradiční jarní tvoření.

Kroužky v Berušce
pondělí: Šikula 9:30–11:00
úterý: Odpolední herna 14:00–17:00 
středa: Klokánek 9:30–11:00
Pokud vám tyto dny a hodiny nevyho-
vují, a přesto byste chtěly navštěvovat 
mateřské centrum, napište nám, kdy by 
se vám to hodilo, a my se vám pokusíme 
vyhovět. Kontakty: tel. č. 602 733 270, 
e-mail: nova.monika@email.cz, mat-
erskecentrum@centrum.cz, Facebook: 
Mateřské centrum Beruška Nepomuk

Za tým MC Beruška  
Monika Nová, předsedkyně

Pozvánka na 
florbalovou ligu

FBC Falcons Nepomuk zve všechny 
příznivce v neděli 6. března na domácí 
utkání, kdy se opět po roce objeví na 
domácí palubovce v nepomucké měst-
ské hale v rámci 2. florbalové ligy. 
Nepomuk sehraje celkem tři utkání 
v časech 13:00 proti FBC KAPACITY, 
14:00 proti SK Snipers Elite Nezvěstice 
a především vás zveme na šlágr v 16:00 
proti suverénnímu lídrovi tabulky TJ 
Sokol Letná.

Okresní turnaj v šachu

Mladší i starší žáci Šachového oddílu 
Dvorec se zúčastnili v rámci družstva ZŠ 
Nepomuk dne 26. 1. okresního turnaje 
v šachu. Obsadili první místa a postu-
pují do kola krajského. Blahopřejeme.

Termín a téma hlavní vedoucí tábora Kontakt

0. běh
Pohádkový Přebudov
26.6.–2. 7. 2016

Martin Běle Tel: (+420) 604 212 140
e-mail: martin.bele@wuerth.cz

1. běh
3. 7.–16. 7. 2016

Jakub Vosyka Tel: (+420) 739 835 101
e-mail: jakub.vosyka@seznam.cz

2. běh 
Cestou dávným starověkem
17. 7.–30. 7. 2016

Vašek Horník Tel: (+420) 723 985 759 
e-mail: kasmen@seznam.cz

3. běh 
Harry Potter
31. 7.–13. 8. 2016

Miloslava Brejchová Tel: (+420) 739 336 091
e-mail: miloslava.brejchová@gmail.com

4. běh
Celotáborová hra s názvem
„Putování přebudovským vesmírem“ – 
nebe, mimozemšťané… Prostě spousta her,  
soutěží, zábavy a překvapení
14. 8.–26. 8. 2016

Marie Vokurková Tel: (+420) 721 510 303 
e-mail: marri.v@seznam.cz

5. běh Svojšín
Harry Potter
6.–20. 8. 2016

Miroslav Hejlík Tel: (+420) 777 041 962
e-mail: mhejlik@seznam.cz

Klimatologická charakteristika  
března ve městě Nepomuk

Jev Den (rok) Hodnota

Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961-90) - 2,5°C

Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961-90) - 38,8 mm

Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Březen 1990 6,2°C

Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Březen 1987 -2,6°C

Maximální měsíční úhrn srážek Březen 1979 110,5 mm

Minimální měsíční úhrn srážek Březen 2012 8,5 mm

Maximální teplota vzduchu 21. 3. 1974 24,7°C

Minimální teplota vzduchu 2. 3. 2005 -26,0°C

Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 4. 3. 1998 16,2°C

Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 5. 3. 1971 -15,2°C

Nejnižší maximální denní teplota 5. 3. 1981 -6,8°C

Maximální denní úhrn srážek 29. 3. 1979 33,9 mm

Maximální výška sněhové pokrývky 7. 3. 1965 41 cm

Maximální výška nového sněhu za den 2. 3. 1987 19 cm

Nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou Březen 1955 24

Nejvyšší počet ledových dnů (TMA -0,1°C a nižší) Březen 1987 10

Nevyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Březen 1958 29

Nejnižší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Březen 1991 7

Zpracoval Pavel Vacík
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Nepomuk Březen

