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Malé folklórní slavnosti jsou minulostí

Letošní ročník malých folklórních slavností
„Pod vrčeňskou lípou“ byl v pořadí již
patnáctý. Uklizená a připravená vrčeňská náves
přivítala celkem čtyři folklorní soubory, a to
z Bulharska, Polska, Španělska a Slovenska.

slovo starosty / zprávy
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Slovo starosty
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Informace k Zelenodolské ulici
Letos od července do listopadu se bude rekonstruovat povrch Zelenodolské ulice v Nepomuku včetně chodníků za značné finanční účasti SÚS Plzeňského kraje. A samozřejmě
i za nemalého finančního podílu města v částce cca 4,5 mil. Kč. Na akci by měla navázat oprava celého povrchu komunikace až do Kláštera. Proto v současné době probíhají
opravy, rekonstrukce, případně výstavba nových přípojek inženýrských sítí. Pro obyvatele i návštěvníky lokality Na Daníčkách bude upravena náhradní komunikace od Borku
ke kapličce v Myslivecké ulici. Děkujeme za trpělivost při projíždění této ulice. Aktuální
informace ohledně etap a uzavírek budou zveřejňovány na webu nepomuk.cz.

foto Milan Demela

Jiří Švec, starosta

ZUŠ Open roztleskala i Nepomuk

Dne 24. 5. proběhl druhý ročník akce ZUŠ Open,
jejímž cílem je zviditelnění práce a aktivit ZUŠ
v rámci celorepublikové mediální kampaně,
prezentace celé šíře umění a života uměleckých
škol mimo obvyklý rámec, zapojení co nejvíce
uměleckých škol v jeden den do spolupráce a podpora
jejich vzájemné komunikace v rámci regionu či
posílení respektu základních uměleckých škol.
foto Šárka Boušová

Kola pomáhala dětem

9. ročník Veřejné cyklotour Na kole dětem protnul
také Nepomuk. 8. 6. v rámci 9. etapy projeli cyklisté
naším městem. Celkem bylo v průběhu tour
vybráno 82 841 Kč. Celá částka byla vložena na účet
sbírky a bude použita na rekondiční pobyty dětí
po onkologické léčbě. Více na nakoledem.cz.
foto Šárka Boušová
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IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327,
XXVII. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks,
zdarma, do všech schránek ve městě, dále
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.
Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk,
tel.: (+420) 604 442 409, e‑mail: noviny@nepomuk.cz

začínají prázdniny a s nimi i doba odpočinku. Relaxovat můžete na mnoha akcích,
které jsou pro vás připraveny. Začátkem
července je opět díky spolupráci obce
Klášter, města Nepomuk a Mikroregionu
Nepomucko mimořádně otevřen zámek
Zelená Hora. Zcela výjimečnou akcí bude
koncert Gabriely Beňačkové na Zelené
Hoře, který organizují Mikroregion
Nepomucko s obcí Klášter dne 4. 7.
Beňačková je světově proslulou sopranistkou, která září na prknech předních
scén od roku 1970. Dnes vystupuje již
jen výjimečně, letos přijala pozvání právě
na Zelenou Horu. Malá letní scéna přináší každý pátek živá vystoupení, čekají
nás Pivní slavnosti i Nepomucký trojúhelník. Věřím také, že se podaří najít
solidního nájemce do restaurace v bývalém hotelu ve Dvorci, a odpočinout si
a zažívat gurmánské zážitky budeme
brzy moci také v těchto prostorách. Letní
číslo novin je odpočinkové a přináší
proto hned tři zajímavé rozhovory. Ať
již si je budete číst doma v Nepomuku,
či na pláži u moře, přeji vám, ať načerpáte nové síly a léto se vám maximálně
vydaří. V neposlední řadě nesmím opomenout zmínit mimořádný úspěch, kterým
je postup našeho fotbalového mužstva
do Krajského přeboru, podrobně se mu
budeme věnovat v dalším čísle novin.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně: Vzducholoď Gulliver,
archiv Huť architektury Martin Rajniš s. r. o.

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

Vážení a milí sousedé,

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

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň
Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující
pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií,
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám
na adresu redakce nebo na e‑mail: noviny@nepomuk.cz.

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

Pivnosti po šestadvacáté
V sobotu 21. července se uskuteční další ročník oblíbených Nepomuckých pivních slavností.
Akce, kterou pořádá zapsaný spolek Nepal spolu s městem Nepomuk, přinese na náměstí
nejen stánky téměř čtyřiceti malých pivovarů z Čech i jiných zemí Evropy či výběr z originálního pouličního občerstvení, ale také bohatou a rozmanitou hudební produkci. Hlavní
hvězdou programu bude po čase opět plzeňský revival slavné skupiny The Queen, zahraje
i oblíbená staropražská kapela Šmrnc, ale jinak přináší hudební složka akce spoustu novinek: hardrockovou partu Steven Daniels, blovické blues-folkové trio Přelet M.S. či vítězku
soutěže Česko Slovenská SuperStar Sabinu Křovákovou. Premiéru bude mít v Nepomuku
i punk-rock´n´rollová skupina Queens of Everything, před jejímž vystoupením vybouchne
ohňostroj. Více informací najdete na webových stránkách pivo.nepomuk.cz či na plakátu
na zadní obálce novin. Nenechte si ujít zásadní akci nepomuckého kulturního léta!
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tipy pro občany / dotace

Cesty do místa trvalého bydliště pro
nový řidičský průkaz jsou minulostí
Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu
získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
•
Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
•
K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž
nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna
dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou
fotografii. Od 1. července lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším
obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na takovém, který vám svou lokalitou
nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v ČR. Nově si tak můžete na nejbližším
úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu. Také si na zvoleném úřadě zajistíte výpis
z evidenční karty řidiče, stav bodového konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí
řidiče. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde: www.mdcr.cz/
orp, mezi nimi samozřejmě i Nepomuk.
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě
vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce
umístil na žádost. Podle nové úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám
vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec nebudete.
V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií
v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy
nutnost pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten má formát malé knížky, který prozatím tisk digitální
fotografie neumožňuje).
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Změny ve vydávání
občanských průkazů
a pasů

Všem občanům, kteří si budou žádat
o nový občanský průkaz, již bude vydán
pouze občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Občané, kteří budou
žádat o občanský průkaz nebo cestovní pas, čekají změny, které přinášejí rychlost a pohodlí, ale také zvýšení
poplatků za vydání dokladů v mimořádných lhůtách. Pokud občan požádá
o doklad s běžným termínem do 30 dnů,
za povinný občanský průkaz nezaplatí
nic a za cestovní pas stejně jako před
1. červencem. Více informací k tématu
na www.nepomuk. cz, případně na úřadu.

Správní poplatky

Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského
průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou
fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů
z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč,
za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.
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Nepomuk hledá nájemce restaurace u nádraží
Rekonstrukce restaurace navazuje na nový
Komunitní dům seniorů, který vznikl z bývalého hotelu u nádraží (přímo u rychlíkové
stanice Plzeň-České Budějovice). Stavbu
provádí STAFIKO stav s. r. o., Domažlice za cenu 7 700 000 Kč bez DPH. Jedná
se o rekonstrukci a přístavbu vnitřních
prostor restaurace s vybudováním nové
kuchyně, o vytvoření zázemí včetně salonku
a nástavbu, která mimo jiné umožní v případě zájmu zřízení bytu pro provozovatele restaurace. Zahájení stavby proběhlo

v listopadu 2017, ukončení se plánuje v průběhu letních měsíců. Součástí pronájmu
může být i možnost jednorázového/celoročního pronájmu přilehlého velkého sálu,
který rovněž prošel celkovou rekonstrukcí.
Nájemce by měl nabídnout služby v pohostinské činnosti jakožto výčep piva, prodej
alkoholických a nealkoholických nápojů,
zajištění nabídky teplých jídel po celý týden
(hotová jídla + jídla na objednávku). Otevírací dobu ponechává město na individuální
nabídce, avšak požaduje dodržet obecně

závaznou vyhlášku města č. 1/2018 o stanovení výjimek z doby nočního klidu. Provozovatelům místních restaurací se velmi
osvědčila i možnost rozvozu obědů pro
firmy a seniory v celém regionu.
Výše nájmu záleží na individuální nabídce.
Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách města Nepomuk (www.nepomuk.cz), případně je možné kontaktovat
Františka Holuba, radního pro technické
služby města: info.ts@urad-nepomuk.cz,
tel.: 606 064 933.
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Krátké zprávy

Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv

Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám
vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou
vydávat řidičské průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje
i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.

zprávy
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Tip na dotaci: Nadace
ČEZ – Grantové řízení
Podpora regionů
Grantové řízení „Podpora regionů“ je
zaměřeno na podporu veřejně prospěšných
projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy,
vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového
řízení Podpora regionů. Potenciální žadatelé: všechny právnické osoby. Spoluúčast
žadatele Nadace nevyžaduje, maximální
výše příspěvku není stanovena.Příjem
žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené
podmínky a jsou v souladu se Statutem
a Grantovými pravidly Nadace ČEZ,
budou předloženy správní radě nadace
k posouzení. Více na nadacecez.cz.
Lukáš Mácha, specialista CSS

Sympozium začne v srpnu. Od začátku srpna se můžete opět těšit
na studenty uměleckých fakult, kteří budou aktivně tvořit v exteriérech i interiérech našeho města. Více informací a program najdete
v průběhu července na trn.nepomuk.cz.
Eva Urbanová jako ikona stoletého výročí. Dne 2. 12. vystoupí
v Měšťanské besedě v Plzni přední hvězda světové operní scény
Eva Urbanová z Vrčeně. Akce má název Operní koncert k výročí
Československa a vstupenky jsou již v prodeji např. v informačním
centru Nepomuk či v síti plzenskavstupenka.cz.
V Přešticích probíhá sbírka na Jana Nepomuckého. Město Přeštice
se rozhodlo nechat zhotovit zvon Sv. Jan Nepomucký – Zvon přátelství. Lidé mohou podpořit tuto akci příspěvkem na účet číslo:
115–6681740297/0100. Zvon nejen nahradí ztracený zvon Jan
Nepomucký z roku 1929 a doplní počet zvonů na věži chrámu
do původního stavu. Bude zároveň symbolem přátelství mezi městy
Přeštice a Nittenau v Bavorsku a mezi oběma našimi zeměmi.
Pavel Čížek oceněn cenou Ď. Cena Ď je česká cena určená mecenášům, dobrodincům a dobrovolníkům v oblasti kultury, charity,
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Spálenopoříčský starosta
obdržel tuto cenu ve Stavovském divadle v Praze za morální vzor
v ČR a převzal ji z rukou zakladatelky a prezidentky Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, Běly Jensen. Blahopřejeme!
Barokní cyklotrasy obohacují turistickou nabídku. Hlavní novinkou letní turistické sezóny v Plzeňském kraji jsou tři barokní cyklotrasy na severu Plzeňska, které mají všechny start i cíl ve městě

Plasy. Je na nich deset takzvaných barokních odpočívek, z nichž
jsou vidět krajina, hospodářské dvory nebo památky daného
uměleckého období.
Sežeňte ovečky z České televize. V našem informačním středisku
v Nepomuku se objevil houf zatoulaných oveček. Navštivte nás
a pomozte tak ovečkám s návratem na Déčko! Více se dozvíte
na sezenteovecky.cz.
Nepomuk v hodnocení propadl. Projekt Obce v datech zveřejnil
v červnu statistiku kvality života ve více než 200 městech v ČR.
Nepomuk obsadil 136. místo z 206 možných, Přeštice skončily
23., Blovice 44.
MAS vyhlásila Startér pro mladé. V letošním roce mohou o podporu žádat neformální i formální skupiny mladých lidí. Podpořeny
budou projekty se zaměřením na zapojení mládeže do veřejného
života. Uzávěrka je 15. 7. Více informací na masnepomucko.cz.
Vznášejte připomínky k jízdnímu řádu. Na stránkách společnosti
POVED s. r. o., pod odkazem poved.cz/cz/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-2018-19/, byl zveřejněn návrh jízdního řádu železniční
dopravy pro období 2018/2019. Na uvedeném odkazu naleznete také
pokyny, jak podat případné připomínky k uveřejněnému návrhu.
Semtamtón má nové CD. Amatérský pěvecký sbor, který na území
Blovic a okolí sdružuje všechny, mladé i staré, které baví zpívat
a kteří se nebojí svůj výkon předvést na veřejnosti, vydal nové CD.
Zakoupíte jej za 100 Kč v ZUŠ Blovice.
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Prohlídky zámku Zelená
Hora pro širokou veřejnost
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zprávy
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Autobusy jezdí i v sobotu

Hasiči slavili výročí

Od 1. 7. 2018 dochází na základě dlouhodobé iniciativy města Nepomuk a zejména pak místostarosty Pavla Kroupy k úpravě jízdního
řádu autobusových linek na trase Nepomuk, železniční stanice –
Nepomuk, město. Nově přibylo dvanáct spojů. Ve všední dny začal
jezdit autobus i na rychlík a od rychlíku v 18:05. Hlavní změna
se ovšem odehrává o víkendu, kdy v sobotu začínají jezdit z nádraží
do města autobusy od 8:35 do 16:35 v každou sudou hodinu třicátou pátou minutu a navazují tak na rychlíky od Plzně. Z náměstí
k nádraží naopak odjíždějí autobusy od 7:15 do 15:15 v každou
lichou hodinu patnáctou minutu a na nádraží na ně bude navazuje
rychlík na Plzeň. Změna by měla přispět ke zlepšení dopravního spojení pro místní z obou části města, ale též zatraktivnit cestu veřejnou
dopravou do Nepomuka pro návštěvníky. Pokud se novinka osvědčí,
mohly by od příštího roku přibýt i spoje v neděli. Nový jízdní řád
naleznete na webových stránkách města či společnosti POVED.

O víkendu 26.–27. 5. proběhly oslavy 120 let od založení SDH Dvorec.
Součástí byla Okrsková soutěž na hřišti Slavoje Dvorec, Taneční
zábava i Veřejná slavnostní schůze, na které byly k vidění fotografie, dokumenty i předměty z historie sboru a také oceněni členové
i spolupracovníci. Bližší ohlédnutí přineseme v příštím čísle novin.

V letošním roce v termínu
30. 6. – 3. 7. 2018 a 5. 7.–8. 7. 2018
(každý den v čase 10:00–18:00 hod.)
4. 7. zavřeno (koncert Gabriely Beňačkové).
Kompletní program na www.zelenahora.cz.

