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Hana Zagorová s Petrem Rezkem zazpívali v Sokolovně

Chtěla bych jménem všech dříve narozených občanů (mužů i žen)
poděkovat za neuvěřitelně krásný zážitek 29. ledna v nepomucké
Sokolovně, který nám byl nabídnut ve formě známých písniček
s humornými vsuvkami. Bylo to moc milé, poslouchat paní Hanu
Zagorovou a Petra Rezka v doprovodu skupiny Boom Band Jiřího
Dvořáka, kteří nás provedli vzpomínkami z mládí a připravili pro
nás krásný večer. A že nás nebylo málo. Sál v Sokolovně byl zaplněn stoprocentně, včetně balkonu. Moc se nám líbí tento počin
a budeme se těšit někdy na další, podobný, co nám zpestří život
a udělá radost. A nebyli jsme tam jen dříve narození, sál byl doplněný i mladší generací a spokojenost byla stoprocentní.

Slovo starosty

text: Kamila Dostálová / foto Pavel Motejzík

Divadelníci předvedli terapii smíchem

Dne 6. února se uskutečnilo divadelní představení "Zamilovaný
sukničkář" v prostorách Sokolovny v Nepomuku. Přijeli k nám
herci z pražské divadelní společnosti Háta a provedli s námi skutečnou "terapii smíchem". Je škoda, že se nepodařilo vyprodat
vstupenky na všechna místa, přesto se našlo dost návštěvníků,
kteří předpokládali, že Pražáci přijedou opět s nějakým "bumem".
To, co předvedli v této komedii, nemělo obdoby a všem, co jsme
se tohoto představení zúčastnili, poskytli herci nádhernou masáž
bránice. Chtěli bychom jim ještě jednou poděkovat za tento skutek
pro naše zdraví a projevit jim nejen díky, ale i velké uznání. Děkujeme tímto i všem, kteří se zasloužili o to, že tento soubor pozvali
mezi nás, a moc se těšíme zase někdy na podobné setkání.
text: Kamila Dostálová / foto Pavel Průcha

Uskutečnily se první lezecké závody Fénixu

V neděli 10. února se na lezecké stěně v nepomucké Sokolovně
konaly první lezecké závody Fénixu, které připravila instruktorka
Martina Vlasová. Stěnu vyzkoušelo dvanáct dětí od 4 do 12 let,
závodilo jich devět. Všechny děti měly podporu rodičů. Děkujeme také vedení Sokolovny za skvělou přípravu prostor!
text a foto: Lucie Korbová

Vážení občané,
blíží se jaro, čas obnovy, a s ním chuť něco
tvořit a vylepšovat. Do krásy se probouzí
dům č.p. 179 na Přesanickém náměstí,
o němž píšeme na straně 16, byla rozšířena
expozice Liberátoru v Městském muzeu
a hlavně se chystáme začít či pokračovat s velkými stavbami a rekonstrukcemi
v našem městě, ať už se jedná o Zelenodolskou ulici, obytnou zónu Daníčka
II či Přednádraží. Více se o tom můžete
dočíst na straně 8. Bohužel stavební činnost přinese nám všem jisté nepohodlí, ale
doufám, že výsledek jej vynahradí. Když to
vezmu ze široka, rekonstrukcí je i skutečná
podoba sv. Jana Nepomuckého, která bude
představena 19. března v hudebním sále
arciděkanství a vlastně i v rozhovoru s Andreou Kolmanovou se můžete dozvědět, jak
ze starého nevyužitého statku vybudovat
něco nového a smysluplného. Protože pro
realizaci velkých plánů, drobných nápadů
i spolkovou činnost jsou potřeba také
peníze, chtěl bych upozornit na stranu 4,
kde najdete schválené dotační programy
města. Tak vám přeji hodně energie pro
vaše vlastní záměry, restarty a rekonstrukce.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně: Andrea Kolmanová
se svými psy, foto archiv Andrey Kolmanové
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Mezi obyvateli Nepomuku najdeme
téměř dvacet Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky
těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou
dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace
a další potřebné terapie. „Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Nepomuku
pochází tři z nich. Dárců, Dobrých andělů, ve městě najdeme téměř dvacet. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek
pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů
Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.
dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá
příspěvky více než 3 400 rodin.
Markéta Křížová, nadace Dobrý anděl
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Dotační programy města schváleny