1. 3. Úterní vycházka k Obrovu 
hradišti u Žinkov, sraz v 10.00 hodin 
u Sokolovny Nepomuk, trasa 12 km, 
zpět pojedeme ze Žinkov autobusem, 
organizuje M. Dvořák, KČT Nepomuk 

8. 1.–19. 3. Jana Krausová, David 
Kraus, Dan Maha: Obrazy a keramika, 
prodejní výstava, Malá galerie

2.– 6. 3. Slavnosti volů a domácí uzené, 
Švejk restaurant U Zeleného stromu

5. 3. Sokolský ples, hrají Pelíškové, 
od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

8. 3. Úterní vycházka k Obrovu 
hradišti u Žinkov, sraz v 10.00 hodin 
u Sokolovny Nepomuk, trasa 12 km, 
zpět pojedeme ze Žinkov autobusem, 
organizuje M. Dvořák, KČT Nepomuk

11.–15. 3. Poutník, pořádá Pionýr 
Nepomuk, tel. kontakt: 723 985 759 

12. 3. Bál TJ Slavoj Dvorec, od 20.00 
hod., Sokolovna Nepomuk

16. 3. Rodný dům Augustina Němejce 
zdarma. U příležitosti výročí 155 let 
od narození bude zdarma otevřen 
rodný dům malíře s galerií jeho děl. 
Vstup přes informační centrum.

18. 3. Jarní tvoření, Mc Beruška Nepomuk

18. 3. Extra band Revival, od 21.00 
hod., Sokolovna Nepomuk 

19. 3. Nepomucký velikonoční trh, 
tradiční farmářský a řemeslný jarmark, 
od 8.00 do 12.00 hodin, hrají Staročeští 
heligonkáři, Malá letní scéna, rodný 
dům A. Němejce, náměstí Nepomuk

19. 3. Jak skřítek málem zaspal jaro, 
pohádka v provedení Divadélka KOS, 
od 10.00 hodin, sál Městského muzea 
a galerie Nepomuk, vstupné 30 Kč

19. 3. Jarní seminář nástavkového 
včelaření, tentokrát na téma Včelí 
pastva, přednášku přednese RNDr. Václav 
Švamberk, k dispozici budou mikroskopy 
pro vyšetřování vzorků včel na nosematózu, 
prodej včelařských potřeb, pořádá Český 
svaz včelařů, z. o. Nepomuk, od 8.00 
do 17.00 hodin, sál hotelu U zeleného 
stromu, více na www.vcelarinepomuk.cz

19. 3. Pionýrský maškarní dětský bál, 
od 15.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

19. 3. Maškarní Pionýrský bál, od 
20.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

20. 3. Nedělní vycházka, Jarní mokřady 
Nepomuk, sraz ve 13.00 hodin u Sokolovny, 
trasa 10 km, organizuje  
M. Dvořák, KČT Nepomuk

23. 3. Výstava, Dovednostní dílna děti, 
od 16.30 hodin, dům Pionýrů, Nepomuk

25.–28. 3. Velikonoční hody, Švejk 
restaurant U Zeleného stromu

2. 4. Jaroslav Uhlíř, Hodina zpívání 
ve zvěřinci, dětský písničkový pořad, 
od 16.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, 
předprodej vstupenek KIC Nepomuk, 
vstupné 80 Kč, předprodej KIC Nepomuk

9. 4.–15. 5. Setkání, Marie Šebková, Jitka 
Čížková, výstava obrazů, Malá galerie 

Nepomucko Březen

4. - 12. 3. Severská filmová zima, 
festival skandinávských filmů, Čajovna 
v bývalé hospodě U Pivovaru, Dožice 

4. 2.–31. 3. Kde se bere med – 
čekání na jaro, výstava Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