Parním vlakem za Bílou paní
a Šíleně smutnou princeznou
Městské muzeum Blatná přichystalo na letošní prázdniny výstavu,
mapující filmové natáčení na Blatensku. Snímky Bílá paní, Šíleně
smutná princezna, či Čest a sláva mnohým z vás netřeba dlouze připomínat. Na výstavě tak budete moci zábavnou formou nahlédnout
nejen do zákulisí vzniku všech těchto filmů, ale rovněž se dozvíte
řadu zajímavostí s tímto oborem lidské činnosti spojených. Na vybraných místech v Blatné jsou umístěny infotabulky, popisující, který
slavný film se k danému místu váže a jaká ze scén zde byla točena.
Celý tento nenáročný okruh můžete absolvovat v rámci šifrovací hry,
jejíž zadání obdržíte v blatenském muzeu, v centru výstavy.
Odjezdy parních vlaků z Nepomuku
22. 7. a 29. 7. / 12:05 (tankování vody od SDH Nepomuk kolem
11:30), zpět do Nepomuku je nutné využít standardní spoj ČD

Z činnosti Policie Nepomuk
V období od 15. 5. do 13. 6. 2018 byla ze strany příslušníků OOP
Nepomuk řešena řada případů, z níž si některé jistě zaslouží
pozornost. Stejně jako každý měsíc, i tentokrát bylo zjištěno
několik hříšníků v oblasti BESIP.
V odpoledních hodinách dne 18. 5. 2018 kontrolovali policisté v Nepomuku v ulici U Pošty vozidlo, jehož řidič nepředložil
řidičský průkaz. Hlídka posléze zjistila, že dotyčný není vůbec
držitelem řidičského oprávnění.
Dne 3. 6. 2018 ve večerních hodinách zastavila hlídka v nepomucké ulici Na Vinici osobní vozidlo, jehož řidič budil dojem,
že je pod silným vlivem alkoholu. Po provedení dechové zkoušky
ukázal displej přístroje hodnotu 2,32 promile alkoholu v dechu.
Protože byl řidič občanem cizího státu, odvezla jej hlídka na protialkoholní záchytnou stanici, odkud po vystřízlivění putoval
na policejní celu. V následném zkráceném trestním řízení mu
byl uložen zákaz řízení motorových vozidel po dobu dvou let a byl
z České republiky na dva roky vyhoštěn.
K dalšímu obdobnému případu došlo v dopoledních hodinách
dne 10. 6. 2018, rovněž v ulici Na Vinici, kdy řidič „nadýchal“
0,63 promile alkoholu v dechu.
Ve večerních hodinách dne 12. 6. 2018 zastavila hlídka OOP
Nepomuk v obci Srby osobní automobil, jehož řidič působil
dojmem, že je pod vlivem drog. Byl proto podroben testu, který
byl pozitivní na přítomnost látek marihuana a pervitin.
Alkohol sehrál svoji roli i v případu, ke kterému došlo krátce
po poledni dne 31. 5. 2018 v obci Dvorec. Nepomucká hlídka
byla tehdy upozorněna na muže, který se potácel v kolejišti. Policisté osobu zajistili v odstaveném vlaku a vyzvali ji k podrobení
se dechové zkoušce. Osoba souhlasila, ale vzhledem ke svému

stavu nebyla schopná se jí podrobit. Stejně tak nebyla schopná
prokázat svoji totožnost. Hlídce se pouze podařilo zjistit, že
se jedná o cizince. Muž proto putoval na protialkoholní záchytnou stanici, kde byl po vystřízlivění ztotožněn jiným útvarem policie. Navíc bylo zjištěno, že byl z protialkoholní záchytné stanice
propuštěn v ranních hodinách téhož dne. Cizinci byla udělena
pokuta za porušení povinnosti mít při sobě doklad totožnosti a byl
oznámen Drážnímu úřadu pro podezření ze spáchání přestupku.
Posledním případem byla krádež vloupáním, kdy neznámý
pachatel v noci ze 14. 5. na 15. 5. 2018 vnikl oknem do stavební
buňky ve sběrném dvoře v obci Kasejovice. Odsud odcizil videorekordér s kamerovým záznamem. Díky pozornosti jednoho
z místních občanů se nepomucké hlídce podařilo pachatele
ztotožnit a dne 17. 5. 2018 jej zadržet na nádraží ve Dvorci. Muž
se posléze přiznal, že měl hlad a ve stavební buňce hledal jídlo.
Během toho se náhodou zapnula obrazovka počítače a on zjistil,
že jsou v objektu kamery. Proto videorekordér vytrhl a vyhodil jej
do jednoho z kontejnerů nacházejících se v areálu. Na pachatelem
udaném místě byl pak přehrávač skutečně nalezen.
Závěrem bychom rádi upozornili na začátek letních prázdnin.
V tomto období je nutné zvýšit pozornost na pozemních komunikacích – a to z důvodu nepozornosti hrajících si dětí i kvůli
zvýšení hustoty dopravy na hlavních tazích. Ještě bychom rádi
upozornili všechny čtenáře, aby během dovolené věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem a řádnému zabezpečení
svých domovů a aby se o plánovaných cestách co nejméně zmiňovali na sociálních sítích.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Nepomuk navštívili
přátelé ze Swalmenu
Od 14. 6. do 17. 6. probíhalo v Nepomuku výroční setkání partnerské skupiny Nepomuk/Swalmen. Na programu bylo přivítání místostarostou Pavlem Kroupou na radnici, dále například návštěva
Republiky Čížkov s netradičními soutěžemi, pěší výlet po okolí
Nepomuku, výroční setkání pracovních skupin, grilování, výlet
na Zelenou Horu či vystoupení Hot Dixie Licks s výukou tance.
Přinášíme vám jednu fotografii z akce od Milana Demely.

8

téma k diskuzi

Nepomucké noviny / červenec 2018

Téma: Veřejnost VS Zastupitelé

9

Zeptali jsme se proto vybraných zastupitelů:
Jste spokojeni s tím, jak se občané
města zajímají a zapojují do rozhodování
o budoucnosti města? Co udělat, aby
se veřejnost více zajímala o dění ve městě?
Pavel Kroupa, Zelení, místostarosta

Ze zákona jsou veřejně přístupná zasedání městského
zastupitelstva, veřejnost je však zvána rovněž na jednání komisí,
různá veřejná projednání i plánovací setkání. Ne vždy podobné
akce vzbudí zvýšený zájem obyvatel, někdy se však stane, že
je plný sál, tak jako se to například stalo při projednávání
Územní studie lokality Pod Vinicí. Zastupitelé rovněž často
řeší přímé osobní dotazy či telefonáty spoluobčanů.

téma k diskuzi
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Nechci lamentovat nad nevelkou účastí občanů na zasedáních zastupitelstva. Chápu, že většina lidí využije svůj volný čas pro ně smysluplnějším způsobem než je sezení na několikahodinové schůzi.
Přesto považuji za velmi důležité, aby orgány městské samosprávy dávaly občanům co nejširší možnost participace, aby zde
ona možnost zapojit se, projevit svůj názor, moci ovlivnit chod
města nejen jednou za čtyři roky ve volbách, byla. Jsem tedy rád, že
máme jednací řád zastupitelstva, který umožňuje zapojení nejen
zastupitelů, ale všech přítomných občanů do diskuze k jednotlivým bodům, i když je tato možnost využívána velmi zřídka. Těší
mě, že naše snaha, aby se k důležitým otázkám, ať již strategickým záměrům či investičním akcím, konala veřejná projednání,
se pomalu stává normou, byť i tady se najdou případy, kdy tomu
tak není. Ale to není ani tak chybou zastupitelstva, jako zaběhlých
pořádků na městském úřadě, kdy pro někoho je veřejnost stále
spíš jen zdrojem komplikací.
Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.), radní

Je na každém občanovi, zda využije možnosti podílet se na rozhodování o budoucnosti města, a to např. prostřednictvím osobní
účasti na jednání zastupitelstva či na jednání odborných komisí,
která jsou veřejně přístupná stejně jako jednání zastupitelstva. Další
možností jsou veřejná projednání, která jsou dle mého názoru nezastupitelná, protože komunikace na nich je méně formální, je zde
více času o tématech diskutovat, a i proto jsou informace a podněty
zde získané mnohdy přínosnější a užitečnější než ty, které zazní
na jednání zastupitelstva, kde není příliš prostoru o tématech
a problémech šířeji diskutovat. I proto bych apeloval na občany,
aby právě veřejná projednání navštěvovali a využili možnosti vyjádřit svůj názor a spolupodíleli se tak na rozhodování města. Tato
veřejná projednání se v poslední době uskutečnila zejména v souvislosti s připravovaným novým územním a strategickým plánem
města, kdy však účast občanů zpravidla souvisela s novým územním plánem. Největší účast na veřejném projednání jsem osobně
zaznamenal v souvislosti s přípravou územní studie v lokalitě Pod
Vinicí, naopak mě zklamala malá účast na plánovacím setkání, které
se konalo 28. 4. 2018 ohledně nového dětského hřiště, jež má vzniknout právě v lokalitě Pod Vinicí blízkosti areálu u ZŠ Nepomuk. Dle
mého názoru může město přispět k většímu zájmu veřejnosti o dění
ve městě tím, že bude v dostatečném předstihu o těchto jednání
informovat. Někdy bývá složité, aby tato veřejná plánovací setkání
byla vhodně načasována, protože má každý občan své pracovní
a rodinné povinnosti. Nic to však nemění na tom, že je na každém
z nás, občanů, zda se chce spolupodílet a přispět k rozvoji města!
Vladimír Vokurka, ANO 2011 (bezp.), koaliční zastupitel

Do zastupitelstva jsem vstupoval se spoustou ideálů a elánu. Největším rozčarováním pro mne byla účast občanů na veřejných zastupitelstvech. Prakticky na každém vidím stejné tváře nebo lidi, již
něco potřebují a jde o jednorázové návštěvy – pokud se věc vyřídí.
Pokud se však něco nelíbí, je zajímavé, kde se vezmou všechny ty
fundovaně informované osoby?
Milým překvapením byl zájem u územního plánování, jen mi
připadá, že čím déle se táhne, tím i zájem upadá. Při jedné debatě
jsem vyslechl, že na zastupitelstva dříve chodilo více lidí proto,
že nebyla tak dlouhá a obsáhlá. Pravdou je, že díky převodům
bytů a pozemků se nám to často dost protáhne. Mám jen jediný

postřeh. Lidi, pokud něco máte, podnětného nebo kritického,
přijďte nám to říci – víc hlav víc ví.
Jiří Polívka, ČSSD (bezp.), opoziční zastupitel

Myslím, že naši občané mají zájem o dění ve městě. Každý si
může vybrat z mnoha zajímavých aktivit v průběhu celého roku.
Na otázku o účasti a zájmu občanů o jednání zastupitelstva
a o veřejné projednávání různých koncepcí a návrhů je odpověď
poněkud složitější. Jsou občané, kteří se zajímají velice aktivně
a celkem pravidelně se účastní různých jednání, pak občané,
které dění ve městě vůbec nezajímá a asi většina, která určitý
zájem má. Ale občané mají svoje starosti, a pokud město funguje
dobře, berou to jako normální a nepovažují za nutné se nějak
zvlášť angažovat. Ale nespí. To jsme viděli při určitých závažných
událostech v minulosti (například otázka spalovny), kdy mnoho
našich občanů projevilo velmi jasně svoje názory. Jsem rád, že tato
zpětná vazba v našem městě existuje. Je to významný kontrolní
mechanismus naší práce.
Vladimír Rund, ODS (bezp.), opoziční zastupitel

Občané města se určitě zajímají o dění ve městě a zapojují se při
plánování a rozhodování o budoucnosti města. Myslím si, že bohužel ale hlavně ve chvílích, kdy se toto dotýká přímo konkrétně jich
samých. Co udělat, aby se veřejnost více zajímala o dění ve městě?
Možná, že by pomohlo častěji a podrobněji veřejnost informovat
o tom, co se momentálně ve městě děje, co se buduje, jaké akce
probíhají a co se v nejbližší době a z jakých důvodů plánuje.

Anketa k tématu:
Proč chodím/nechodím
rozhodovat o budoucnosti města?
Václav Šimůnek

Ne. Nebavilo by mě čekat přes tři hodiny, než se vše projedná
a budu moci předložit svůj podnět v pléno zastupitelstva. Stejně
by to k ničemu nebylo.
Jaroslav Kořínek

Byl jsem na plánovacím setkání, když se připravovala změna využití louky u školy. Sice se tam zatím nic neděje, ale každý si tenkrát
mohl říci, co by tam rád měl.
Ladislav Kincl

Dvakrát jsem navštívil jednání zastupitelů města a od té doby jsem
se rozhodl, že už na žádné další nepůjdu. Jakákoliv připomínka,
která se předala Radě, neměla žádné další dojednání. Rada sice
vzala připomínku na vědomí (dokonce i před samotným schválením), ale dosud není vyřešena.
A co vy? Zapojujete se do rozhodování o budoucnosti
města? Hlasujte na www.nepomuk.cz.
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Krásné setkání v Prádle

Zelená Hora přivítala
ostatky sv. Vojtěcha

V sobotu 9. června 2018 se v Prádle na návsi uskutečnilo zásluhou Obecního úřadu Setkání rodáků, občanů a přátel obce Prádlo
a Novotníky. Za touto strohou větou splňující požadavky na zprávu
jako takovou, totiž odpovědět na otázky "Kdy? Kde? Co? Kým?",
se skrývají krásné pocity lidí, kteří se potkali. Pocity, jež nelze slovy
vyjádřit, jak jsou krásné. Ale stejně se pokusím podělit se o ně
s vámi. "Od jihozápadu lze čekat dešťové přeháňky," hlásili meteorologové pro náš PRÁDELSKÝ den. Nevím, zda by všemi úpěnlivě očekávaný déšť akci zcela pokazil, ale do jisté míry ano. Déšť
nepřišel, bylo horko, až k večeru se ochladilo.
Před osmou hodinou ranní byli organizátoři už v "plné polní"
na návsi, žádný shon ale nepanoval, vše bylo připraveno – stany,
lavice, stoly, ve stánku s občerstvením už to začínalo vonět, v přijímací stanové kanceláři stály vyrovnané dárkové tašky, kamion
firmy DHW zapůjčený Václavem Růžičkou a sloužící jako pódium
se honosil obrovským transparentem pořádané akce a ozvučovací
technikou. Zbývalo jen zahalit pomník, jenž měl být slavnostně
odhalen. Hlas zvonu místního kostela se rozezněl v 8.15 a zval
k návštěvě. Jeho prostor se zaplnil. Ozval se nebeský zpěv a tóny
varhan – obojí zvládla sólistka DJKT v Plzni a držitelka Thálie, paní
Ivana Veberová. Prádelský kostelík se zachvíval dojetím. Petr Jenčík
vedl pokorně bohoslužbu slova.
Na návsi už byl zatím stánek s registrací v obležení. Před desátou hodinou uvedl šikovný moderátor Václav Soukup krátké, ale
milé vystoupení starosty Jana Jandíka, jenž Setkání zahájil. Ke zpěvnému slovu přišla opět Ivana Veberová. Písní "Ach, synku, synku"
evokovala vzpomínku na TGM, zakladatele našeho státu trvajícího
právě 100 let. To bylo "entrée" k odhalení pomníku – buližníkového kamene z novotnického lomu s nápisem připomínajícím toto
Setkání. Předtím, než se vydal k pomníku padlých průvod občanů
v čele s vlajkonoši, zazněla z úst I. Veberové Modlitba ze Smetanovy
Libuše. Úvod setkání byl u konce, začala kulturní část. Na pódium
přišli členové souboru Pšeničky, vedeného manželi Ondruškovými ze ZUŠ Nepomuk. Krojované děti byly okouzlující, lidové
písně v jejich podání potěšily každého. Druhý v pořadí stanul před
publikem Dechový soubor ZUŠ Nepomuk vedený J. Špererem. Jak
zdůraznil moderátor, přítomní při poslechu jejich hudby prožívali
světovou premiéru – soubor zde vystoupil úplně poprvé!
Po dobrém obědě zněla hudba znova – vystoupila PiňaKoláda
a NextBand – ten hrál až do 23. hodiny. Příchozí se mohli během
odpoledne podívat do hasičské zbrojnice, do sportovního areálu,
do kostela i do kaple sv. Mikuláše se zcela novou sochou. Všude
na ně čekali ochotní průvodci. Tancovalo se, popíjelo, zpívalo, ale
hlavně se povídalo. Vzpomínalo se. Na dětství, na rodiče, na to, jak
se odcházelo z Prádla na prahu dospělosti do světa. Jak se nechtělo
třeba odstěhovat do vzdáleného Děčína nebo i jen do blízkého
Starého Plzence.
Rodáci, kteří odešli, už mají své "doma" jinde. Ale kořeny
v Prádle mají pořád. Vracejí se, mohou-li, do svých chalup. Když
mají to štěstí, že chalupu ještě vlastní, hýčkají si ji.
"Proč to tady tak vylepšuješ?" ptám se jednoho rodáka, který
se vzorně stará o svou rodnou chalupu, ale dávno už bydlí v Praze.
"Protože to tady mám rád," odpoví a nestydí se za slzy.
Děkujeme všem účinkujícím, děkujeme všem organizátorům Setkání. Zvláště Zuzaně Petrů, která, ač ne-rodačka, přijala
Prádlo za svůj domov. "Čas projít nenechte, je vyměřen" je napsáno
na nově odhaleném prádelském pomníku. Je to citát slavného J. W.
Goetha. Někteří lidé, a Zuzana mezi ně patří, skutečně nenechávají
čas proklouzávat mezi prsty. Obdivuhodné je, že ho věnuje téměř
všechen druhým. O nic jiného vlastně v životě nejde.