Zastupitelstvo Města Nepomuk schválilo
dne 21. 2. 2019 pravidla pěti dotačních
programů. Na tyto programy má město
Nepomuk v rozpočtu připraveny finanční
prostředky ve výši 1 050 000 Kč.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Cílem dotačního programu je podpora
smysluplného trávení volného času
cílové skupiny. Dotační program je určen
na podporu celoročních volnočasových
(sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.)
aktivit pro děti a mládež prostřednictvím
organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.
Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území
města Nepomuk, které provozují kroužky
či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí
v jednom kroužku 5–25.
Výše dotace:

Celková alokace v dotačním programu:
220 000 Kč / Příspěvek na kroužek dle
počtu dětí a celkového počtu podaných
žádostí
Termíny dotačního programu:

uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu:
120 000 Kč
Termíny dotačního programu:

25. 3. 2019 – 10. 4. 2019 do 18:00 hodin –
termín pro podání žádosti / 30. 6. 2019 –
nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení
dotace / 31. 1. 2020 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy
Administrátor:

Ing. Petra Šašková
Telefon: +420 371 580 337
petra.saskova@urad-nepomuk.cz
Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program
je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města
Nepomuku. Jeden žadatel může podat
v tomto programu nejvýše tři žádosti.
Výše dotace:

Administrátor:

Termíny dotačního programu:

Mgr. Blanka Čubrová
Telefon: +420 371 519 742
blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz

25. 3. 2019 – 10. 4. 2019 do 18:00 hodin –
termín pro podání žádosti / 30. 6. 2019–
nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení
dotace / 31. 1. 2020 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu:
120 000 Kč

Administrátor:

Cílem dotačního programu je oživení
kulturního dění ve městě Nepomuku.
Grantový program je určen na podporu
kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

Mgr. Blanka Čubrová
Telefon: +420 371 519 742
blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
Podpora činnosti neziskových organizací

Možní žadatelé:

Fyzické a právnické osoby působící
na území města Nepomuk. Jeden žadatel
může podat v tomto programu nejvýše tři
žádosti.
Výše dotace:

2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80 %

Neziskové organizace působící na území
města Nepomuk. Jeden žadatel může
podat v tomto programu nejvýše dvě
žádosti.
Výše dotace:

2 000 – 45 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu:
340 000 Kč
Termíny dotačního programu:

25. 3. 2019 – 10. 4. 2019 do 18:00 hodin –
termín pro podání žádosti / 30. 6. 2019 –
nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení
dotace / 31. 1. 2020 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy
Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík
Telefon: +420 371 519 735
jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz

Cílem dotačního programu je rozvoj
místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen
na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

Cílem dotačního programu je podpora
obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich
částí neprohlášených za kulturní památky
ležících na území historického jádra
města Nepomuku s důrazem na zachování
památkových hodnot dotčených objektů
a historického rázu města.
Možní žadatelé:

Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící
nemovitost ležící na území historického
jádra města Nepomuku.
Výše dotace:
10 000 – 100 000 Kč. Maximálně 60 %
uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu:
250 000 Kč
Termíny dotačního programu:

25. 3. 2019 – 10. 4. 2019 do 18:00 hodin –
termín pro podání žádosti / 30. 6. 2019 –
nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení
dotace / 4. 10. 2019 – konec lhůty pro
žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly / 2. 12. 2019 – konec lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování / 22. 12.
2019 – mezní termín pro proplacení dotace
Administrátor:

Mária Rašínová
maria.rasinova@urad-nepomuk.cz
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Novinky ve veřejné dopravě

Vážený vlastníku lesa, v průběhu letošního roku došlo v lesích
na území Plzeňského kraje k dalšímu výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci
měsíce října téměř 1 000 000 m3. Poškození lesních porostů kůrovcem se vyskytuje na celém území kraje, nejvíce jsou však zasaženy
lesní porosty v územních obvodech obcí s rozšířenou působností
Domažlice, Horažďovice, Nepomuk, Klatovy a Sušice. V této oblasti
je soustředěno téměř 70 % veškerého kůrovcem napadeného dříví.
I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit, odbytové problémy, propad cen dříví) je
nutné proti kůrovci soustavně zasahovat s cílem zmírnit rozsah
jím způsobených škod v příštím roce. Při provádění všech zásahů
proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát
na jejich účelnost a účinnost. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, Vás proto vyzývá
k tomu, aby se Vaše činnosti v ochraně lesa v nadcházejícím období
až do doby jarního rojení kůrovce v roce 2019 (obvykle duben)
zaměřily zejména na to, aby:
−−

bylo vyhledáno a zpracováno maximální množství aktivních
kůrovcových stromů (stromy kůrovcem dosud neopuštěné),