3. 3.–15. 5. Od Ferdy po Jonatána, putovní 
výstava z dílny Památníku písemnictví 
na Moravě zavede dětské i dospělé 
návštěvníky do světa oblíbených zvířecích 
hrdinů našich pohádek a večerníčků, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

5. 3. Dětský maškarní rej v hotelu 
Zlatý jelen v Žinkovech, od 13:30 
hod., pořádá městys Žinko

5. 3. Dětský karneval, od 14.00 
hodin, Sokolovna, Spálené Poříčí

5. 3. Velikonoční výstava, tvoření 
a minijarmark, od 13.30 do 17.00 hodin, 
budova OÚ Neurazy, výstavu zahájí děti 
z MŠ Neurazy, prohlédnete si nepřeberné 
množství nových ručně vyrobených 
velikonočních dekorací a uvidíte ukázky 
zdobení kraslic, perníčků, ubrouskovou 
techniku, výrobky z korálků, výrobu 
vinutých perel, patchwork bez jehly, 
výšivky na plastové kanavě, pletení 
pomlázek a košíků, výrobu z pedigu 
a mnoho dalšího, děti si mohou vyzkoušet 
zdobení vajíček, vstup zdarma

5. 3. Maškarní bál, od 20.00 hodin, 
Sokolovna, Spálené Poříčí

5. 3. Trautenberk, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

5. 3. Hasičský bál, od 20.00 
hod. v hospodě U Kubátů. Hraje 
Asfalt. Pořádá SDH Kramolín

10. 3. Zvířata faraónů, přednáška 
archeozooložky, 18.00 hodin, 
zámek Spálené Poříčí

11. 3. Minibazárek s dětským 
oblečením, Mc Beruška Nepomuk 
od 9.30 a od 16.00 hodin

12. 3. Turnaj ve stolním tenisu, 
Hostinec U Černých baronů, Prádlo, 
do 15 let (15:00), nad 15 let (17:00), 
prezentace vždy 15 minut před 
začátkem turnaje. Startovné: Členové 
TJ Sokol Prádlo - 10 Kč, ostatní 30 Kč

12. 3. Velikonoční jarmark,  
od 9.00 do 16.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích 

12. 3. Dětský karneval, od 14.00 
hodin, kulturní dům Hořehledy

12. 3. Večerní zábava k MDŽ, 
hasičský klub, SDH Lučiště

12. 3. H. W. Valík, Zpívání Karla 
Kryla, od 18.00 hodin, zámek 
Spálené Poříčí, pořádá Salomena

12. 3. Okrskový hasičský  ples, 
Železný Újezd

19. 3. Jarní trhy, od 13.00 do 17.00 hodin, 
náměstí nebo špejchar, Spálené Poříčí

19. 3. Atmo music – hip hop 
show + DJ Drake, od 20.30 hodin, 
Music Sklep, Spálené Poříčí

21. 3. Koncert věnovaný období 
romantismu, zpěv Kateřina Falcová a Lucie 
Zvoníková, členky DJKT Plzeň, klavírní 
doprovod Eva Tupá, od 19.00 hodin, kaple 
sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích

23. 3. Otevření nových expozic „Zaniklá 
řemesla“ a „Velikonoční a vánoční 
zvyky nejen jižního Plzeňska“, 
bývalý lihovar ve dvoře Žinkovice

26. 3. Sportovní bál, od 20.00 
hodin, hostinec U Černých baronů 
v Prádle, pořádá Sokol Prádlo, k tanci 
a poslechu zahraje Malý melodion