Naposledy se svatý Vojtěch na Zelené Hoře symbolicky objevil
po druhé světové válce, kdy během dojemné poválečné bohoslužby putovala jeho lebka českými městy a spočinula na kameni,
ze kterého žehnal české zemi. V roce 2018 se podařilo zásluhou
Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk a Patera Jiřího
Špiříka, který o ostatek požádal, získat pro Zelenou Horu drobnou
kůstku sv. Vojtěcha, pro kterou vyrobil moderní relikviář sochař
Václav Česák ze Starého Smolivce. Poprosili jsme ho, aby nám
relikviář blíže přiblížil.
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O pohár starosty města
Nepomuk – ohlédnutí za akcí
XV. ročník závodu ve střelbě na asfaltové terče

Marie Bílková

Relikviář, díky tomu, že uchovával ostatky svatých, měl vždy devoční
význam. Právě proto lidé věřili, že má v sobě jakousi posvátnou sílu.
Dotýkali se ho a to jim přinášelo ve spojení s modlitbou zvláštní
požehnání spojené s mnoha zázraky. V katolických kostelech, kde
se hojně vyskytují, je nejvíce drobných ostatkových relikviářů ve tvaru
drobné monstrance. Jsou v nich uchovávány ostatky světců (kůstky,
části oděvu apod.). Mnohdy jsou relikviáře pevnou součástí retabula oltáře. Z těchto předpokladů vychází i můj návrh, s odkazem
na zázrak po kázání sv. Vojtěcha na Zelené Hoře. Podstavec relikviáře (provedení bronz) je koncipován do tvarů draperie sochy Panny
Marie umístěné v nice hlavního oltáře, tak aby navazoval na tuto
modelaci a zároveň zdůrazňoval kmen a kořeny stromu jako symbol
pevné a živé víry. Horní část relikviáře (provedení barevné sklo) je
sladěn do tří barev symbolizujících Svatou Trojici totožných jako
na oltáři. Celá kompozice této části navazuje opět na tvar celého
hlavního oltáře a koruny stromu, kde vrcholem se stává náznak biskupské mitry. Ve středu z čirého skla se jakoby vznášejí ostatky sv.
Vojtěcha. Zároveň tato část symbolizuje svým tvarem chrám – tělo
jako neodmyslitelnou schránku lidské duše, kde sídlí Bůh. Celkovou
koncepci relikviáře sv. Vojtěcha jsem tedy vytvořil do tvarů stromu
a symbolů spojených s tímto světcem a místem, kde konal zázraky.
Mám velkou radost, že se podařil záměr získání ostatků sv. Vojtěcha
pro Zelenou Horu, a pevně věřím v jejich posvátnou sílu, která může
otevřít spoustu lidských srdcí a tím změnit mnoho věcí k dobrému.
Václav Česák, sochař

Prostřednictvím Nepomuckých novin chci poděkovat OÚ
Prádlo, jmenovitě starostovi obce p. Jandíkovi a předsedkyni
kulturní komise paní Petrů, zastupitelům a občanům za přípravu a organizaci srazu rodáků, který proběhl za krásného
slunného počasí v sobotu 9. 6. 2018 na prádelské návsi.
Václav Novák, Nepomuk

Celé akci přálo počasí, o čemž svědčila i účast. Soutěže se zúčastnilo
celkem 51 střelců z mysliveckých spolků z okolí Nepomuka. Na prvních třech místech se umístili pánové Vondryska, Noháček, Čiviš.
Poháry předal starosta města Nepomuk Ing. Jiří Švec. Za vzorně
připravenou střelnici patří poděkování MS Vojovice a Mysliveckému spolku Nepomuk, který touto cestou děkuje všem sponzorům této akce.
Václav Houlík, starosta

Zelená Hora plná zajímavostí
Druhé letošní vydání vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou
uvádí článek Drahomíry Valentové „O kapličce u Zeleného“, který
popisuje obnovení malé sakrální památky v našem nejbližším okolí.
Pro přeštické občany bude možná objevem, že 70 let před vznikem
předválečného národopisného muzea za Okresní hospodářskou
záložnou existovala ve městě ještě jedna podobná instituce, jejíž
popis a fungování se zachovaly díky záznamům jejího zakladatele,
řídícího učitele Josefa Bohuslava Rebce. Školní muzeum v Přešticích svým vznikem dokonce předběhlo vydání celostátní metodiky
v r.  1873! Patřila k němu i unikátní školní zahrada se sbírkou rozmanitých rostlin v počtu 290 druhů. Další dvě stati se týkají těch míst
jižního Plzeňska, o nichž jsme ještě nikdy nepsali. Určitě známe
pojem „bílých Indiánů“. Mgr. Jiří Sankot je objevil v nedalekých
Chválenicích. A je to historie pozoruhodná, vycházející z jedné
odnože skautského hnutí zvané wordcraft. Nové Mitrovice leží
na samé hranici bývalého okresu Plzeň-jih. O jejich dějinách toho
stále víme minimálně, protože chybějí hodnověrné prameny. Jedním
z mála zdrojů je farní kronika Aloise Schiera z let 1727– 1836. Do ní
nahlédla archivářka Jana Hlavová a její údaje doplnila a zpřesnila
o informace z archiválií uložených v SOA v Plzni, pracoviště Klášter
u Nepomuku. Nepochybujeme, že i ty vás zaujmou.
Věra Kokošková
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Bilanční rozhovor
s Pavlem Jiranem

tvá slova z volebního medailonku v roce 2014. Jsi
spokojen s tím, jak funguje současná koalice a jakou
práci od voleb odvedla? Čím se může chlubit?

Tato slova jsem vyřkl jako přání pro naše město, respektive pro
jeho občany, protože mi na Nepomuku záleží a logicky chci, aby
se nám v Nepomuku dobře žilo. Po čtyřech letech mohu říct, že to
přání nebylo nesplnitelné. Jsem spíše z těch, kteří nemají ve zvyku
se chlubit. Mám však dobrý pocit z toho, že v současné koalici máme
nové i mladší tváře a město je spravováno s rozumem a tím pádem
i hospodárně, čímž dochází k jeho postupnému rozvoji. V tom by mi
měla dát většina lidí za pravdu, protože je to v našem městě skutečně
vidět. Za to děkuji každému, kdo má na tom sebemenší zásluhu.

Na nepomucké radnici si vyzkoušel většinu funkcí. Byl
vedoucím stavebního odboru, starostou i místostarostou, nyní
je řadovým koaličním zastupitelem za Sdružení nezávislých pro
Nepomuk a předsedou stavební komise. Za uvedené sdružení
kandidoval v roce 2014 do obecních voleb z druhého místa,
ale dostal více preferenčních hlasů a přeskočil tedy na první
místo. Další z bilančních rozhovorů je proto právě s ním.

Je něco, co se naopak podle tebe současné koalici nepovedlo?

Tvá současná profese se nazývá báňský inspektor.
To nemusí být na první poslech všem srozumitelné.
Řekni nám, prosím, krátce, čím že se to živíš?

Ty to sice nazýváš současnou profesí, nicméně se zároveň jedná
o moji původní profesi, ke které jsem se rád vrátil po delším období
před téměř osmi lety – po mém posledním působení ve dvou volebních obdobích na nepomucké radnici. Současnou funkci báňského
inspektora vykonávám na Obvodním báňském úřadu pro území
krajů Plzeňského a Jihočeského se sídlem v Plzni. Stal jsem se tak
státním úředníkem v oboru, který jsem vystudoval. Myslím, že je
zbytečné to více rozvádět, je to práce vcelku rozsáhlá, pro mne
zajímavá, a mohu říct, že mě i baví.
Co říkáš na novinku v současném volebním období,
kterou jsou jednotlivé komise, složené vesměs
z obyvatel a odborníků na dané oblasti? Máme tu komisi
kultury a cestovního ruchu, památkové péče, rozvoje
a investic, sportovní komisi a stavební komisi. Myslíš,
že se osvědčily a má cenu je udržet i po volbách?

Já bych to nenazýval novinkou tohoto volebního období. Je sice
pravda, že tolik komisí tu ještě nikdy nebylo, ale snad až na jednu
výjimku tu vždycky nějaká komise byla. Je třeba si uvědomit, že zřizování komisí není ze zákona o obcích povinností a je vždy na radě
města, jaké komise uzná za vhodné zřídit jako svůj poradní orgán.
Jednotlivé komise jsou tvořeny tak, že komisi vždy vede vybraný
současný zastupitel města, který by měl mít v daném oboru pokud
možno určité zkušenosti či vzdělání, a stejně tak jsou za členy
komisí vybíráni občané města, kteří projeví svůj zájem o dobrovolnou práci v komisi. Považuji zřizování komisí za rozumné, protože radní tak mohou využít jejich rady a návrhy při rozhodování
o věcech v opravdu širokém oborovém spektru. Vím dobře, o čem
mluvím, protože jsem byl radním osm let. Podle mého názoru zřizování a práce komisí má svůj smysl ve prospěch úspěšného rozvoje
města, protože nikdo z radních není ten, kdo dostatečně rozumí
úplně všemu. To, kolik a jakých komisí bude zřízeno v následujícím
volebním období, záleží na nově ustavené radě města.
Koukal jsem, že stavební komise, které jsi předsedou,
se sešla celkem pětkrát, naposledy v dubnu
2017. Neděje se tu nic, o čem by měla jednat?

Není tomu úplně tak, jak říkáš. Způsob práce stavební komise
předně nespočívá ve fyzickém scházení se nad řešením radou nebo
starostou města předložených podnětů či úkolů. Tak činíme občas
z důvodu, kdy je potřeba fyzicky navštívit nějaké konkrétní místo,
kterého se dané stavební záležitosti týkají. Způsob naší práce spočívá především v elektronické komunikaci, která je pro většinu
případů naprosto vyhovující a šetří nám všem čas. Tento systém je
plně funkční u všech záležitostí, kdy není nutné provádět místní
šetření. V tzv. e-mailové konferenci jsou elektronicky rozeslány

podklady, ke kterým se jednotliví členové komise vyjádří a navrhnou řešení. Důležité je, že tento způsob komunikace probíhá
i za účasti zástupce stavebního úřadu, který má za úkol posuzovat
věci především z pohledu stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek. Výsledek každé projednané záležitosti potom buď přímo,
nebo prostřednictvím stavebního úřadu poskytujeme městské
radě. Jen na okraj: v devadesátých letech, kdy jsem v Nepomuku
zastával po čtyři roky funkci vedoucího stavebního úřadu, fungovala stavební komise trochu jiným způsobem. Scházela se pravidelně jedenkrát za měsíc a v případě potřeby i častěji, ovšem
tehdy nebyly takové komunikační možnosti jako dnes. Proto jsme
se scházeli v kanceláři stavebního úřadu nad papírovou dokumentací a diskutovali nad výkresy. Mělo to však něco do sebe: více jsme
se osobně setkávali.
Kdybys chtěl stavět nový dům, vybral by sis
obytnou zónu Na Daníčkách, Pod Oborou,
nebo na louce u školy? A proč?

Na tuto otázku odpovím spíše vyhýbavě, protože se nenacházím
v takové situaci, abych měl důvod stavět dům. Kdybych si však měl
vybírat z těchto tří lokalit, momentálně bych nejspíš volil Daníčky
coby klidné místo v blízkosti centra města. Každá lokalita má však
své přednosti. Myslím, že pro mladou rodinu může mít výhodu
louka u školy, pro jiné, kteří třeba dojíždí za prací vlakem, zase
zóna Pod Oborou.
Jaký máš názor na snahy o zbudování nového
supermarketu? Také ti v Nepomuku chybí?
A pokud ano, kde bys ho rád viděl?

Jedna pravda je, že žijeme v době, kdy jsme si navykli nakupovat
v supermarketech. Nemyslím si však, že město Nepomuk ztratí
na atraktivnosti, když v něm nebudou alespoň dva supermarkety.
Ten jeden stávající sice není nabízeným sortimentem žádný ideál,
nicméně pokud vím, uvažuje se o rozšíření jeho prodejní plochy,
což by mělo vést ku prospěchu věci.
Co se týká snah o zbudování nového supermarketu, může
tím dojít ke zlepšení nabídky a kvality prodávaného zboží, stejně
tak by mohly vzrůst i mzdy zaměstnanců díky obchodní konkurenci. Ale to jen za podmínky zdravého vývoje trhu spolu s dostatečnou poptávkou. Vypadá to, že v tomto směru jsem optimista.
Nedokážu snad ani říct, že bych věděl o ideálním místě pro vybudování nového supermarketu. Svým způsobem jako vhodné se mi
jeví pozemky při silnici I/20 navazující na parkovací a skladovací
plochu firmy KLAUS Timber naproti Unibricku.
„Jsem přesvědčen, že si v našem nevelkém městě
zasloužíme aktivní vedení s novými tvářemi, které
jej bude rozumně a hospodárně vést v dalším období
v jeho rozvoji s patřičnou reprezentací.“ To jsou
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Nenapadá mě hned nic konkrétního. Samozřejmě si přiznejme, že
stále je ještě plno věcí, které se určitě dají dělat lépe, avšak jsme
lidé, kteří ne vždy mají nebo musí mít shodný názor na různé
věci. Ale tak to zkrátka je. Konec konců, za důležitou považuji
konstruktivní diskuzi při správě města s vyústěním ve společný
zájem něco zlepšit.
Když se zeptáš žáků deváté třídy nepomucké základní
školy na to, zda by chtěli v Nepomuku zůstat a žít, většina
odpoví, že ne. Proč tomu tak podle tebe je a jak to změnit?

Tím narážíš přímo na moji osobní zkušenost. S takovými žáky jsem
měl možnost strávit hodinu školní výuky na radnici, když jsem
je tehdy coby starosta seznamoval s řízením města, chodem radnice či s územním plánem. Přitom jsem poznal, že je to zajímalo,
a to ne z důvodu, že nemuseli tu hodinu trávit ve škole. Skutečně,
v závěru na položenou otázku, kdo má v úmyslu prožít celý svůj
život v Nepomuku, výjimečně někdo odpověděl kladně. Většina
měla pocit, že Nepomuk jim nikdy nemůže dát to, co je čeká mimo
něj. Jejich cíle jsou logicky vyšší. Nepomuk jim přeci není schopen
dát ani další stupně vzdělání a tomu třeba odpovídající práci, ani
tolik nepřeberných možností k využití volného času, jako je tomu
ve větších městech, o možném získávání zkušeností za hranicemi
naší země nemluvě. Oni totiž potřebují poznat svět. V žádném případě jim to neberme, ale přejme jim to. Řada z nás starších, kteří
takové možnosti v minulých dobách neměli, jim může jen závidět.
Teprve až dosáhnou něčeho, co by jim Nepomuk nikdy nemohl dát,
třeba se sem rádi jednou vrátí a třeba zde dobře nakonec uplatní
své nabyté životní zkušenosti. Proto bych na tom nic neměnil.
Líbí se ti nová podoba Nepomuckých sympozií? Kdy
klasické sochaře nahradili studenti uměleckých škol,
kteří tvoří vesměs moderní, současné umění…

Tuto otázku bych mohl odbýt jedním slovem: líbí. Ale to by bylo
málo. Pořádání uměleckých sympozií považuji za skvělou myšlenku. Samozřejmě, že každá aktivita má svůj vývoj. Pravdou je,
že po několika ročnících sochařských a řezbářských sympozií –
po jejich vzniku v devadesátých letech – se nám město najednou
začalo přeplňovat výtvory nejen různých žánrů, ale také různé
umělecké úrovně. Za tzv. „kabinetní ukázku“ mohu označit sochy
osazené na terasách v horní části náměstí. Ať se na mě nikdo
nezlobí, ale já to slušně řečeno považuji za vytvoření doslova hluché
části centra města a doufám, že jednou dojde k jejímu odhlušení.
Omlouvám se těm, kteří to vidí jinak, ale to je můj skutečný pohled.
Po první změně na radnici v roce 2002 jsme se rozhodli v sympoziích pokračovat, ovšem v zúženém počtu účastníků a vzniklé sochy
jsme nabídli k instalaci do širokého okolí nejprve pod názvem
„Doplnění chybějících soch na Nepomucku“, následně již bez
názvu i do Plzně, Blatné, Blovic či Spáleného Poříčí. Předchozí
radniční koalice sympozia jednoduše zrušila. Tolik pár stručných
postřehů z historie. Současnou podobu obnovených sympozií vítám
jako příznivou změnu správným směrem, především proto, že je
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dán prostor i jiným výtvarným žánrům a také mladým začínajícím
umělcům, studentům uměleckých škol.
Když se člověk projde například Husovou ulicí a vidí
většinu kdysi prosperujících obchodů zavřených,
je to k pláči. Stejně tak prázdné a opuštěné domy
na náměstí. Jak by to šlo podle tebe změnit?

To je snadná otázka vyvolávající složitější odpověď. Bylo by pěkné,
kdybychom měli v centru Nepomuku škálu prodejen a služeb,
jako tomu bývalo. Jenže – kdo si tu dnes troufne otevřít obchod,
který bude sotva na uživení? To dnes může učinit buď hazardér,
nebo nenáročný patriot. Pár už jich to tu zkusilo a také skončilo.
Možná se mýlím, ale je to jen nerozhodností některých potencionálních odvážlivců do toho jít? Musíme si uvědomit, že Nepomuk
je opravdu blízko Plzni, kde si dnes s jistotou kdokoliv může koupit
nebo nechat opravit cokoliv a zvlášť to, co potřebuje jednou za čas.
Doba je zkrátka jiná a tak to je, marné nad tím plakání. Správnou
odpověď na to, jak oživit centrum města, stále těžko hledáme.
Jsi členem celé řady spolků a klubů, od Matice sv. Jana,
malíře až po Automoto klub. Jaký spolek by podle
tebe potřeboval od města více pomoci a proč?