−−

zpracování aktivních kůrovcových stromů bylo
zásadně prováděno přednostně před těžbou
kůrovcových souší (stromů kůrovcem již opuštěných)
a způsobem zamezujícím dalšímu šíření kůrovce,

−−

v případě výskytu polomů, vývratů a dříví
atraktivního pro rozvoj kůrovce bylo provedeno
jejich zpracování v termínech dle vyhlášky 1,

−−

v souladu s vyhláškou byla k zachycení jarního rojení
kůrovce v roce 2019 připravena odchytová zařízení.

Obnova historického jádra města Nepomuku

Možní žadatelé:

25. 3. 2019 – 10. 4. 2019 do 18:00 hodin –
termín pro podání žádosti / 30. 6. 2019 –
nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení
dotace / 31. 1. 2020 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Podpora kulturních akcí 

Krajský úřad vyzývá vlastníky
lesa k boji proti kůrovci
Možní žadatelé:

tipy pro občany
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Na některé činnosti spojené s ochranou lesa proti kůrovci je možné
na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
získat finanční prostředky. Podrobnosti o podmínkách poskytování
těchto finančních prostředků, ale i finančních prostředků na další
činnosti související s hospodařením v lesích, lze nalézt např.
na internetových stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/financni-prispevkyhospodareni-v-lesich).
Ing. Stanislav Polák, vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí

Již od července loňského roku je Nepomucko zapojeno do systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP). Ta umožňuje cestovat
po kraji na jedinou jízdenku. Tedy předplacenou jízdenku. Zatím
totiž nelze zakoupit přestupní jízdenku IDP například v autobuse. Ovšem předplatné je možné mít i jen na jediný den. Stačí
si pořídit Plzeňskou kartu či kartu Turista Plzeňskem. Plzeňskou
kartu a předplacené jízdné je již rok možné získat i v Nepomuku –
v místním Infocentru. Dobíjet jízdné jde také v bankomatech
České spořitelny.
Od 1. ledna 2019 došlo v možnostech využití IDP na Nepomucku k jedné drobné, ale zásadní, změně. Do systému IDP
byly konečně zařazeny i rychlíky a spěšné vlaky na trati Plzeň-Strakonice. Dosud byly součástí IDP jen osobní vlaky a autobusy. Pořízení předplacené jízdenky na Plzeňské kartě se tak
stává zajímavou alternativou i pro ty, kdo dojíždějí z Nepomuka
do Plzně nebo Horažďovic či naopak a z časových důvodů využívají rychlíkové spoje.
Území kraje je rozděleno do několika desítek tarifních zón,
pro cestování veřejnou dopravou s libovolnými přestupy je nutné
mít zaplaceny všechny zóny, v nichž se chcete přepravovat. Například z Nepomuka do Plzně to znamená předplatné IDP pro zóny
063 (Nepomuk), 062 (Blovice), 061 (Šťáhlavy) a 001 (Plzeň). Roční
předplatné na každou z vnějších zón stojí 3 002 Kč, Plzeň pak
4 002 Kč. Roční jízdenka Nepomuk–Plzeň se tedy dá pořídit
za 13 008 Kč, měsíční za 1 472 Kč. Pokud dojíždíte denně vlakem
do práce, vyjde vás denní jízdné zhruba na 74 Kč při měsíčním
předplatném a na 56 Kč při ročním předplatném. Běžná zpáteční
jízdenka na vlak Nepomuk–Plzeň přitom stojí 112 Kč. S předplacenou jízdenkou IDP ale můžete jet klidně autobusem na nepomucké nádraží, pak přestoupit na vlak a po Plzni se přepravovat
MHD. Stejně tak můžete cestovat veřejnou dopravou kdykoliv
i kamkoliv jinam v rámci zvolených tarifních zón.
Vybrané skupiny osob mají navíc nárok na slevy: děti, studenti
do 26 let, lidé nad 65 let věku a ZTP 75 % z ceny jízdného; osoby
na mateřské a rodičovské dovolené, váleční veteráni a držitelé
Jánského plakety 50 % z ceny jízdného. Více informací na poved.cz
Pavel Kroupa
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zprávy

Krátké zprávy

Změna ve svozu popelnic. Svoz popelnic od občanů Nepomuka

a Dvorce se od středy 13. 2. 2019 koná vždy ve středu. Pátky budou
využity pouze ke svozu od podnikatelů.