26. 3. V3Ska, Music Sklep, Spálené Poříčí

Blahopřání  
k velikonočním 
svátkům

„Prvního dne v týdnu časně ráno přišly 
ženy ke hrobu. Nalezly kámen od hrobu 
odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše 
nenašly. Najednou u nich stáli dva muži 
v oslnivě bílem rouchu. Muži jim řekli: 
Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
Není tady , byl vzkříšen. Vzpomeňte si, 
jak vám řekl, když byl ještě v Galileji. 
Syn člověka musí být vydán do rukou 
hříšným lidem, být ukřižován a třetího 
dne vstát.“ (Lk 24, 1a, 2 – 3, 4b,5b – 7 ) 
Pane Ježiši, to je ta radostná zvěst, kte-
rou jsi lidstvu přinesl: Že po každém 
Velkém pátku přicházejí Velikonoce, že 
každé utrpení je pramenem požehnání, 
ba i smrt je semenem nového života 
každému , kdo se Tě nespustí. Budeme-
li s Tebou trpět, budeme i s tebou 
oslaveni. (Romano Quardini) Ať se 
každou vteřinou svého života přibližu-
jene k neskonalé budoucnosti věčného 
života, jejíž brány nám otevřelo Ježíšovo 
velikonoční vítězství nad smrtí. 

Pater Slávek Holý
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Kulturní a informační centrum 
zve děti i dospělé na velikonoční pohádku 

JAK SKŘÍTEK MÁLEM ZASPAL JARO, 
kterou zahrají herci  

českobudějovického Divadélka KOS  
v sobotu 19. března 2016 od 10.00 hod. 

v sále Městského muzea a galerie Nepomuk. 

Vstupenky za 30 Kč můžete zakoupit  
v předprodeji v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 
tel.: 371 580 337 nebo na místě před představením.

Pozvánka na dětský písničkový pořad s Jaroslavem Uhlířem
Kulturní a informační centrum zve děti i dospělé na představení

JarOSLaV UHLíŘ –  
HODINa ZPíVÁNí VE ZVĚŘINCI

v sobotu 2. dubna 2016 od 16.00 hod.
v sále Sokolovny Nepomuk.

Vstupenky za 80 Kč můžete zakoupit v předprodeji v KIC 
Nepomuk, nám. A. Němejce 126, tel.: 371 580 337  
nebo na místě před představením.

Písničkový pořad Hodina zpívání ve zvěřinci autorské dvojice 
Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák je určen pro malé i velké uši. Za 
klavírního doprovodu autora hudby Jaroslava Uhlíře v ní zazní 
nejen písně ze známých pohádek Ať žijí duchové, Princové 
jsou na draka, S čerty nejsou žerty, Lotrando a Zubejda, Tři 
Veteráni, ale i písně nové z TV pořadu Hodina zpěvu, na kterých 
si publikum může vyzkoušet své pěvecké schopnosti. Hodina 
zpěvu „na živo“ je navíc ozvláštněna zvukovými minitesty, kdy 
diváci podle krátkých ukázek rozeznávají různá zvířata a mohou 
si o nich pohovořit. Pořad končí směsí starších i novějších 
písní autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, kterou 
završuje - tak jako v TV podobě - píseň Není nutno.

NEPOMUCKý VELIKONOČNí TrH
TraDIČNí farMÁŘSKý a ŘEMESLNý 
JarMarK

sobota 19. března 2016
8.00 –12.00 hod.náměstí A. Němejce, 
nádvoří a stodola rodného domu A. Němejce

pro dobrou náladu hrají: Staročeští heligonkáři  Přijďte načerpat inspiraci na zdobení 
velikonočních kraslic, uplést si pomlázku či zakoupit velikonoční dekorace… Malérečky budou 
předvádět zdobení kraslic voskem, barvou, drátkováním, k zakoupení budou kraslice vrtané, 
broušené, slámové, drátkované, řehtačky, pomlázky, keramika, pedigové zvonečky, ošatky, 
misky, dekorační zápichy, svíčky ze včelího vosku, velikonoční aranžmá z přírodních materiálů, 
drátkované šperky, dřevěné magnetky, textilní hračky, ručně šité bytové dekorace. Občerstvíte 
se medovými perníčky, staročeským trdelníkem, domácími zákusky, koláčky a lahodnou kávou.