Samozřejmě že každá pomoc je dobrá k vylepšení spolkové činnosti, ale zaplať Pán Bůh za to, že město spolky a kluby podporuje
tím, čím může. Myslím, že to je jedna z těch věcí, kterou se město
může chlubit. Jak už jsem se k tomuto tématu vyjadřoval v jedněch z předchozích Nepomuckých novin, považuji dotační prostředky poskytované městem na spolkovou a klubovou činnost
za dostatečné a díky dobře nastaveným pravidlům i za spravedlivě
poskytované. Jsem nadšen z toho, jaké množství zájmových spolků
a klubů je v našem městě činných. To nemá jen tak někde obdoby.
Díky tomu jsem se snadno mohl stát členem pěti místních spolků
a v každé partě se cítím moc dobře.
Jsi také aktivním členem Fotoklubu Nepomuk,
s fotoaparátem tě vídám celkem často. Kolikrát
průměrně za měsíc stiskneš spoušť?

Jsem rád, že mého celoživotního koníčka mohu sdílet v partě stejně
poznamenaných členů a členek místního fotoklubu, jehož jsem
jeden ze spoluzakladatelů. Fotografuji téměř vše, co stojí za to zvěčnit, a proto je mě možné často vídat s fotoaparátem na krku nebo
v ruce. Nemám spočítáno, kolikrát jsem zmačknul spoušť, odhaduji, že za poslední měsíc asi dvoutisíckrát. Může se to někomu
možná zdát moc, ale s dnešní digitální technikou je to snadné
a především dobré k tomu, že mi to dá možnost vybrat i několik
dobrých fotografií, což samozřejmě znamená, že valnou většinu
jednoduše vymazávám. Dříve to bývalo jinak, když se na jeden
kinofilm dalo pořídit jen šestatřicet snímků. To byl fotograf nucen
přemýšlet, kdy má zmačknout spoušť.
Budeš na podzim znovu kandidovat
do zastupitelstva a máš nějaký cíl, obsadit
například uvolněnou funkci na radnici?

Ano, rozhodl jsem se opět kandidovat. Uvolněnou funkci na radnici
si však za cíl nedávám. Rád bych byl nadále platným zastupitelem,
který může pomoci svými dosud nabytými znalostmi a zkušenostmi
k co nejúspěšnějšímu pokračování rozvoje našeho města.
Těšíš se na léto a dovolenou? Kam letos vyrazíte?

Na léto a letní dovolenou se těším jako vždycky. Letos se po třech
letech opět chystáme navštívit kouzelný kraj Provence včetně
Azurového pobřeží.
Děkuji za rozhovor.
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Pojeďte s námi na muzikál
Kulturní a informační centrum pořádá 3. listopadu 2018 zájezd
do pražského divadla B
 ROADWAY na muzikál TRHÁK, jehož autory
jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.
Herecké obsazení:

Po velmi úspěšném dubnovém zájezdu Mikroregionu na Tachovsko a okolí se tentokrát – o státním svátku v pátek 28. září 2018 –
vypravíme na neméně zajímavou expedici, a to do krajin severního
Plzeňska, jehož dějiny byly velmi dlouho spjaty s bohatým a vlivným klášterem cisterciáků v Plasích. Právě tam navštívíme Centrum stavitelského dědictví, které vzniklo v bývalých hospodářských
budovách obklopujících konvent. Projdeme se klášterním areálem a budeme obdivovat stavitelské umění mistrů, jako byli
Jan Blažej Santini-Aichel či Jan Baptista Mathey. Dále budeme
pokračovat do malebného Muzea těžby borové smoly v nedalekých Lomanech, kde se v minulosti také (např. kromě Hubenova
a Kalce) nacházela jedna z grangií / jeden z hospodářských dvorů
plaských cisterciáků. Kousek od muzea se podíváme k pomníčku
lomanského dubu, nedávno padlého velikána, který údajně pamatoval i dobu husitskou. Poté se přesuneme do městečka Kralovice.
Tam navštívíme goticko-renesanční kostel sv. Petra a Pavla, kde
v rodové kryptě pod velkou boční kaplí dodnes odpočívají mumie
Gryspeků, šlechticů doby předbělohorské. Těmto pánům patříval
např. nedaleký zámek Kaceřov a zasloužili se o rozkvět samotných
Kralovic, které postupně získali od plaského kláštera do dědičné
zástavy. Po zhlédnutí jejich ostatků pojedeme do Mariánské Týnice,
někdejšího plaského proboštství, v němž se dnes nachází Muzeum
a galerie severního Plzeňska a nově zřízené Centrum baroka. Celý
areál je dalším z mistrovských děl barokního architekta J. B. Santiniho-Aichela. Zcela unikátním projektem, který zde probíhá, je
dostavba barokních ambitů a kaplí dle plánů starých 300 let. Naše
celodenní putování pak zakončíme v Mladoticích prohlídkou
půvabné a rovněž barokní Kaple Jména Panny Marie, jejíž stavbu
zadal plaský opat Eugen Tyttl již zmíněnému Santinimu, aby si před
velkolepou přestavbou klášterního konventu ověřil architektovy
schopnosti. Jak budeme moci sami posoudit, osvědčil se dokonale. Vazby na Nepomucko jsou opět silné a budeme si o nich
na zájezdu nepochybně vyprávět. Tak tedy na shledanou 28. září.
Organizační pokyny: Rezervace místa v autobuse je platná po zapla-

cení ceny zájezdu! Ukončení rezervací ihned po naplnění kapacity
zájezdu. Příjem přihlášek: Informační centrum Nepomuk.
Cena: dospělí 450 Kč / důchodci 400 Kč (zahrnuje dopravu objednaným

autobusem ČSAD, průvodce, vstupné do objektů, nezahrnuje stravu)
Odjezd: z Nepomuku 8:00
Návrat: do Nepomuku kolem 19:30
Nástup možný také v Losiné u Plzně a v Plzni.

Lenský, řezník – Martin Dejdar / Petr Vondráček
Sváťa Kohoutek, režisér – Miroslav Etzler / David Suchařípa
Zdeněk Jíša, scénárista – Václav Kopta / Josef Polášek
Zuzana Ticháčková, listonoška – Dana Morávková /
Sandra Pogodová
Eliška Veverková, učitelka – Iva Kubelková / Alžběta Stanková
Jaroslav Ticháček, agronom – Robert Urban / Peter Pecha
Oldřich Šus, producent – Igor Bareš
Láďa Zacharník, inspicient – Jaromír Nosek / Lukáš Pečenka
Josef Kalina, hajný – Josef Vojtek / Bořek Slezáček
Antonín Líbal, herec – Josef Carda / Michal Kavalčík
Zdena, číšnice – Andrea Holá / Tereza Nekudová
Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstupenky
včetně dopravy činí pouze 650 Kč. Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD
v 15.00 hod., další zastávky Na Vinici, u hřiště a na náměstí A. Němejce.
Návrat zpět kolem 23.30 hod. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
371 580 337 nebo osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126.

konference
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„Osmičkové“ roky na Nepomucku
Pod tímto názvem se v pondělí 11. června v Haškově salónku
hotelu U Zeleného stromu uskutečnila v pořadí 12. konference
spolku Genius loci českého jihozápadu, pořádaná tentokrát poprvé
ve spolupráci s Městem Nepomuk, Mikroregionem Nepomucko
a Spolkem přátel starého Nepomuku. V dopoledním bloku vystoupilo celkem šest referujících. Amatérský genealog a organizátor
rodových setkání Rostislav Václav Němejc ze Zlína v obsažném
příspěvku Akademický malíř Augustin Němejc (1861–1938) a jeho
rod seznámil přítomné s historií rodiny jednoho z nejslavnějších nepomuckých rodáků, malíře Augustina Němejce. Poukázal
na strakonické kořeny rodiny a podrobně se věnoval malířovu
dětství a mládí. V této souvislosti upozornil na fakt, že malířovo
původní vyučení v hodinářském řemesle později příznivě ovlivnilo i jeho smysl pro přesnost a detail. V době studií na pražské
Akademii byl Němejc podobně jako jeho vrstevník Luděk Marold
Sequensovým a Pirnerovým žákem, zatímco později v Mnichově
měl na směřování jeho budoucí tvorby zásadní vliv profesor Franz
Ritter von Defregger. Mladého adepta ovlivnil zejména tematikou
ze života venkovského lidu. Kromě základních životních dat, která
obsahují dostupné malířovy biografie, upozornil Němejcův vzdálený příbuzný na několik zajímavostí, které rovněž dokreslují jak
malířovo zaujetí pro práci, tak i ocenění, jež se mu dostalo. Např.
do svého odchodu do důchodu v roce 1925 si Němejc nevybral
ani den dovolené a zájem o jeho portrét projevil Tomáš Garrigue
Masaryk, zřejmě z časových důvodů však k portrétování prezidenta
nedošlo. Referující se dále zmínil o Němejcově přátelství s Mikolášem Alšem, Vojtěchem Hynaisem a Alfonsem Muchou. Uvedl
také, že v současné době žije v Čechách v mužské linii dvanáct
malířových potomků nesoucích příjmení Němejc.
Ondřej Kolář, předseda Prácheňské besedy, regionální historik, publicista a numizmatik, je již několik let pravidelným hostem
konferencí, které spolek GL pořádá. Jako své téma si opět vybral
osobnost spojenou s rodným Píseckem, a sice středoškolského
profesora, autora obřího pojednání o českých hradech, historika
Augustina Sedláčka. V příspěvku Dva dopisy Terezy Sedláčkové
nechal přítomné nahlédnout do korespondence Sedláčkovy manželky Terezy, rozené Barcalové, s níž se ovdovělý osmdesátiletý
středoškolský profesor oženil v Písku, městě, které v době svého
odpočinku vyměnil za Tábor, jenž byl jeho dlouholetým pedagogickým působištěm. Tématem dvou dopisů, které vdova Sedláčková ve stáří (1968, 1970) adresovala příteli Hojerovi do Rožmitálu,
je především rozčarování nad poměry v době sovětské okupace
a obecnější úvahy o mravních kvalitách jejích současníků. Referující vyslovil politování nad tím, že se Sedláčkovi v Písku nedostalo
podobné památní síně jako básníku Adolfu Hejdukovi, ačkoliv je
v tamějším muzeu uložena celá jeho pozůstalost.
Následující příspěvek 150. výročí příjezdu prvního osobního vlaku do Nepomuku Jaroslava Navrátila z Muzea historické
a modelové železnice přenesl posluchače do světa železnic. Kromě
základních historických dat spojených se stavbou Jihozápadní
dráhy se posluchači dozvěděli mimo jiné i důvod, proč její trasa
vedoucí z Plzně do Českých Budějovic nebyla vedena přes Nepomuk, ale přes stanici Dvorec. Důvodem tentokrát nebyla nevole
městské rady, ale prusko-rakouská válka, která způsobila nedostatek financí. Plánovaná trasa tudíž musela být od města odkloněna.
Referující osvěžil pozornost přítomných nejen mnoha podrobnostmi, ale i bohatým fotografickým materiálem, historickými
trojrozměrnými exponáty a jejich replikami. Nechyběl ani model
nádraží Nepomuk-Dvorec, na němž upozornil na původní fundování čtyř čekáren odlišených podle jednotlivých tříd. Zájem
posluchačů prokázal, že „mašinkářská“ vášeň může být latentně
přítomna v každém z nás.

V druhém dopoledním bloku referovala o Kostele sv. Jakuba většího v Nepomuku a jeho velké nástropní malbě z roku 1618 Hana
Černohousová, odborná pracovnice Svatojánského muzea.
Precizně připravený obsažný text mohla odpoledne doplnit
malou exkurzí do této jedinečné nepomucké památky, která od doby
svého založení v 13. století prošla složitým stavebním vývojem.
Pavel Motejzík zastupující Mikroregion Nepomucko seznámil
účastníky konference v příspěvku 50. výročí od úmrtí spisovatele
Alexandra Berndorfa s obsáhlým dílem tohoto regionálního historika, topografa, prozaika, dramatika a básníka, jež je kompletně
uloženo v archivu pražského Národního muzea. Kromě jeho profesní
dráhy zmínil i poklidné rodinné ovzduší, v němž mohlo vzniknout
dílo mimořádného záběru a rozsahu. Upozornil také na skutečnost, že Mikroregion adoptoval Berndorfův hrob na Olšanských
hřbitovech.
Závěr konferenčního jednání patřilo místostarostovi Nepomuka,
graduovanému stavebnímu historikovi Pavlu Kroupovi. V příspěvku
Zelenohorská pošta v roce 1888 referující podrobně pojednal o stavebním vývoji jedné z výrazných městských budov, situované v horní
části města, v níž do roku 1843 sídlila poštovní stanice. Budova byla
z podnětu Auerspergů v 2. polovině 19. století přeměněna na lesní
úřad. V současné době (od r. 2004) byla uvedena do původního
stavu a stala se tak jednou z významných památek historizujících
budov v Nepomuku.
Již od doby konference v Blovicích (2015) bývá nedílnou součástí
těchto setkání i výlet, exkurze či prohlídka zajímavých míst v konkrétní lokalitě. Tentokrát si účastníci prohlédli stavbu pivovaru,
nahlédli do kostela sv. Jakuba Většího, prohlédli si výstavu Luďka
Krčmáře Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska,
prohlédli si rodný dům Augustina Němejce a odpoledne se v hotelovém sále zúčastnili prezentace návrhů na pomník padlým. Závěr
patřil výtečnému ženskému sboru Canto Nepomucenum, který si
pro posluchače připravil žánrově pestrý program.
Konference byla organizátory pečlivě připravena. Výše uvedené příspěvky spolu s dalšími texty si zájemci budou moci přečíst
v připravované knize, která vyjde na podzim. Další setkání Spolku
Genius loci českého jihozápadu, jeho příznivců a přátel se uskuteční již v 24. a 25. září v Přešticích, v tamějším malém sále Kulturního a komunitního centra na Masarykově náměstí. Jednání
věnované 800. výročí hradu Skála bude věnováno zejména příspěvkům z oblasti kasteologie a příbuzných disciplín. Přihlášky lze poslat
na adresu Dům historie Přešticka, Třebízského 24, 334 01 Přeštice
nebo e-mailem na adresu: michal.tejcek@seznam.cz.
Marta Ulrychová

foto Lukáš Mácha

16

Fénix / MAS

Fénix – zdravíme vás
v prázdninovém provozu!
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Seminář pro zájemce
o dotace v rámci PRV

Informace z MC Beruška

V úterý 10. července v 17 hodin ve volnočasovém centru Fénix
Nepomuk proběhne informační seminář pro potenciální žadatele
v rámci 2. výzvy k předkládání Žádostí o podporu operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní
akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014–2020. 2.
výzva navazuje na úspěšně ukončenou 1. výzvu Programu rozvoje
venkova, ve které bylo ze strany MAS SJN podpořeno 15 projektů
z 16 podaných.Podporovány budou hmotné i nehmotné investice v oblastech: Podpora zahájení a rozvoje podnikání (alokace
3.849.000 Kč), Podpora rozvoje zemědělského podnikání (alokace
1.500.000 Kč), Zvýšení rekreačního potenciálu lesů (alokace 625.000
Kč), Spolupráce při lokálním odbytu (alokace 150.000 Kč), Produkce
lokálních potravin (alokace 2.500.000 Kč). Celková výše dotace
ve 2. výzvě je 8.624.000 Kč. Největší zájem byl v 1.výzvě v rámci Fiche
Podpora rozvoje zemědělského podnikání (12 projektů). Ukončení
příjmu žádostí bude do poloviny srpna 2018. Veškeré informace
k 2. výzvě jsou zveřejněny na stránkách www. masnepomucko.cz.

Přednáška o ekologické drogerii a kosmetice konaná dne 25. 5.
2018 v MC Beruška pomohla účastníkům orientovat se ve složení
výrobků a poznat nebezpečné látky (pro člověka i přírodu), které
jsou obsaženy v běžně dostupném drogistickém zboží a kosmetice – i v té, jež se chlubí názvem "přírodní" – a nakonec uvedla
příklady složení a značek opravdu čistě přírodních přípravků. Není
výjimkou, že se nebezpečné chemické látky nacházejí i v kosmetice
pro novorozence, běžně doporučované pediatry. Účastníci obdrželi
tištěný materiál se seznamem látek a jejich účinky na organismus
včetně přehledu výrobků (obecně), ve kterých se nacházejí (např.
opalovací krémy, laky na nehty, zubní pasty, krémy na opruzeniny
a mnoho dalších). Lektorka nám dále osvětlila, jak jednoduše, ekologicky a levně nahradit veškerou chemii v domácnosti přírodními
a zcela nezávadnými prostředky. V jednoduchosti je přece krása!