Budou vyhlášeni nejúspěšnější sportovci okresu Plzeň-jih. Ve čtvrtek 14. března 2019 se od 18.00 hodin ve velkém sále Kulturního
a komunitního centra v Přešticích (Masarykovo náměstí 311)
uskuteční slavnostní večer spojený s vyhlášením nejúspěšnějších
sportovců roku 2018 okresu Plzeň-jih.
Ve Spáleném Poříčí staví novou knihovnu. Ve Spáleném Poříčí

v prostoru za bývalou spořitelnou roste nové komunitní centrum
s knihovnou. Město má na tuto akci přislíbenu dotaci z IROP ve výši
necelé čtyři miliony Kč, kterou se podařilo získat prostřednictvím
Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.
Slow Food doporučuje Angusfarm. Na začátku února dostala restau-

race Angusfarm ze Soběsuk oficiální doporučení Slow Food pro rok
2019. Předat ho přijela osobně prezidentka Slow Food Prague, paní
Blanka Turturro. Restaurace se konceptu „pomalého jídla" drží už
dlouho a oficiální doporučení považuje za závazek do budoucna.
Kasejovice vyzývají k zapůjčení historických fotografií. Město
Kasejovice plánuje vydat knihu starých pohlednic Kasejovic
a okolí. Díky ochotě místních již celá řada velice pěkných snímků
čeká na zveřejnění. Nicméně, obracíme se ještě jednou s prosbou o zapůjčení na ty, kteří mají pohlednice a také staré fotografie Kasejovic a spádových obcí (Chloumek, Kladrubce, Podhůří,
Polánka, Přebudov, Řesanice, Újezd u Kasejovic). Fotografie je
možné ponechat na městském úřadě, či je osobně donést do obecní
knihovny, kde budou naskenovány a okamžitě vráceny majitelům.
Pivovar Zlatá kráva je stříbrný. Plnotučná 12⁰ z nepomuckého pivo-