Zakoupit zde můžete maso a uzeniny z Angus Farm Soběsuky, pivo, mošt a cider z minipivovaru 
Radouš Šťáhlavy, mléčné výrobky od Šumavské mlékárny Dlouhá Ves, chléb a staročeské pečivo 
od Josefa Novotného z Horšovského Týna, koření, lihoviny, sýry, oštiepky a korbáčiky, slané 
i sladké pečivo, marmelády s rakytníkem, bylinné sirupy, med, pečené čaje, ovocné mošty, 
sušené a kandované ovoce, sazenice zeleniny, bylinek i květin…  Součástí farmářského trhu bude 
také zabijačka s možností konzumace i nákupu teplých i studených zabijačkových specialit.

Chcete se stát prodejcem na farmářském trhu?
Zavolejte předem na 371 580 337. 
Více informací na trhy.nepomuk.cz

Velikonoce v milečském kostele sv. Petra a Pavla

ZaZPíVÁ 
SBOr 
VELKOBOr

Také letos se v milečském kostele sv. Petra a Pavla sejdou místní 
i přespolní, aby společně oslavili velikonoční svátky. Veršíky 
vztahujícími se k těmto svátkům je uvítají žáci milečské základní 
školy. O hlavní program se postará pěvecký a chrámový sbor 
Velkobor , který v Milči s velkým úspěchem vystoupil už v roce 
2012. Svou promluvou se k přítomným obrátí také Pater Vítězslav 
Holý. Je tedy dost důvodů pro to, aby se nás O Velikonočním 
pondělí 28. března ve 14.00 hodin sešlo co nejvíce.
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Foto měsíce

Svatojánský jazyk na kostele svatého Jana Nepomuckého. 
Než byl roku 1721 Jan z Nepomuku blahořečen, předcházelo 
tomu sestavení zvláštní komise, která se sešla při exhu-
maci jeho ostatků v r. 1719. V lebce Jana Nepomuckého byl 
nalezen neporušený jazyk, vydržel tam více než 300 let od 
světcovy smrti. Tento fakt byl posouzen jako zázrak a také 
díky němu byl Jan Nepomucký r. 1729 prohlášen za svatého. 
V 70. letech 20 stol. však české antropologické kolegium 
zjistilo, že se nejednalo o jazyk, ale o zachovanou mozkovou 
tkáň. Přesto dodnes zdobí jazyk svatého Jana Nepomuckého 
celou řadu jeho památek a odkazu zasvěcených církevních 
staveb. Nejinak je tomu u nás v Nepomuku.

Nepomuk včera a dnes

První bytovky Na Vinici
Vojenské bytovky na Vinici se začaly stavět v první polo-
vině 50. let. Byly určeny pro rodiny vojáků z povolání 
sloužících na Zelené Hoře. Zajímavé je, že k nim nejsou 
na stavebním odboru v Nepomuku žádné materiály, 
výstavba patrně probíhala v utajení běžným úřadům.

První čtyři zděné domy jsou postaveny v novém pová-
lečném „stavebním slohu“, který byl později odborníky 
definován jako „socialistický realizmus“ – (posměšně v lido-
vém označení jako SORELA). Tento styl výstavby údajně 
vycházel z poznatků a zkušeností sovětských stavbařů, 
kteří nám v té době byli vzorem. Objekty se vyznačo-
valy malými okny, sedlovými střechami a brizolitovými 
fasádami ozdobenými plastikami květin a domovními 
znameními s pracujícími dělníky, horníky a zemědělci. 
V tomto „realistickém slohu“ po vzoru ruských měst (např. 
Moskvy) vznikala v Československu celá města jako Haví-
řov, Ostrov nebo celé městské čtvrti (v Plzni domy na 
Slovanech, v Praze hotel Internacional v Dejvicích atd.).