V případě zájmu o další informace se obraťte na manažera
PRV Mgr. Miroslavu Brožovou, miroslava.brozova@
masnepomucko. cz, tel.: (+420) 733 301 255.

Dětský den 9. 6. 2018 Na Daníčkách v Nepomuku se také vyvedl.
I přesto, že se v tentýž den konal dětský den ve Dvorci, účast
nebyla malá. Navštívili nás rodiče a prarodiče s převážně malými
dětmi, pro které bylo připraveno 10 zajímavých stanovišť s úkoly,
za splnění si mohly vybrat dle svého uvážení drobné ceny, ovoce
a pitíčka, opéct si buřty, zajezdit si na konících, nechat si pomalovat obličej či se dozvědět něco ze života zvěře a používání vábniček.
Odpolednem provázel moderátor. Děkujeme všem zúčastněním
za účast a podporu!
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Pozvání od rybářů
ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk, vás všechny srdečně zve
na 2. ročník Nepomucké plavané. Závod je součástí Plzeňského
Grandslamu

Termín: 5. 7. 2018

Školní rok 2017/2018 je za námi a kancelář má přes léto zavřeno.
Můžete nám psát na email fenix@fenix-nepomuk.cz nebo volat
606 032 707. Určitě se v kanceláři vyskytneme a budeme dohánět
to, na co přes rok nebyl čas, a samozřejmě připravujeme aktivity
na podzim. Rozvrh lekcí a kurzů na školní rok je předběžně spuštěn na našem webu. Upozorňujeme, že může dojít ke změně dní
a časů podle volného času lektorů, kteří mají děti a neví dopředu
jejich rozvrhy. V pátek 1. 6. jsme se zapojili do Dne dětí pro děti
ze základní školy. Nabídli jsme stanoviště s aktivitami na rozvoj
spolupráce a komunikace, dále tvořivé stanoviště, kde děti vyráběly
komiksy, a na lezecké stěně v Sokolovně byli k dispozici 4 lektoři
lezení. Měli jsme velkou radost z nadšení a zapojení dětí do akce.
Na našem facebooku najdete video.
V termínu 23.–27. 7. bude ve Fénixu probíhat Příměstský tábor.
Máme posledních pár volných míst, na která můžete přihlásit
námořníky ve věku 6–12 let. Detaily najdete na webu www.fenix-nepomuk.cz/primestsky-tabor-2018.
V sobotu 15. 9. pořádáme Den otevřených dveří, který bude součástí společné akce nepomuckých spolků – 1. VELETRH SPOLKŮ.
Podobu nyní ladíme, za pěkného počasí akce proběhne venku
a půjde o představení spolků pomocí různých aktivit, díky kterým
bude možnost se s činností spolků a jejími představiteli seznámit.
Kroužky začínají v novém školním roce 1. 10. 2018
Těšit se můžete na kurz lezení pro děti na umělé stěně, v pondělí
a ve středu od 14:30 a od 16 hodin.
Jednou za měsíc v úterý 18–20 hodin se bude scházet terapeutická
skupina pod vedením PhDr. Hany Alblové, která v uplynulém roce
nabídla kurz psychologie.
V sobotu 13. 10. od 10 do 13 pořádáme seminář Jógy vědomí –
kundalini jógy pod vedením oblíbené a zkušené lektorky Sabiny
Kočové, která má své studio v Plzni. Závaznou přihlášku s platbou
350 Kč je třeba zaslat do 28. 9. 2018. S vedením kurzu se v tuto
chvíli loučí lektor karate Ing. Karel Průcha, který byl s Fénixem
od začátku a jeho kurzy byly u dětí i rodičů velmi oblíbené. Moc
děkujeme za spolupráci! Jednáme s novými lektory, takže karate
či jiný podobný sport zůstane zachován. Loučíme se z různých
důvodů i s několika dalšími lektory, jak už to tak bývá, něco končí
a něco nového může začít. Vítáme nové lektory i dobrovolníky,
kteří se chtějí aktivně zapojit do dění v Nepomuku.

Dále se dne 8. 6. 2018 konala navazující přednáška o ženské ekohygieně. Byly představeny ekologické typy pomůcek, historie ženské
hygieny a snaha o pochopení fungování vlastního těla.

Nové služby:
Nově od letošního roku MC pořádá a nabízí kurzy a přednášky.
Zájemci o kurz se nahlásí na e-mail a sejde-li se minimální počet
lidí, bude kurz vyhlášen – individuálně po domluvě s lektorem.
Nabízíme tato témata:
Poradenství nošení dětí
Posezení s porodní asistentkou
Látkování – látkové pleny
Ekologická kosmetika a drogerie
Ženská ekohygiena a úvod do cykličnosti
Dále se chystáme na přednášky (od září 2018) z oboru psychologie, porodní asistence, cvičení a manipulace s miminky (dle
paní Kiedroňové) a první pomoci. Dle zájmu pořádáme i bazárky
s dětským oblečením. Pro aktuality sledujte naše webové stránky
a Facebook!

Lucie Korbová

Prázdninový provoz MC – bude značně omezen z důvodu velkých
veder v centru a z důvodu dovolených. V červenci bude probíhat
kroužek Klokánek formou pobytů venku (výletů, hřišť apod.). Pravidelný provoz bude zahájen v září 2018. Doporučujeme sledovat
naše stránky a FB.

Otevírací doba – o prázdninách kancelář zavřena, tel.:
606 032 707 (Lucie Korbová), e-mail fenix@fenix-nepomuk.cz.

Veronika Kozáková
místopředsedkyně MC

Přejeme vám krásný letní čas strávený ve společnosti těch, které
máte rádi.

Místo: revír Úslava 5 pod rybníkem v obci Klášter u Nepomuka

Program:
6.00		sraz účastníků pod hospodou v obci Klášter
(GPS: 49.5004228N, 13.5779858E)
6.15 		

prezence, losování, rozchod na místa

6.15–7.45		

příprava

7.45–7.50		

krmení

7.50–10.50

1. závod

10.50–11.50

vážení

11.50–12:30

oběd v pergole u hřiště, losování míst 2. závodu

12.30–13.30

příprava

13.30–13.35

krmení

13.40–16.40

2. závod

16.40–18:00

vážení, vyhodnocení a předání cen

Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu b.kohoutova.b@seznam.
cz nebo na tel. číslo 723 749 838 (J. Hozman). Startovné: 300Kč –
nutno zaplatit předem p. Milovi či p. Hozmanovi nebo p. Loudovi.
Omezený počet míst na revíru Úslava 5 pod rybníkem je 40 míst.
Sektory budou po 10 závodnících. Pokud bude větší zájem závodníků, budou přidány další až 2 sektory na řeku Úslava 5 nad rybník
Klášter. Týden před závodem bude zveřejněn počet závodníků
a informace, zda bude přidán sektor nad rybník. Pro obě kola
dohromady je omezené množství krmení na 12 l (6 l na kolo) a živé
nástrahy na 2 l (1 l na kolo). 30 minut před zahájením závodu
proběhne kontrola množství návnad a nástrah, nutno mít živou
nástrahu v krabičkách, které na sobě budou mít napsaný objem
pro lepší kontrolu. Použití patentek je zakázáno. Rohlík lze použít
jen jako nástraha. Loví se pouze na plavanou podle pravidel FIPS.
Je nutné mít platnou povolenku na daný revír 431077. Ouklej
se počítá všem! S ohledem na omezené prostory je nutné včas
všechny závodníky nahlásit. Pro všechny závodníky a doprovody
je zajištěné občerstvení. Pořadatel má právo na případnou změnu
v časovém rozvrhu.
Sponzorem akce jsou obec Klášter; ČRS, z. s., MO Nepomuk; Decathlon,
Mivardi, Rybářské potřeby Milo, Autocentrum Jan Šmucler. Akce je
podpořena z Grantu Města Nepomuk pro podporu neziskových organizací. Na všechny se srdečně těšíme.
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Zážitky z dějepisné olympiády

V minulém čísle jsme informovali o vítězství našeho žáka devátého ročníku Daniela Prchala
v krajském kole dějepisné olympiády. Celostátní kolo se uskutečnilo tentokrát v hlavním
městě. Slavnostní zahájení týdenního pobytu bylo připraveno v krásném prostředí Pražského hradu. Po představení organizátorů a úvodním ceremoniálu připravili pořadatelé
2 komentované prohlídky. Prohlídka začala v interiéru, kde průvodkyně velmi podrobně
představila 2 honosné sály, kterými vcházejí hosté do reprezentativních prostor. Vstupními sály vcházejí významné návštěvy do reprezentačních prostor, kde se obvykle jedná
se zahraničními delegacemi nebo se zde pořádají pracovní obědy nebo večeře. I tyto prostory si soutěžící prohlédli. Na podobě obou vstupních sálů se podílel známý a uznávaný
architekt Josip Plečnik a některé části sálů doplnil v době nedávné architekt Bořek Šípek.
Po prohlídce interiéru soutěžící i členy poroty čekala druhá průvodkyně, která celou skupinu provedla blízkým okolím hradu. Skupina prošla Jelení příkop, prohlédla si hrad
z míst, kam údajně chodíval rád prezident Masaryk, všem se velmi líbily krásně upravené
zahrady, které jsou nad Malou stranou a odkud je krásný pohled na Prahu. Druhý den soutěžící prezentovali své práce, které museli v předstihu zaslat k posouzení. Ve středu čekal
soutěžící i porotce výlet do Lán, kde si prohlédli zámek stále sloužící jako místo občasného
pobytu prezidentů, navštívili také zámecký park a místní muzeum TGM. Čtvrtek byl dnem,
kdy soutěžící vypracovávali obsáhlý test zaměřený na 100. výročí naší republiky. Závěreční
vyhodnocení se uskutečnilo v pátek v nádherných prostorách Obecního domu. Pro naši
školu je důležité, že náš žák Daniel Prchal obsadil krásné šesté místo z celkem 30 soutěžících, převážně z víceletých gymnázií. Podle pamětníků je to nejlepší umístění žáka nepomucké školy v celostátním kole ve vědomostních soutěžích. Danovi děkujeme za skvělou
reprezentaci nepomucké školy i Plzeňského kraje a k úspěchu samozřejmě blahopřejeme.
Dane, dvakrát ses stal vítězem krajského kola DěO, dvakrát to znamenalo
postup do celostátního kola. Co ti soutěž a účast mezi těmi nejlepšími dala?

Celoroční přípravu na soutěž jsem chápal jako takovou zkoušku, zda si jednoduše dokážu jít
za svým vytyčeným cílem a celé to dotáhnout do konce. Což se vcelku podařilo a celostátní
kolo už bylo taková odměna. Největší radost mi udělalo setkání s lidmi stejného zájmu
a prožití týdne plného historických i kamarádských zážitků.
Letos se dalo očekávat téma stého výročí založení
republiky, splnilo se očekávání?

Ano, během soutěže jsme těch dvacet let od slavného vzniku až po hořký konec našeho
státu probrouzdali křížem krážem.
Na co z obou účastí v celostátním kole budeš rád vzpomínat?

Z návštěvy hrobu TGM v Lánech jsem si přivezl velice silný zážitek, na který se nedá zapomenout. Bylo to tak. Přišli jsme ke hrobu a pan průvodce začal povídat. Během výkladu
nikdo ani nehlesl a pak po jeho skončení ticho přetrvávalo dál. Myslím, že na všechny
přítomné najednou dolehl Masarykův odkaz, to, z čeho Masaryk žil a co nás svým životem učil, tedy pravdu, dobro a lásku atd. Na toto uctění památky Prezidenta Osvoboditele
nikdy nezapomenu.
Vybral sis jako obor dalšího studia lesnictví, to je od historie, což je tvůj
oblíbený obor, poněkud vzdáleno. Budeš se historii věnovat dál?

Samozřejmě si na ni vždycky najdu čas, nejvíc proto, že mě zajímá, ale taky mi může dát
hodně do života. Nejde jen o to, naučit se letopočty, osobnosti atd., ale hlavně dějiny pochopit, zhodnotit a poučit se z nich. To se mi rozhodně neztratí.
Za školu i za sebe přeju Danovi hodně úspěchů na písecké střední škole, zajímavá i poučná
témata z historie a především osobní spokojenost se vším, čím se bude v budoucnosti zabývat. Hodně štěstí a k tomu také pevné zdraví.
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Den archivů
Zajímavou akci absolvovala většina žáků
2. stupně. Využili jsme nabídky zaměstnanců Oblastního archivu pracoviště
Klášter u Nepomuka a děti si prohlédly historické materiály, jejichž vznik byl datován
kolem roku, kdy vzniklo Československo.
Na stolech byly k vidění různé listiny,
reklamní tiskoviny, rodinné fotografie,
dobové noviny a časopisy a mnoho dalších
zajímavých věcí. Součástí návštěvy bylo
také promítání cca dvacetiminutového
filmu představujícího dobu kolem roku
1918 a samozřejmě i postavu TGM.

Výuku v lese
Jak si co nejpříjemněji zařídit výuku o přírodě, o lese, o zvířatech žijících ve volné
přírodě? Samozřejmě v lese. A pokud
se výkladu ujmou opravdoví odborníci, je
to nezapomenutelný zážitek pro všechny
účastníky. Ing. Pavel Šefl a další dva lesní
pedagogové (pracovníci Lesů ČR) během
dopoledne děti seznámili s významem
lesů. Děti plnily úkoly, které souvisí s životem živočichů a rostlin v lese, procvičily si
poznávání stromů a keřů, určovaly lesní
živočichy podle vydávaných zvuků. Prožily
tak příjemné dopoledne v přírodě a zároveň se i leccos nového dozvěděly a naučily.
Vyprávění o tom, jak se chovat při nečekaném setkání s obyvateli lesa, poslech
vábniček lesní zvěře, poznávání materiálů
hmatem, to všechny děti opravdu zaujalo
a dopoledne uteklo jako voda.

Druháci na statku
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Osmáci na kolech
Dvoudenní cyklistický kurz mají za sebou osmáci. Cestami s různým povrchem se dostali
do hezkého prostředí autokempu Nový rybník, kde strávili příjemný večer a druhý den dopoledne se opět vrátili do školy. Na snímku účastníci kurzu krátce před odjezdem z kempu.

V Horažďovicích už několik let funguje zařízení, které slouží dětem ze škol. Vypravili
se tam i naši druháci a zde je jejich shrnutí:
Na výlet jsme se letos spolu s 2. C vypravili do Horažďovic na statek (Envicentrum
Proud). Tam se nás ujaly Nela a Lucka.
Viděli jsme ovečky, kozy s kůzlaty, různé
druhy slepic, kachny, králíky atd. Pak
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Někdo
šel s Nelou krmit králíky, morčata a prase,
ostatní šli s Luckou hrabat trávu a krmit
ovečky a krávy. Pak jsme si vyzkoušeli,
jak se mele mouka a jak se lisují vločky.
Zadělali jsme těsto, uváleli žížaly a upekli
na ohni. Opékali jsme i špekáčky.

MDD pro děti
z mateřských škol
Pro dvorecké i nepomucké děti z mateřských škol připravily zábavné dopoledne
děti z vyšších ročníků prvního stupně.
Na cyklostezce Helenka poblíž bývalého
mlýna si děti z MŠ užily hodně zábavy.
Musely zvládnout celou řadu úkolů
a za každý splněný úkol byla připravena
malá odměna. V Nepomuku si děti z MŠ
užívaly různých činnosti v příjemném prostředí kolem sokolovny. Také zde byla
různá stanoviště, děti prokazovaly zručnost, postřeh, manuální zručnost i odvahu.

ZŠ Nepomuk
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Na závěr
školního roku
V době, kdy budou čtenáři mít červencové
číslo v ruce, už sice bude škola bez dětí,
ale v budově úplné ticho nebude. V plánu
je malování, výměna několika tabulí,
opravy omítek a další pro provoz nezbytné
činnosti, které nelze v průběhu školního
roku uskutečnit.Dovolte, abych všem
kolegyním a kolegům poděkoval za odvedenou práci v uplynulém školním roce
a popřál touto formou hezké pohodové
prázdniny a příjemně prožité dny zaslouženého odpočinku, žákyním a žákům naší
školy zase hodně nezapomenutelných
zážitků, krásné počasí a hlavně ve zdraví
prožité 2 měsíce volna.
Milan Demela, ředitel

MDD ve škole
Letošní školní oslava dětského dne přinesla pro všechny žáky celou řadu novinek. Tou
hlavní bylo zapojení několika spolků, které mají zájem přilákat do svých řad zájemce
o spolkovou zájmovou činnost. Další novinkou bylo umístění stanovišť i mimo školní
areál. Stanovišť bylo opravdu hodně, nebylo možné projít všemi, proto připravily třídní
učitelky 9. tříd Mgr. V. Janoušková a RNDr. M. Kotrbatá velmi podrobný harmonogram,
kdy a kde se která třída objeví a jaké činnosti děti absolvují. Harmonogram byl připraven skvěle, nikde nebyly zbytečné prostoje a celý program opravdu navazoval tak, jak
bylo předem naplánováno. Díky hlavním organizátorkám za pečlivou přípravu i doprovázejícím vyučujícím za dodržování časového plánu. Představili se rybáři se závodními
disciplínami, fotbalisté připravili celou řadu tréninkových aktivit, lektoři Fénixu zapojili
děti do činností, které prověřily jejich zručnost, obratnost, výtvarné dovednosti a kolektivní pojetí her. Určitě zaujala lukostřelba a také možnost si vyzkoušet lezeckou stěnu.
Líbilo se stanoviště dvoreckého Slavoje, kde děti viděly např. základy sebeobrany nebo
tréninky mladých judistů a dalších bojových sportů. Zapojili se také šachisté a pro děti
i královské hry neznalé připravili řadu jiných zábavných aktivit. V městské hale si holky
a kluci mohli vyzkoušet správně cviky na posilování, ve školní tělocvičně žáci z 1. stupně
zase pronikali do tajů házené. Těch různých a pestrých činností bylo tolik, že je nelze ani
vyjmenovat. Samozřejmě s organizací pomáhali na jednotlivých stanovištích nejstarší žáci
a žákyně naší školy. Po celé dopoledne všichni občas zvedali své pohledy na oblohu, protože od rána hrozil déšť. Sice během dopoledne pár kapek opravdu spadlo a víc se rozpršelo krátce před plánovaným koncem, ale jednoznačně můžeme konstatovat, že se dětský
den opravdu vydařil, děti zaujal a velmi pěkně si ho užily. Všichni účastníci dostali drobné
dárky. Za sponzorskou pomoc při organizaci MDD vyjadřujeme velké poděkování za místním firmám – KLAUS Timber, Kuvag a Obreta. Poděkování zaslouží i všechny kolegyně
a kolegové, kteří se při přípravě a organizaci MDD jakkoliv podíleli.

Užitečné odpoledne
Pro deváťáky jsme v závěru školního roku připravili velmi užitečnou přednášku spojenou
s praktickými ukázkami. Deváťákům přednášel základy první pomoci v nečekaných situacích, kdy může být v ohrožení život člověka, na slovo vzatý odborník MUDr. M. Mareček.
Vysvětlil, kdy se člověk ocitá v situacích přímo ohrožující život, které příznaky vykazuje
člověk v bezvědomí apod. Názorně předvedl na figuríně nepřímou srdeční masáž a totéž
si pod odborným dohledem mohli vyzkoušet i žáci. Pokud se kdokoliv z účastníků přednášky dostane do situace, kdy může pomoci, věříme, že čas strávený se zkušeným záchranářem bude v dalším životě užitečný a prospěšný.
Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje
Milan Demela, ředitel
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Rozhovor
s architektem
Martinem Rajnišem
T. Kosnar a M. Rajniš (zleva) u projektu nepomucké rozhledny

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, archiv Huť
architektury Martin Rajniš s. r. o.

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš je český architekt, urbanista a vizionář,
spoluzakladatel České komory architektů. Po ukončení gymnázia
v Praze vystudoval v letech 1962–69 Fakultu architektury ČVUT
v Praze a pokračoval postgraduálním studiem na AVU. Poté
nastoupil do liberecké „školky architektury“ architekta Miroslava
Masáka a Karla Hubáčka při ateliéru SIAL, kde setrval do roku
1979. Od roku 1981 do roku 1985 spolupracoval jako samostatný
architekt s architektonickým studiem Shape. Z této spolupráce
vznikl například Pavilon dějin dopravy na Světové výstavě EXPO 1986
ve Vancouveru. Roku 1986 založil D. A. Studio. To dalo podobu nové
části Smíchova od křižovatky Anděl až k zastávce Na Knížecí. Po roce
1996 vyrazil na cesty. Zpět k architektuře se vrátil postupně po roce
2001. Od té doby se výrazně věnuje experimentální architektuře
a vztahu architektury k přírodě a k lidské společnosti. Za svou
práci získal řadu ocenění, mezi kterými si považuje například
Mezinárodní ceny za trvale udržitelnou architekturu z Paříže.
Ateliér, který založil společně s D. Kubíkem a T. Kosnarem v roce
2012, se nazývá Huť architektury Martin Rajniš. Tvoří jej skupina
lidí intenzivně hledajících nové cesty napříč urbanismem, stavbami
i designem. Sešli jsme se přímo v ateliéru Martina Rajniše v Praze
na Úvoze, na místě, které je samo o sobě velmi inspirativním…
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První část vaší kariéry je spojena s velkými stavbami typu
obchodní dům Máj nebo OC Nový Smíchov, pak přišel zlom,
díky němuž jste mnohými označován za nejzajímavějšího
českého architekta. Kdy a proč nastala ona změna?

Zjistil jsem, že nemůžu dělat baráky, které se lidem nelíbí. I když jsem
byl různými teoretiky neustále chválen, čím dál více jsem si uvědomoval, že se musí něco změnit a že musím začít u sebe. Postupně
jsem 5 let téměř souvisle cestoval a na cestách přemýšlel. Začal jsem
razit určitou teorii, jak by se měla architektura dělat, a nazval jsem
ji přirozená architektura. Architektura, která čerpá svou sílu, tvary
a příjemnost z přírody, obrací se ke zdroji, který je nevyčerpatelný
a pro nás přirozený. Vznikli jsme v přírodě, jsme přirozeným vývojem
organismů a málokdy byste našli člověka, který by stál před rozkvetlým stromem a říkal: „Tak hnusnej arogantní design jsem dlouho
neviděl.“ Zatímco naopak u baráků je to bohužel často běžné. A co je
horší, lidé si na to postupně začali i zvykat: na sídliště, na paneláky – to
jsou bratranci koncentračních táborů a gulagů. Když dám vedle sebe
ocel a dřevo, věřte mi, že 95 % lidí ukáže na to dřevo a řekne: to se mi
líbí. A tak jsem se vydal tímhle směrem, vidím v tomto cestu české
architektury, jak se dostat mezi světovou špičku. A i v Nepomuku je
jeden takový záměr, který by nám měl pomoci dostat se na špičku.
A myslím to smrtelně vážně, protože já architekturu bezmezně miluji
a je pro mě solí života.
K Nepomuku se určitě ještě dostaneme, ale zastavme
se u vašich slov, která zazněla v dokumentu Klackovitý
architekt Martin Rajniš: „Navrhnout jednoduchej
levnej barák je cesta ke svobodě.“ Jak to myslíte?

Začnu od konce. Ještě v 18./19. století si byl kdejaký „sedláček“ schopen ve spolupráci s blízkými postavit dům za rok. A teď to porovnejte
se situací, kdy průměrná česká rodina usiluje v Praze ne o dům, ale
o pouhý byt. A ten stojí 7 milionů. Při průměrném platu 30 000 Kč
měsíčně by takový byt splácel 20 let a nemohl by za nic jiného utratit.
A když si k tomu vezme hypotéku, tak co je to pak za život? Bát se, že
přijdu o zaměstnání, bát se říct šéfovi, co myslím, aby mě nevyrazil?
Levný barák je podle mě ten, na který si vydělám za půl roku, ve své
životopisné knize jsem si doporučil nabídnout jeden za 300 000 Kč
i s pozemkem v Praze. Protože podle mě když člověk nemá dost svobody, tak pociťuje smutek, napětí, chybí mu radost a štěstí.

Česká poštovna "Anežka" na Sněžce

Jak zaznělo v úvodu, mezi veřejností jste znám
především jako autor nové poštovny na Sněžce.
S jakou vaší stavbou byste chtěl být nejvíce
spojován vy, na jakou jste obzvláště pyšný?

Víte, to je tak. Já nemám děti, ale kdybych měl třeba 20 dětí, tak nikdy
neřeknu, že je jedno krásnější než ty ostatní. Pro mě je nejkrásnější
ten poslední barák, který zrovna dělám. To není na mně, to si lidé
musí vybrat sami. Snažím se každý udělat na plné pecky, ale je to jako
v životě: někdy to vyjde skvěle, někdy jen středně a někdy se lehce
nezadaří. Člověk to musí ale umět odhadnout včas, aby se těm nezdařeným vyhnul. Kreslení, vaření a architektura mají hodně společného: na začátku jsou jen suroviny a napětí, jak to dopadne. A víte,
co je na domě nejdůležitější? Jestli uniká nejméně tepla, jakou má
funkci, jestli má ten či onen nátěr? Ne, to opravdu ne. Podle mě je
důležité, jestli má určitou božskou jiskru, jestli je spojen s přírodou
a vesmírem. Nejhorší jsou podle mě funkcionalistické teorie a to, co
se dnes vykládá na školách, je většinou nebetyčný blábol a kažení dětí.
Zde bychom mohli souvisle navázat další otázkou:
Jak nahlížíte na současnou stavební produkci?

Vzducholoď Gulliver v centru současného umění DOX v Praze-Holešovicích

Rozhledna Ester v Jeruzalémě

Architektura souvisle jela a fungovala několik staletí: krásné hrady,
zámky, kostely, barokní vesnice… Protože každý od mala viděl, jak
rodiče staví svůj dům, pak stavěl svůj a pak ještě třeba pomáhal svým
dětem. Ale pak přišly kostky, paneláky, snahy z divokých a nespoutaných osobností udělat součástky, které napasujete do úplně stejných
prostor. A věřte mi, že bydlet v paneláku a volit Zemana má určitou
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souvislost. Architektura podle mě posledních 70 let v podstatě neexistuje a to, co vzniká, jsou kraviny. Na řadě z nich jsem se podílel.
A že lidi nad tím zvrací, tak nyní už snad vím i proč. A chci s tím něco
alespoň na stará kolena udělat, zřeknout se povinnosti pracovat je
podle mě špatně i 10 minut před smrtí. A ještě tak 100 let a architektura povstane z popela, alespoň v to věřím.
To zní optimisticky, a tak naváži na stejné vlně: Jaká stavba,
ať už u nás, nebo ve světě, vám dokázala tzv. vyrazit dech?

(Dlouze přemýšlí). Je pár starých staveb, které mě skutečně ohromily.
V Córdobě ve Španělsku existuje obrovská mešita, do které vestavěli
gotický chrám. Výsledek je to neuvěřitelný. Dech mi vyrazil můj guru
Hubáček svým Ještědem, Eiffel svou odvahou postavit tak neuvěřitelnou věž, postavit ji za svý, sám, jedinej na světě a spotřebovat jen
tolik kovu, že kdyby se roztavila, louže mezi jejíma nohama by byla
vysoká jen pár centimetrů. To je frajeřina! Jinak mi vyráží dech spíše
přírodní jevy. Být uprostřed oceánu a několik dní nevidět nic jiného
než vlnu za vlnou, být uprostřed pouště, kde nomádi tvrdí, že tam sídlí
Bůh. Nebo koukat na zamrzlý Yukon a cítit, jak už pod ním proudí
voda, teplý proud, který to za chvíli celé rozerve tak, že budou lítat
třímetrové kusy ledu. S úžasem hledět na tohle přírodní divadlo, tak
z toho jsem úplně na větvi.
Byl jste příznivcem, či odpůrcem výstavby Kaplického
blobu (budovy Národní knihovny) v Praze na Letné?

Samozřejmě, že se to mělo postavit. A Klaus s Bémem jsou podle mě
škůdci národa. Také máme v šuplíku pár zatím odložených projektů,
které věřím, že časem vzniknou.
Pojďme k těm, které už vznikly. Vy sám jste totiž autorem
například i vzducholodi. Povězte nám, prosím, o ní něco…

Jmenuje se Gulliver, coby parafráze na fantastický cestopis anglického
spisovatele Jonathana Swifta. Nápad na vzducholoď vznikl v hlavě
Leoše Války, a pokud něco táhne naši zemi nahoru, pak jsou to lidé
jako on. Gulliver slouží coby audiovizuální místnost a klene se nad
budovami Centra současného umění DOX v Praze-Holešovicích.
A teď se vraťme k Nepomuku. Proslavily vás také
rozhledny. Slyšel jsem, že v Nepomuku na vrchu Šibenice
plánujete další. Jaká je vaše vize pro toto místo?

Tak za prvé. Proč by se měly dělat věže? Nestaví se kvůli byznysu, skrytým záměrům apod., staví se pro radost lidí, proto, že lidi se rádi rozhlédnou kolem sebe a mají cíl své turistické cesty. A žádná rozhledna,
kterou jsme navrhli, není stejná, ta pro Nepomuk je štíhlá a poměrně
dost vysoká, což je nutné, protože musí převýšit koruny stromů. Je
ze dřeva, tvoří šestiúhelník nosných sloupů a rozhledny, které děláme
v poslední době, mají na sobě průhledný vnější plášť, který zachytí
déšť, aby nepršelo do nosné konstrukce a schodiště. Druhá varianta
věže nabízí přidanou hodnotu, zastřešenou terasu s občerstvením.
Jsem rád, že rozhledny vznikají. Třeba ta, kterou jsme nyní postavili
v Izraeli, udělala mezi Čechy a Izraelci velmi silné pouto. Obdivovali
nejen její provedení, ale i rychlost, s jakou byla vystavěna.
Čemu se věnujete ve volném čase?

Jak již zaznělo, rád cestuji. A také mám psa.
A na závěr se nejde nezeptat. Máte nějaký
nesplněný sen, co navrhnout, zrealizovat?

Několik tisíc, a to myslím smrtelně vážně. Nevím, zda je všechny
stihnu, ale když popoženeme věci dopředu, tak si sami děláme dobré
předpoklady k bezvadné budoucnosti, a to je přesně to, co by mělo
být, na rozdíl od peněz, síly a strachu.
Děkuji za rozhovor a přeji,
ať se všech tisíc projektů do jednoho splní.
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Rozhovor s frontmanem
nepomucké kapely
Brenda 5
Co Čech, to muzikant už dávno neplatí, a tak
mám o to větší radost z toho, že mezi málo
nepomuckými kapelami je i ta, jejíž styl je
originální – postavený na ostřejším kytarovém
soundu ovlivněném grunge, rapem, hip-hopem,
funky a mnoha dalšími styly. V dubnu vyšlo
jejich první oficiální CD s názvem „Dokud
budem dejchat“, které 28. července pokřtí
na koncertu v Nepomuku. O kapele jsem si povídal
s jejím frontmanem, Jiřím Bůžou Bůžkem.

Vím, že původní název skupiny byl Brenda Volšová
dle tehdy oblíbené postavy ze seriálu Beverly
Hills 90210. Koho a proč tento název napadl?

Ano, máš pravdu, původní název naší kapely byl skutečně Brenda
Volšová. Je to už dávno, tehdy to byla narážka na nové vlivy, které
dnes považujeme za úplně normální. Například stupidní teenagerské seriály, které už teď neřeší vůbec nikdo. Všichni je považují
za běžnou součást našich životů. My jsme si z toho tenkrát dělali
pouze srandu a tehdy populární seriálová postavička pubertální
Brendy Walsch nám byla inspirací.
Jaká je stručná historie kapely, kdy
došlo ke změně názvu?

V kapele došlo v průběhu let k mnoha personálním změnám, nicméně od jejího založení v zásadě trojice zákládajících členů přetrvává. Na přelomu století jsme pozastavili činnost téměř úplně.
Hráli jsme pouze u ohně pro holky a pro radost. V roce 2003 jsme
se do hraní pustili znovu, již se čtvrtým členem Pavlem Vavřičkou
za bicími. Ke změnu názvu kapely došlo někdy v roce 2004 nebo
2005 a základním důvodem pro změnu byl lehký odklon od tehdy
standardního stylu naší skupiny.
Kdo vše je členem kapely a jaká je v ní jeho role?

V současné době v Brendě 5 hraje na kytaru a zpívá Jirka Bůžek,
na kytaru Radek Mašát, na baskytaru Petr Sedláček a na bicí Pavel
Vavřička. Krom klasických „živých“ nástrojů používáme i při vystoupení sampler, ze kterého spouštíme různé elektronické zvuky, které
naši hudbu obohacují.
Na co se můžeme 28. července těšit? Kde se koncert
odehraje a kdo na něm spolu s vámi vystoupí?