Něco nového ale tato výstavba přeci jen přinesla. Nově 
stavěné domy, i když to tak nevypadá, jsou vlastně před-
chůdci panelové výstavby. Pro zrychlení výstavby se tyto 
domy začaly stavět z blokopanelů, tj. cihelných bloků, 

které byly vyráběny mimo stavbu a montovány pomocí 
menších jeřábů. Ke zrychlení výstavby přispěly i mon-
tované stropy - zprvu ze železobetonových I-nosníků 
doplněných škvárobetonovými „miako vložkami“, poz-
ději ze železobetonových dutinových stropních panelů. 
Čtyři zděné domy na Vinici byly později doplněny sku-
tečnými „paneláky“, které zastavěly velkou část Vinice.

Při návštěvě sovětského premiéra Nikity Chruš-
čova v ČSR padla i otázka, proč stavíme u našich 
domů tak malá okna? Vysvětlili mu, že sovětští stav-
baři jsou náš vzor. Chruščov se usmál a pravil: no jo, 
ale u nás na Sibiři jsou mrazy až 40 stupňů. Od té doby 
se u nás začala okna a lodžie dělat větší a větší a větší...

Původní obrázek je namalován v roce 1962. Fotografii 
stávajícího stavu sídliště nebylo možno pořídit z iden-
tického místa, protože před 20 roky byla vybudována 
v tomto prostoru nová škola a na místě, odkud byl obrá-
zek malován, se nachází školní hřiště. Jeho úroveň je oproti 
původnímu terénu louky navýšena o cca 2 metry. Došlo 
také k mírnému posunu vedení elektrického proudu.

Ladislav Čáslavský

Blahopřání

vzpomínka

Dne 20. 3. uplyne 16 smutných let, co od nás  
navždy odešla naše maminka, tchýně, babička a prababička,

paní Marie Rajdlová. 

Za tichou vzpomínku děkuje  
syn Jan s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Dne 19. 3. uplyne 17 smutných let, co nás navždy opustil 
náš tatínek, tchán, dědeček a pradědeček, 

pan Václav Otta.

Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Miluška a Jana s rodinami.

Nový ceník inzerce Nepomuckých novin (platný od 16. 2. 2016)

vzpomínka

Dne 30. března 2016 uplynou tři roky, 
kdy nás navždy opustil 

pan Stanislav Bouda. 

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka, dcera a syn.

Dne 29. 3. 2016 oslaví svoje životní jubileum 
88 let paní Zdeňka Huclová z Nepomuka.  

Vše nejlepší, hodně pohody, zdraví a štěstí 
přeje syn s manželkou.

Kresba Ladislava Čáslavského z roku 1962foto: Ladislav Čáslavský

Ceník je platný od 16. 2. 2016

formát plošné inzerce velikost v (mm) cena černobíle cena barevně

1/1 strany 186 × 273 mm (výška) 5 600 Kč 8 400 Kč

1/1 strany – zadní strana 186 × 273 mm (výška) nelze 10 000 Kč

3/4 strany 186 × 205 mm 4 170 Kč 6 260 Kč

2/3 strany 186 × 205 mm (výška) 3 680 Kč 5 520 Kč

1/2 strany 186 × 136 mm (šířka) 2 755 Kč 4 135 Kč

1/3 strany 186 × 91 mm (šířka) 1 835 Kč 2 750 Kč

1/4 strany 186 × 68 mm (výška) / 186 × 68 mm (šířka) 1 350 Kč 2 030 Kč

1/8 strany 93 × 68 mm (šířka) 650 Kč 975 Kč

1/16 strany 93 × 34 mm (šířka) 305 Kč 455 Kč

Inzertní článek bez kontaktů Libovolný formát inzerce viz výše SLEVA – 50% SLEVA – 50%

Inzertní článek s kontakty Libovolný formát inzerce viz výše SLEVA – 20% SLEVA – 10%

Nabídky pracovních míst Libovolný formát inzerce viz výše SLEVA – 50% SLEVA – 30%

Sponzor vydaní
Výhodným typem celoroční inzerce je sponzorství
konkrétního vydání Nepomuckých novin v průběhu roku.
Za jednorázovou roční částku má inzerent k dispozici  
1/2 strany (barevně) ve sponzorovaném čísle a v dalších  
11 vydáních 1/8 strany (černobíle). Tento typ inzerce  
je smluvně uzavřen s redakcí Nepomuckých novin.  
Vhodné pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci. 