Koncert se odehraje zpočátku ve středním tempu, které se v průběhu
večera pravděpodobně bude zvyšovat (smích). Vše proběhne v prostorech nepomucké Sokolovny a my tímto moc děkujeme Mildovi
Kubíkovi a jeho ženě Světlaně za podporu. Společně s námi si v rámci
koncertu obrousí trsátka a možná protrhne i nějakou blánu skupina
E.O.S. ze Stochova, partička hrající moderní hard core. A dále skupina Dirty Blondes z Prahy, která hraje aktuálně velmi populární
melodický punk-rock´n´roll. Myslím, že se máte na co těšit.

Jaké je nepomucké publikum ve srovnání s jinými?

Publikum je většinou v Nepomuku pěkné (smích)… Samozřejmě
zde cítíme podporu fanoušků, kteří nás již delší dobu znají, tančí,
poskakují a zpívají si naše texty. A my se jim tuto podporu snažíme vracet.
A co váš soukromý život? Fanynky určitě
zajímá, kdo je a není v současné době zadaný,
kdo je třeba ženatý a má už děti…

Naše soukromé životy jsou v současné době také pěkné (smích).
Všichni jsme svobodní lidé, někdo více, někdo méně. Ale teď vážně,
prožíváme běžné životní situace, které se snažíme vždy řešit ke spokojenosti všech účastníků.
Kde jinde vás v letošním roce můžeme
naživo vidět a slyšet?

Mimo Nepomuk to bude i jinde… Teď vážně… Od loňského roku
hrajeme nejen elektro verzi (natvrdo) našeho vystoupení, ale začali

jsme hrát i akustickou verzi. Akustické vystoupení v průběhu léta
plánujeme do kempu Hejtman v Chlumu u Třeboně ve čtvrtek
19. července. Další akce, na kterých se pořádně předvedeme, budou
např. 6.7. v Plzni na akci Harley Davidson, 28.7. již zmiňovaný křest
CD v Nepomuku, dále 18. 8. máme před sebou tzv. „dvoják“, kdy
nejdříve odpoledne vystoupíme v Plzni v Pivovaru na charitativní
akci a v podvečer ve Stochově u Kladna na Vodárna festu. V neposlední řadě nás čeká ještě jedno letní vystoupení v Nepomuku
na Malé letní scéně v pátek 31. srpna. Další koncerty pro podzim
a zimu aktuálně připravujeme, mimo jiné bychom měli v říjnu
vystoupit v Blovicích spolu s kapelou Tři sestry.
První CD po 21 letech od založení, to jste se pořádně
načekali. Co na něm najdeme a kde se dá koupit?

Vím, to zní fakt divně (úsměv), ale ti, kteří nás znají, dobře ví, že
jsme v minulosti nahráli několik nosičů, které jsme si vydali sami
a šířili po přátelích a prostě tak, jak se dalo. Byla to čtyři CD. My
jim pracovně říkali červený, oranžový, žlutý a zelený. Dali jsme si

takové předsevzetí, že natočíme a oficiálně vydáme plnohodnotné
CD. Pár lidí nám s tím pomohlo a nakonec vše vyšlo a jsme s výsledkem spokojeni. Naše nové CD „Dokud budem dejchat“ je možné
koupit na našem e-shopu a na koncertech.
Máte nějaký hudební sen, který byste si chtěli splnit?

Hudební sen či sny máme, to určitě ano. Přejeme si, aby nás muzika
nadále bavila, protože pak může bavit i naše posluchače… Rádi
bychom si naše koncerty užívali na maximum a lidem pod pódiem
předávali pozitivní energii.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Motejzík
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29. 6. – 1. 9. Pod sluncem – výstava
fotografií Kamily Berndorffové,
otevřeno úterý-neděle 10.00–18.00
hodin, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstup zdarma, vernisáž
29. 6. od 17.00 hodin
1. 5. – 8. 7. Obrázky z Holandska
– výstava fotografií z návštěvy
partnerského města Swalmen v roce
2017, otevřeno Út–Ne 10.00–18.00
hodin, Zelenohorská pošta,
vstup zdarma
červenec Fotoklub Nepomuk,
Minigalerie Václava Křepelky
v obchodním centru Úslava
(náměstí A. Němejce)
5.–6. 7. Výstava historických kostýmů
paní Venduly Ptáčkové, otevřeno
od 9.00 do 16.00 hodin, Arciděkanství –
Svatojánské muzeum Nepomuk
6.–9. 7. Filmové léto Pod Vinicí
6. 7. Bezva ženská na krku /
7. 7. Coco / 8. 7. Ztraceni v Mnichově /
9. 7. Bajkeři), vstupné dobrovolné
6. 7. Jananas – koncert kapely, v čele
s charismatickou zpěvačkou Janou
Infeldovou, čerpající z folku, popu,
alternativy i hip-hopu; chytré, poetické
a zábavné české texty, od 20.00 hodin,
Malá letní scéna, vstupné dobrovolné,
mls.nepomuk.cz
7. 7. Pěvecký koncert Jany Piorecké
doprovázený harfou, barokní
odpoledne, Svatojánské muzeum
Nepomuk, od 16:00 hod.,
vstupné dobrovolné
8. 7. Familienquartett Hofer – koncert
rakouského rodinného kvarteta,
19–20 hodin, kostel Sv. Jakuba,
vstupné dobrovolné, více na
www.festivalnepomuk.cz
13. 7. Intimní divadlo Dáši Bláhové:
Monology vaginy – dojemná
a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti, do poslední
zakázané zóny, je oslavou ženské
sexuality ve vší její složitosti…,
od 20.00 hodin, Malá letní scéna,
vstupné 300 Kč (v předprodeji 240 Kč),
mls.nepomuk.cz
14. 7. Nepomucké farmářské
a řemeslné trhy (hraje Tabasker,

pohádka pro děti), od 8.00 do 12.00
hodin, náměstí A. Němejce
14. 7. Pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký (hraje Divadlo ŠUS),
od 10.00 hodin, Malá letní scéna
(v případě nepříznivého počasí sál
Městského muzea a galerie Nepomuk),
vstupné 40 Kč
14. 7. Memoriál Jiřího Maška –
turnaj v malé kopané, od 9.00 hodin,
fotbalové hřiště Slavoj Dvorec
20. 7. Marien – koncert sedmičlenné
folkové formace, finalistů několika
ročníků Porty, od 20.00 hodin, Malá
letní scéna, vstupné dobrovolné,
mls.nepomuk.cz
21. 7. Pivní slavnosti (bohatý
doprovodný program), náměstí
A. Němejce, více na pivo.nepomuk.cz
23.–27. 7. Příměstský tábor ve Fénixu,
pro děti od 6 do 12 let, od pondělí
do pátku vždy od 7.30 do 16.00 hodin,
cena 1 500 Kč zahrnuje materiál, oběd,
pití a odpolední svačinu, kontaktní
osoba Lucie Korbová (tel.: 737 915 077)
27. 7. Crazy Dogs, od 20.00 hodin,
Malá letní scéna, hity Elvise Presleyho,
Buddy Hollyho, Chucka Berryho
a dalších hitmakerů 50. a 60. let
ve velmi stylovém podání, vstupné
dobrovolné, mls.nepomuk.cz
28.–29. 7. XXXVII.Nepomucký
trojúhelník, start u Sokolovny,
tradiční závod historických
motocyklů a sajdkár, více
na www.amknepomuk.cz

2.–6. 7. Týden rukodělných seminářů
s Mgr. Ivanou Sieberovou, přihlášky
u Mgr. Boženy Legátové na tel.:
371 120 715, Chanovice
4. 7. Koncert snů – Gabriela
Beňačková a Jakub Pustina

za klavírního doprovodu docentky
JAMU Marty Vaškové, od 19.00
hodin, zámek Zelená hora,
vstupenky 200–900 Kč, předprodej
na plzenskavstupenka.cz
5. 7. – 8. 7. Prohlídky zámku Zelená
Hora, denně od 10.00–18.00 hodin,
více na zelenahora.cz
5. 7. Lnáře 1930 aneb Odpolední
dýchánek u madam Bondyové,
vystoupení Osvětového divadla „Orel“
Kasejovice, od 19.00 hod, zámek Lnáře
5. 7. Pod pěti hvězdami – Svatojánské
koncerty na Nepomucku: Marián
Vojtko a Gabriela Gemrotová –
koncert nejslavnější české muzikálové
dvojice (Fantom opery) za doprovodu
smyčcového kvarteta, od 20.00 hod.
Vstupenky na místě k dostání pouze
na stání za 100 Kč, Zámek Spálené
Poříčí – vyprodáno.
6. 7. Pavel Tejkal: Kresba, malba,
keramika, od 18.00 hod., vernisáž letní
zámecké výstavy, výstava potrvá do 18.
8. 2018, zámek Chanovice
6. 7. Komentované prohlídky
kostela Nejsvětější Trojice,
10.00 a 14.00 hod, Lnáře

28. 7. Křest CD „Dokud budem
dejchat“ nepomucké skupiny

6. 7. Trio Pragensis – koncert
komorního souboru ve složení zpěv,
violla da gamba, kytara, flétny, od 19.00
hodin, kostel Nové Mitrovice, vstupné
dobrovolné, festivalnepomuk.cz

Brenda 5, od 20:45,
Sokolovna Nepomuk

6. 7. Míčový sedmiboj, Spálené Poříčí

1. a 8. 8. Letní kino – o výběru filmu
hlasujte v anketě na nepomuk.cz
do 12. 7. 2018

OKOLÍ NEPOMUKU / ČERVENEC

29. 6. – 1. 7. Basinfirefest – hudební
festival www.basinfirefest.cz,

7. 7. Vzpomínková akce k výročí
100 let Československa, Čečovice,
od 12.00 hod.
7. 7. Den řemesel – přehlídka

řemeslných dovedností Plzeňského
kraje, od 9.45 hod., tradiční řemesla,

Spálené Poříčí

cca 70 oborů, doplněno hudebníky,
šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyně,
zámek a skanzen Chanovice

30. 6. – 3. 7. Prohlídky zámku Zelená
Hora, od 10.00 do 18.00 hodin, více

7. 7. Nepraktické řemeslo – výstava
Tvůrčí skupiny P89 Plzeň, od 10.00

na zelenahora.cz

hod., vernisáž výstavy, výstava potrvá

do 15. 8. 2018,
zámecký areál Chanovice
10. 7. Ze života našich prababiček
aneb prázdniny s Lili, 10.00–12.00
a 15.00–17.00 hod., Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, první
z otevřených prázdninových dílen
14. 7. Štěpán Rak a Matěj Rak – Vůně
sena a benzínu, od 18.00 hod., koncert
mimořádného kytaristy a jeho syna,
zámek Chanovice
14. 7. Zámecké diskohrátky, nádvoří
zámku, Spálené Poříčí
21. 7. Moje dobrá jitra – Václav
Větvička a Jana Rychterová, od 18.00
hod., populární botanik bude vyprávět
za doprovodu písničkářky a její kytary,
zámek Chanovice
21.–22. 7. Jihočeské léto s párou,
historické parní vlaky na nádraží
v Blatné, přesné odjezdy a příjezdy
vlaků na www.ckvb.cz
(další jízdy 28.–29. 7.)
21. 7. Oslavy 700 let od první písemné
zmínky o Zahrádce a oslavy 10 let
hasičského klubu
22. 7. Nostalgická jízda parního vlaku
se zastávkou ve Lnářích, 11.20 a 13.40
hod. (a 29. 7.)
24. 7. Dětství v zámeckém parku,
10.00-12.00 a 15.00–17.00 hod.,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
otevřená prázdninová dílna
26. 7. – 1. 8. Letní kino v zámeckém
parku, program na naleznete na
www.spaleneporici.cz, Spálené Poříčí
27. 7. Pestrý barokní podvečer,
od 18.00 hod., těšit se můžete
na barokní operu Bouře, ochutnávku
barokních pokrmů a letní kino,
zámecký park Spálené Poříčí
28. 7. Pouťová zábava v Polánce
u Kramolína, hraje skupina ,,PLÁN B"
Plánice, od 19.00, vstup zdarma
do 2. 9. Na zdraví!
Příběh piva a bílovických hospod –
výstava mapující dějiny blovického
pohostinství, otevřeno Út–Ne
10.00–17.00 hod., Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích

Kulturní a informační centrum Nepomuk / Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk / Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí – neděle 8.30 – 18.00 hodin) / Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz
Aktuální informace o akcích najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
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Širokoúhlé letní kino Neurazy

zveme vás
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KČT Nepomuk zve na zájezd –
Saské Švýcarsko

4. 7.

Star Wars: Poslední z Jediů

6. 7.

Bajkeři

7. 7.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

11. 7.

Padesát odstínů svobody

13. 7.

Hastrman

14. 7.

Dobrý časy

20. 7.

Věčně tvá nevěrná

21. 7.

Ferdinand

25. 7.

Dvě nevěsty a jedna svatba

27. 7.

Špindl

Cena za dopravu: 499 Kč, děti do 15 let 450 Kč. Skupinové vstupné:
9 Eur. Doporučené kapesné: 15 Eur.

28. 7.

Ghost stories

Přihlášky a podrobné propozice: Helena Sedláčková, Nádražní

Začátky představení od 21:30.
Podrobně na www.neurazy.cz v rubrice Letní kino.

V sobotu 15. září 2018 se uskuteční autobusový zájezd, při kterém
navštívíme pevnost Königstein a skalní labyrint Bastei s nádhernými vyhlídkami na Česko-saské Švýcarsko. V případě deště
a nepřízně počasí namísto Bastei zamíříme do krásného starobylého města Pirna. Königstein je jedna z nejstarších (750 let) a největších skalních pevností Evropy a leží na stolové hoře ve výšce
247 m nad hladinou řeky Labe.
Autobus pojede po trase: Nepomuk – Plzeň – Praha – Ústí nad

Labem – Petrovice – Königstein – Bad Schandau – Bastei –
Pirna a zpět po stejné trase.

Odjezdy autobusu: Nepomuk ČD 5:45 h, Nepomuk sídliště

zastávka ČSAD 5:50 h, Nepomuk zastávka ČSAD u hřiště 5:55 h,
Nepomuk náměstí 6:00 h. Návrat do Nepomuku do 20:00 hodin.

314, Nepomuk, tel. 604 308 085. Možnost platby na účet KČT
odbor Nepomuk – číslo účtu: 228606578/0300.
Přihlášku včetně zaplacení částky za dopravu
je třeba dodat a uhradit do 1. září 2018.

Atelier K opět na Zelené Hoře
Atelier K zve ve dnech
30. 6. až 8. 7. 2018 (vyjma 4. 7.)

na výstavu obrazů Ozvěny gotiky –

zelenohorský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nahoře Na Hoře – ve 2. patře zámku
Speciální program Den s uměním

pátek 6. července
v zelenohorském kostele Nanebevzetí Panny Marie
10:00–17:00 dětský výtvarný workshop
14:00 přednáška Gotické malířství –
Ladislav Čáslavský a Jana Vopalecká
16:00 přednáška Umění Aboriginců – Hana Gerzanicová
17:00 autogramiáda členů Atelieru K s hudebním
doprovodem sboru Canto nepomucenum
Změna programu vyhrazena.
Akce je finančně podpořena Plzeňským krajem.
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Firma INTERIORS manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
—T
 ruhlář – nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru
— Montážní dělník v zahraničí / koordinátor montáží
vyučení v oboru truhlářství
jazykové znalosti – NJ – AJ
výborné platové podmínky
Práce v Německu
— Obsluha CNC
dvousměnný provoz
orientace v dřevovýrobě
truhlář/nábytkář
výborné platové ohodnocení
— Konstruktér / přípravář
příprava projektů
Práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.
— Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
dvousměnný provoz
výborné platové ohodnocení
práce na dílně v Kasejovicích
— Montážní dělník pro výrobu s umělým kamenem
— Řidič sk. C
Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a.s.335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

zveme vás / inzerce
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Nabídka platí od 4. 7. do 17. 7. 2018
v prodejně „U Stodoly“
Lacki Dammer 45% cena za 1 kg
Termix mix příchutí 90 g
Dunajská klobása cena za 1 kg
Šunkový nářez cena za 1 kg
Kuřecí stehna zmrazená 500 g

159,00
7,90
179,00
89,00
29,90

NESTÍHÁME

Nabídka platí od 4. 7. do 17. 7. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Zorba jogurt smetanový bílý 1 kg
Zorba nakládaný sýr v oleji s olivami 380 g
Madeland 45% cena za 1 kg
Président Camembert na gril 2 x 90 g různé druhy
Hasičská klobása cena za 1 kg
Klobása s divokým česnekem cena za 1 kg
Budweiser Budvar pivo sv. ležák plech 0,5 l

49,90
49,90
189,00
39,90
129,00
129,00
16,90

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Do‑
minant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks. Prodej:
10. srpna a 6. listopadu 2018, Nepomuk u fary 16.20.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK – cena dle poptávky.

PŘIJÍMÁME
realitní makléře!
OSVČ a samostatnost, příjem až 60.000 Kč

Info: Po–Pá 9.00–16.00hod ,
tel.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk | petr.drevo@rkevropa.cz | +420 736 525 740
www.rkevropa.cz/nepomuk

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč
•
•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Nabídka zařízeného služebního bytu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE,
studenty na víkendy i mimo ně, dle jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

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

G
SLEVA

2 788 000 Kč
PRODEJ POZEMKU, 6 786 m2,
NEPOMUK
Pozemek ke komerčnímu využití, nyní je
na pozemku provozován zábavní park. Voda
vlastní i městská, kanalizace do jímek, rozvody
elektro do několika sloupků na pozemku.
K dispozici chata se zázemím.

G
9 900 Kč / měsíc + poplatky

G
2 490 000 Kč

PRODEJ DOMU PO REKONSTRUKCI,
DVOREC
Koncový řadový dům 5+1, 211m2
plochy k bydlení, vlastní zahrada 504m2.
Po rekonstrukci interiéru – rozvody vody
a elektřiny, obklady, okna, dveře.

G
2 900 000 Kč

PRONÁJEM BYTU
V NEPOMUKU

PRODEJ DOMU NA SAMOTĚ,
MEČICHOV

3+1 ve druhém patře, náměstí
Augustina Němejce. Po rekonstrukci.

Naprostá samota, klid, soukromí. 4+1
po rekonstrukci. Pozemek 1 428 m2.

SLEVA
1 770 000 Kč

349 000 Kč

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI,
RADOCHOVY

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
ČEPINEC

K trvalému bydlení, rekreaci i k podnikání.
Obytná část 4+1, pozemek 1 393 m2.
Stodola, chlévy, garáž, sýpka.

Výměra 1 220m2, lze stavět chatu
o zastavěné ploše do 80m2.
Vlastní zdroj vody.
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Jsme stabilní firma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz

Nepomucké noviny / červenec 2018
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Nejteplejší
květen v historii

Pod Královnou máje

Květnový článek o počasí na Nepomucku
se věnoval nejteplejšímu dubnu v historii měření v Nepomuku. Ten červnový
je podobný, protože po nejteplejším
dubnu od roku 1951 nastal i nejteplejší květen. Průměrná květnová teplota
dosáhla v Nepomuku na 15,9 °C, což je
o 3,6 °C více, než je běžné. Až do letoška
byl nejteplejší květen v roce 2003, kdy
byla naměřena průměrná teplota 14,7
°C, tento původní rekord byl tedy letos
překonán o 1,2 °C. Naopak nejchladněji
bylo v květnu v roce 1991, pouze 8,9 °C.
Nejvyšší teplota v květnu 2018 byla naměřena 29. 5., a to 28,3 °C, letos tak nebyl
v květnu žádný tropický den. Letních
dnů (maximální denní teplota nad 25 °C)
se vyskytlo 7 a dnů, kdy teplota vystoupila nad 20 °C, bylo 24. Úhrn srážek
za květen 2018 činí na nepomucké klimatologické stanici 35,4 mm, což odpovídá jen 53,3 % dlouhodobého průměru.
Zajímavé je, že na okolních stanicích
byly v květnu srážkové úhrny o poznání
vyšší. Například na srážkoměrné stanici
v Žinkovech spadlo v květnu 49,2 mm,
v Životicích 64,0 mm, v Lovčicích 61,7 mm,
v Radošicích 68,8 mm, v Seči 60,8 mm
a ve Spáleném Poříčí, kde měli na srážky
mimořádné štěstí, dokonce 136,7 mm!
Většina srážek totiž spadla v průběhu
bouřek, kdy jsou srážkové úhrny velmi
variabilní i na malém území. Bouřek bylo
v květnu v Nepomuku a okolí opravdu
nezvykle vysoké množství, Nepomucká
klimatologická stanice zaznamenala 10
bouřkových dnů (celkem 16 bouřek). Jak
už ale bylo uvedeno, přímo v Nepomuku
bylo srážek poskrovnu. V kombinaci s nezvykle vysokými teplotami
se v Nepomuku po celý měsíc dále prohlubovalo sucho, které přišlo letos nezvykle
již v dubnu. V době vzniku článku (14. 6.
2018) je za námi čtyřdenní srážková epizoda s celkovým úhrnem 58,9 mm / 4 dny,
která sucho, jež se dále v první dekádě
června vzhledem k minimu srážek a vysokým teplotám dále prohloubilo, výrazně
zmírnila. V průběhu těchto dnů se vyskytly
i poměrně výrazné bouřky doprovázené
intenzivními přívalovými srážkami, krupobitím a zesílením větru. Na závěr je
nutné podotknout, že výskyt dvou po sobě
jdoucích nejteplejších měsíců v historii
měření je naprosto unikátní.

„Kde by tady bylo to nejvhodnější místo pro naše hraní?“ ptali se sami sebe manželé Ondruškovi, kteří přišli se značným předstihem 25. května 2018 do kostela sv. Jana Nepomuckého,
aby připravili vše potřebné pro koncert ZUŠ Nepomuk, který měl zaznít na úvod letošní Noci
kostelů. Přišli hrát profesionálové – učitelé hudby – a doplnili svoje řady o nejnadanější žáky.
Ing. Pavel Jiran, v zastoupení P. J. Špiříka, přítomné přivítal v 18 hodin a pak už se nesly
tóny pečlivě vybraných skladeb známých autorů jako jsou G. Ph. Telemann, G. F. Handel, W.
A. Mozart, J. S. Bach, A.Vivaldi, F. X. Brixi a jiní (A. Hanken, E. Ph. Chédeville, B. Graham,
G. Sammartini, J. Seger). Akustika prostoru tónům pomáhala. Posluchači byli náhle jejich
krásou vytrženi z všednosti. Sakrální prostor je vždycky živý – ve svatostánku je přítomný
Kristus. Když v takovém prostoru zní kvalitní hudba, napomáhá nám vstoupit do světa, který
nás přesahuje. Jsme blíže svému Stvořiteli, začínáme rozumět sobě samým.
Když zněly čtyři flétny (O. Ondrušek, M. Blovská, A. Hošková, A. Konvářová), když se až
pod klenbu kostela nesl krásný zvuk trubky v podání J. Šperera, když doznívaly akordeony
(M. Skala, A. Tyrpeklová, M. Berkovec, M. Vaníková, J. Špačková) a kytary (M. Průchová, M.
Járová, H. Vavřičková), když houslím (J. Navrátilová) odpovídaly varhany (D. Ondrušková)
a klarinetu (K. Viktorová) klavír (Z. Fryčková), přítomní, jak se říká, ani nedýchali a vnímali intenzívně posvátný prostor. Závěrečnou Pastorelu zahrál M. Kilberger na keyboard.
Milí učitelé a žáci ZUŠ Nepomuk, děkujeme vám všem – a každému jednotlivě – za to, že
jste nám předvedli svoje umění! Velký dík také patří žákům literárně-dramatického oddělení
pod vedením Lenky Kohoutové (ta celý podvečer provázela slovem), kteří svým vystoupením
udělali působivou a jemnou pomlčku mezi tóny.
Noc kostelů pokračovala komentovanou prohlídkou kostela (průvodci byli Pavel Kroupa
a paní učitelka Marie Horová) a mariánskými litaniemi zpívanými Marií Kotylovou před
sochou P. Marie Fatimské dovezené z Portugalska P. Špiříkem. P. Jiran se zasloužil, jako
vloni, o promítání fotografií ze života farnosti na projekční plátno, Ludmila Jenčíková preludovala na varhany a venku u kostela zajišťovali občerstvení a dobrou náladu až do půlnoci manželé Balíkovi.
Každý byl na svém místě. Myslím, že o to v životě jde – vybrat si v životě dobře svoje
místo a dát k dispozici svoje schopnosti. Je třeba dodat, že manželé Ondruškovi místo pro
hudebníky v kostele vybrali velmi dobře – intuitivně se rozhodli pro prostor pod sochou
P. Marie s žezlem v ruce, jíž je měsíc květen zasvěcen. Skladba „Modlitba pro Pannu Marii“,
kterou měl připravenou ředitel ZUŠ S. Vaník, nezazněla z důvodu jeho náhlé hospitalizace,
ale k sluchu Panny Marie jistě doputovala. Ještě jednou všem velké díky!

Pavel Vacík

Marie Bílková

farnost
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Vyprávění o farářích, děkanech
a arciděkanech nepomuckých
František de Paula Boubel

Podpis faráře

Syn, pokřtěný jako František Joachim Bernard, se narodil 17. 8.
1760 ve Spáleném Poříčí Prokopu Janu Boubelovi, vrchnímu hejtmanovi tamějšího panství pražské metropolitní kapituly, a jeho
druhé manželce Ludmile. Rodina, čítající osm dětí (František byl
posledním), se relativně často stěhovala. Otec byl totiž po celý
svůj život ve službách kapituly jako úředník různých jejích panství
a statků. Začínal ve funkci purkrabího na Chrášťanech u Prahy,
pak byl hejtmanem ve Vraném na Slánsku, kam se po zhruba
desetiletém působení ve Spáleném Poříčí zase vrátil jako direktor
(ředitel panství).
Svou kněžskou dráhu zahájil František de Paula Boubel v době
josefínských reforem, kdy byla církev chápána v prvé řadě jako služebnice státu a duchovní jako státní úředníci. Vysvěcen byl 24. 8.
1783 a záhy nastoupil jako zámecký kaplan na Zelené Hoře. Roku
1787 se stal lokalistou v Prádle a 23. 10. 1795 administrátorem
děkanství v Nepomuku. Úřad děkana ovšem převzal až po smrti
P. Ernsta von Puschmann roku 1800. Současně byl okrskovým
vikářem a školním dozorcem nepomuckého vikariátu, čestným
konzistorním radou a též arciknězem klatovským. Na sklonku
života však oslepl a musel se úřadu vikáře a školního dozorce vzdát.
Jméno děkana Boubela je úzce spjato s Rukopisem zelenohorským, který našel v roce 1817 na zámku Zelená Hora panský
důchodní Josef Kovář. První, komu ho ukázal, byl právě P. Boubel,
který si ho ponechal asi rok v úschově a seznámil s ním mimo jiné
svého pozdějšího nástupce Josefa Zemana, tehdy ještě lokalistu
v Prádle. Pokoušel se text rozluštit a vyrozuměl, že jde o popis

sporu bratrů Chrudoše a Šťáhlava. Kovářovi doporučil, aby jej
poslal do Prahy nově založenému Vlasteneckému muzeu, což on
anonymně učinil. Již v době, kdy se rukopis stal předmětem odborného zájmu, bylo odmítáno, že by ho mohl jako podvrh vytvořit
důchodní Kovář či právě děkan Boubel. Ten asi opravdu neovládal
český jazyk na úrovni nezbytné pro takový výtvor, jestliže v úředním styku a liturgické praxi užíval prakticky výhradně němčinu
a latinu, zatímco češtinu spíše jako jazyk pro kázání a komunikaci s běžnými věřícími. Přesto mu nechybělo jisté obrozenecké
cítění, což se projevilo snahou založit v Nepomuku čtenářský
spolek. Třebaže jeho úsilí získat pro něj potřebné úřední schválení
vyznělo naprázdno, spolek činnost zahájil. Patřil k sedmi nejstarším v Čechách. Vůbec první vznikl roku 1818 v Radnicích z iniciativy tamějšího vlasteneckého faráře Antonína Jaroslava Puchmajera
(1769–1820), druhý pak ve Spáleném Poříčí.
Pamětihodnou událostí zajisté byla pro děkana Boubela i celý
Nepomuk návštěva císaře Františka I. a jeho manželky Karoliny
Augusty dne 1. 8. 1833. Při prohlídce kostela sv. Jana Nepomuckého
tehdy císař prohlásil, že je to „immer eine hübsche Kirche“ (vskutku
krásný kostel) a císařovna dodala „hier also ist der Ort, wo der hl.
Johann geboren war“ (zde je tedy to místo, kde se sv. Jan narodil).
František de Paula Boubel zemřel 5. 5. 1834 v Nepomuku.
Pohřben byl na starém farním hřbitově u tehdy zrušeného kostela
sv. Jakuba Staršího.
Vladimír Červenka
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vzpomínka

vzpomínka

Jen kytičku vám na hrob můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Každý z nás by se měl umět zastavit a vzpomenout
na ty, kteří mu scházejí a které měl tolik rád.

Dne 16. 5. uplynulo 10 let, co nás navždy opustil
pan Jan Mašek.

Dne 2. 7. uplyne 40 let, kdy nás opustil
pan Josef Houlík.

Dne 1. 7. uplynulo 5 let, co nás navždy opustila
paní Marie Mašková.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Rodina.

Oba z Bezděkovce.
Stále vzpomínají rodiny.

vzpomínka
Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

vzpomínka

Dne 8. 7. uplyne 1 rok, co nás navždy opustila
paní Renata Marounková, rozená Pružincová.

24. 6. tomu bylo 19 let,
co zemřel náš drahý tatínek
pan Václav Horník

Stále vzpomíná maminka, sestra s rodinou,
manžel a děti. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

a 22. 7. uplyne 24 let,
kdy zemřela naše drahá maminka
paní Anna Horníková.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
K pronájmu byt 1+1, nekuřácký. Tel.: 606 123 682.
Pronajmu garáž u komína. Volat po 20. hodině. Tel.: 736 643 838.

Vzpomínají syn s rodinou
a ostatní příbuzní.

Prodám chalupu (4+1) čp. 13 s prostornými stodolami a uzavřeným
dvorkem v Klášteře u Nepomuku. Čelo domu s výhledem na náves
a zámek Zelená Hora. Chalupu je možné užívat k trvalému bydlení.
Plyn zaveden. Doporučuji prohlídku. Tel.: 608 148 330.

vzpomínka

Hledám někoho, kdo pomůže nařezat dříví. Tel.: 605 437 676.
Prodám použitá okna, gramorádio Opereta, pokojová
kamna hnědá, vše dohodou. Tel.: 722 963 905.

Dne 1. 7. uplynulo 5 let od úmrtí
pana Vojtěcha Klause z Mileč.

Prodám staré zachovalé kožené bundy a starší přilby na motocykl,

Stále vzpomíná manželka Jana,
dcera Jana a syn Vladimír s rodinami.

Prodám křovinořez Stihl FS 55, nevyužitý. Diab. pán polobotky č. 43,

prodám 3 ks litinových plátů na sporák – 25x31 cm. Tel.: 776 535 770.

zahr. gril levně. Vše dohodou Nepomucko. Tel.: 722 963 905.
Hledám paní na jednorázovou výpomoc s úklidem domu. Tel.: 602 438 336.
Prodám dřevěná střešní okna s pozinkovým oplechováním: 1 ks 70 x 120 a 2 ks

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

90 x 120 cm. Dohromady za 1.000 Kč. Tel.: 377 525 643. Volat po 20 hodině.
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sponzor měsíce

KANALIZACE A VODOVODY STARÝ PLZENEC a. s.
Základem podnikání a základním posláním naší akciové společnosti je
výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.
Společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu ve 33 městech
a obcích, zejména na jižním Plzeňsku. Majiteli společnosti jsou samotné obce,
které vlastní akcie a mají tak možnost se podílet na rozhodování na nejvyšší
úrovni řízení podniku. Pro profesionální podnikání v dané oblasti jsme vybaveni
akreditovanou laboratoří, která neslouží jen pro kontrolu kvality vod v námi
provozovaných lokalitách, ale umožňuje i široké veřejnosti nechat si udělat
rozbor vody z vlastního zdroje. K uvedeným hlavním předmětům podnikání patří
ještě doprovodné činnosti, jedná se hlavně o dopravu a nakládání s odpady.
Pro komplexní nabídku služeb provádíme také projektovou a inženýrskou činnost
v oblasti vodního hospodářství a realizujeme výstavbu vodovodů a kanalizací
pro jednotlivé obce v regionu i mimo něj. Ve svých investorských činnostech
jsou námi spravované obce a města podporovány dotačními tituly (zejména
z KÚ Plzeňského kraje a Mze Praha) s důrazem kladeným na udržitelný rozvoj
vodohospodářské infrastruktury pro její zachování dalším generacím.

Adresa:
Smetanova 195, Sedlec
332 02 Starý Plzenec

Telefon:
Internet:
E-mail:

(+420) 377 966 422
www.kav-plzenec.cz
info@kav-plzenec.cz