Medialní partnerství
Pořadatelům kulturních, společenských a sportovních  
akcí nabízíme za výhodných podmínek zveřejnění  
pozvánky v našich médiích jako mediální partneři.

Technické požadavky na příjem inzerce
Inzertní podklady dodávejte ve formě tiskového PDF
bez tiskových značek v barevném prostoru CMYK
(bez přímých barev). Textové podklady dodávejte
ve formátech – . doc, .txt, .odt, .rtf, případné
ilustrace a fotografie dodávejte samostatně!

Sleva za opakování plošné inzerce

otisknuto 2 ×  SLEVA – 5%

otisknuto 3–5 ×  SLEVA – 10%

otisknuto 6 ×  a více SLEVA – 20%

agenturní slevy 10% pro reklamní a PR agentury

Společenská kronika

Vzpomínka, blahopřání – i s fotografií 30 Kč

Noví občánci – i s fotografií ZDARMA

Kontakt – redakce: 
předplatné, příjem inzerce,  
sponzorské smlouvy

Kulturní a informační centrum
nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk
po–pá 8.30–16.00 hodin
e-mail: noviny@nepomuk.cz
http://noviny.nepomuk.cz

šéfredaktor – Pavel Motejzík, 
tel.: (+420) 604 442 409

Slevu za opakování lze uplatnit při platbě předem.
Ceny jsou včetně DPH 21%.
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KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon/email:

Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného 
kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. 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.

Řádková inzerce

Nabízím masáže, rekondiční, sportovní, čínské, 
bankování, akupunktura, tejpování, fyziotejping, 
proutkaření, diagnostika. Tel. 732 120 875.

Bytové doplňky, žaluzie, rolety, sítě do oken, lam.  
dveře – stěny. Zemní práce, stavební práce.  
F. Valenta. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

Prodám DVD přehrávač Huyndai za 300 Kč. Tel. 737 582 693.

Prodám sklápěcí lůžko s matrací 1600 Kč. Dět. trampol. 
prům. 1 metr 300 Kč. Děts. berle AL. 200 Kč. Matrace 
60x120 100 Kč. Skl. žehl. prkno 300 Kč. Tel. 776 693 073.

Prod. sud na vodu, lopatu, krumpáč, zahr. lavičku, nůžky,  
20 skel na skleník 60x140, koš, pilku, sekeru, kladivo,  
vše 900 Kč. Tel. 776 693 073.

Pronajmu 1+1 nekuřácké v RD. Tel. 606 123 682.

Levně štěňata – fenky +1 pes – kříženci labradorky  
a něm. Ovčáka – krásná, zdravá. Odběr Dvorec od 7. března. 
Tel. 723 145 961.

Hledáme výpomoc na úklid většího domu v Nepomuku.  
Tel. 731 015 547.

Naučíte mě úpravu obrázků na PC? Za 1 hod./75 Kč.  
Tel. 773 486 600.

61/165 postrádá kamaráda, přítele, zatím pro přátelství, 
výlety, návštěvy. Dál ukáže čas. Tel. 605 437 676.

KANALIZACE 
A VODOVODY  
Starý Plzenec, a.s.
přijme do pracovního poměru 
zaměstnance na funkci
MISTR – STAVBYVEDOUCÍ

Požadujeme: 
vzdělání úplné střední odborné (stavební obor)
znalost prací na realizaci vodohospodářských 
staveb a inženýrských sítí
praxe v oboru minimálně 3 roky
řidičský průkaz skupiny B

Nástup možný ihned.
Informace: pí. Pintová – 
tel.: (+420) 377 966 426 
(+420) 602 238 906
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restaurace sv. Vojtěch 
(Vrčeň – areál pod rybníkem)

*Nově otevřeno*

rozvoz obědů, široký výběr jídel, 
od kulinářského mistra

oceněného cenami Šumavských hotelů.

1. Denní menu - výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 65,-
1x týdně moučník zdarma!

2. Senior menu - výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 55,-

Strava upravena speciálně pro seniory
3. Rozvoz minutkových jídel dle nabídky v termoboxích od 99,-

4. Rozvoz studených i teplých večeří
 výběr z pěti jídel za 65,-

5. Rozvoz pizzy zn. Gladiator a Della casa,
i s dopravou a krabicí za 139,-

 
Rozvoz sedm dní v týdnu i o svátcích 

od 10:00 do 22:00.
Platba denně, týdne, měsíčně.

 Nečekejte a zavolejte na 605 368 786, nebo 606 364 731

* ! Náš zákazník, náš pán ! * 
www.penzionvrcen.cz

penzionvrcen@seznam.cz

Firma Interiéry  
a schodiště s. r. o.
hledá zájemce na následující 
pracovní pozice:

Montážníci na montování interiérů 
nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

Přípravář / technik pro výrobu nábytku – min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích 
strojů na výrobu dřevěných výrobků

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

Pracoviště:  
Interiéry a schodiště s. r. o.,  
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,  
možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: 
Mag.phil. Lenka Šampalíková, (+420) 734 440 523
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz

Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe je výhodou.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti,  
odpovídající mzdové ohodnocení a firemní benefity:

Příspěvek na životní kapitálové pojištění.
Příspěvek na dovolenou a Vánoce.
Příspěvek na dopravu.
Dodatkovou dovolenou.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dětský tábor.
Školní praxe pro děti zaměstnanců.

Zájemci mohou volat na tel.: (+420) 383 455 516,  
životopis na: Zdena.Erbenova@vishay.com.

VISHAY Electronic spol. s r. o.
hledá pro svůj závod ESTA Blatná  
pracovníky na pozice:

– dělník ve výrobě (ženy i muže)
– svářeč 
– elektrikář

Václav Kule

Prodej smrkových sazenic
Obec Mladý Smolivec nabízí k prodeji  
cca 6000 ks smrkových sazenic.  
Cena 6,50 Kč dez DPH.  
Kontakt: (+420) 737 871 055.

Nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2016 v prodejně „U Stodoly“
Romadur měkký zrající sýr 40% 100 g 19,90
Choceňský jemný tvaroh 6% kostka 250 g 18,90
RANKO Smetana čerstvá ke šlehání 33% 210 g 16,90

VELIKONOČNÍ NABÍDKA: 17. 3. – 27. 3. 2016
Šumavská mouka pšeničná hladká 1 kg 9,50
Korunní cukr moučka 1 kg 19,90
Droždí čerstvé pekařské 42 g 3,90
Lacki Dammer 45% cena za 1 kg 149,00
Uzená krkovice b.k. cena za 1 kg 119,00
Uzené masové ocásky cena za 1 kg 89,00
Uzený bok b.k. cena za 1 kg 129,00
Vejce „S“ plato 30 ks 49,90

Nabídka platí od 1. 3. do 14. 3. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Natura bílý jogurt 150 g 6,90
Tylžský sýr 45% plátky 100 g 19,90
Milko žervé krémové 80 g 11,90
Jihočeské Lipno extra smetanové 64% 135 g 19,90
Smetana ke šlehání 30% 200 g 15,90
DLE GUSTA Vepřová šunka nejvyšší jakosti cena za 1 kg 159,00
DLE GUSTA Vysočina cena za 1 kg 119,00
Párky Velká Javořina cena za 1 kg 69,00

Do malé chaloupky na Nepomucku hledá vitální senior, 
vdovec vysoké postavy štíhlejší mazlivou ženu ze 
zdejšího kraje. Domácí typ, pro hezký společný život. 
Jsem finančně soběstačný, různých zájmů. Samota 
je špatný rádce. Zavolej večer. Tel. 371 591 985.



sponzor měsíce