varu Zlatá kráva získala druhé místo v kategorii Nefiltrované pivo
na 29. mezinárodním pivním festivalu v Českých Budějovicích.
Jedná se o rozsahem i účastí největší a nejprestižnější pivovarnickou soutěž v České republice. O prestižní Zlaté pivní pečetě
letos bojovalo 245 pivovarů z 20 zemí celého světa celkem v 33
pivních kategoriích. Hlavní cenu - titul WORLD BEER SEAL 2018
získalo pivo Třináctka z pivovaru Rohozec. O festivalu více na:
www.pivnipecet.cz, kde jsou zveřejněny i veškeré výsledky degustačních soutěží: http://www.pivofestival.cz/rocnik/2019/vysledky/
finalove-vysledky.pdf
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Z činnosti OOP Nepomuk
V období od 15. 1. 2019 do 12. 2. 2019 bylo ze strany OOP Nepomuk evidováno několik případů, které si jistě zaslouží pozornost
čtenářů. Tradičně začneme s prohřešky z oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Ve večerních hodinách dne 16. 1. 2019 došlo v ulici U Pošty
v obci Nepomuk k dopravní nehodě, kdy řidič osobního vozidla
zn. Škoda Octavia naboural do betonového krytu popelnic a poté
z místa nehody ujel. Nepomučtí policisté řidiče vypátrali a záhy
vyšel najevo důvod jeho jednání. Provedená dechová zkouška
ukázala přítomnost alkoholu v dechu, a řidič byl proto převezen
na odběr krve.
Dne 19. 1. 2019 v dopoledních hodinách zastavila hlídka OOP
Nepomuk v obci Žinkovy osobní automobil zn. Škoda Fabia. Řidič
vozidla byl podroben dechové zkoušce, kdy displej přístroje ukázal
hodnotu 0,25 promile alkoholu v dechu. Stejná hlídka zastavila o 45 minut později rovněž v obci Žinkovy osobní automobil
zn. Ford Galaxy, jehož řidič budil dojem, že je pod vlivem návykové látky. Provedený test potvrdil přítomnost látek marihuana
a pervitin.
Večer dne 25. 1. 2019 nepomučtí policisté kontrolovali v obci
Srby osobní automobil zn. Škoda Fabia, jehož řidič byl podroben
dechové zkoušce. Tato u něj prokázala přítomnost alkoholu, konkrétně 0,33 promile alkoholu v dechu.
Posledním „hříšníkem“ zjištěným v uvedeném období byl řidič
osobního automobilu zn. Ford. Tento byl zastaven hlídkou OOP
Nepomuk v obci Žinkovy ve večerních hodinách dne 4. 2. 2019.
Rovněž on byl pod vlivem alkoholu – naměřená hodnota činila
0,78 promile alkoholu v dechu.
Ve výše uvedeném období řešili nepomučtí policisté i dva
přestupky proti veřejnému pořádku. K prvnímu případu došlo
krátce po poledni dne 21. 1. 2019, kdy byl na autobusové zastávce
na vlakovém nádraží v obci Dvorec nalezen ležící muž, který byl
pod silným vlivem alkoholu. Hlídka jej proto zajistila a převezla
na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Jednalo se již o jeho
čtrnácté umístění v tomto zdravotnickém zařízení.
Druhý případ byl zjištěn v podvečerních hodinách dne
27. 1. 2019. Po dvoreckém železničním nádraží se pohyboval částečně vysvlečený podnapilý muž, který byl zraněný v oblasti hlavy.
Na místo byla proto povolána rychlá záchranná služba, která muže
odvezla do rokycanské nemocnice k ošetření.
Hlídka OOP Nepomuk dále zasahovala v podvečerních hodinách dne 24. 1. 2019 v ulici Rožmitálská v obci Dvorec. Zde došlo
k dopravní nehodě, kdy osobní automobil zachytil a těžce zranil
chodkyni. Tato musela být převezena leteckou záchrannou službou do plzeňské nemocnice. Okolnosti případu jsou v současné
době předmětem vyšetřování.
Chceme proto apelovat na všechny čtenáře, aby při pohybu
nejen v této ulici dbali zvýšené opatrnosti. Velmi často dochází
k situacím, kdy se chodci pohybují po pozemní komunikaci
ve večerních hodinách. Rádi bychom upozornili, že chodec je
povinen užít chodníku, pokud se v místě nachází. V opačném případě mu hrozí bloková pokuta do výše 2 000 korun.
V poslední době se množí oznámení o volně pobíhajících zvířatech, zejména psech. Odchyt zvířat je ovšem povinností orgánů
obcí a Policie České republiky tedy není věcně příslušná.
Na závěr bychom rádi podali krátkou zprávu o zákroku TOXI
týmu Služby kriminální policie a vyšetřování, ke kterému došlo
na sklonku roku 2018. Policistům se tehdy podařilo odhalit síť
výrobců a distributorů návykových látek. V rámci akce bylo ve třech
krajích zadrženo 13 osob, byly nalezeny výrobny návykových látek
a zbraně. Jedna z varen pervitinu byla odhalena i v Nepomuku,
konkrétně v areálu jedné z místních firem.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Studánka
Pod Zelenou Horou
nově upravena
Studánka Pod Zelenou Horou byla v roce
2018 zařazena do projektu "Živé studánky" Toma, kde nejen díky lidem žijícím v její blízkosti získala první místo
a tím se dočkala odborné renovace. Studánka je umístěna mezi řekou Úslavou
a nezpevněnou cestou, která vede od hráze
Klášterského rybníka. Nachází se při
takzvané Knížecí cestě vedoucí od zámku
Zelená Hora do Kláštera, dnes na dohled
od naučné stezky Pod Zelenou Horou.
Přejme si, aby zůstala dlouho krásná a čistá.

SMOPK zasedalo v Blovicích
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) uspořádalo dne
24. 1. 2019 na Městském úřadu v Blovicích svoje nominační zasedání členských obcí okresu Plzeň-jih. Měli jsme tu čest přivítat
v našem městě starosty z Přeštic, Dobřan, Nepomuku, Spáleného
Poříčí a z dalších měst a obcí okresu Plzeň-jih. SMOPK se za svoji
skoro dvacetiletou historii snaží pomáhat městům a obcím s různorodou problematikou na krajské i republikové úrovni. Jako
příklady úspěšných projektů lze uvést podporu při sběru separovaného odpadu, řešení majetkových převodů pozemků a budov

z vlastnictví SŽDC na obce, dopravní obslužnost a mnoho dalších
témat. Na setkání byl prezentován plán činnosti sdružení na další
čtyři roky. Na závěr setkání byl pak starosta Blovic Robert Zelenka
spolu se starostou Dobřan Martinem Sobotkou zvolen do krajského předsednictva tohoto sdružení a bude tak reprezentovat
naše města v tomto volebním období.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
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Rekonstrukce Zelenodolské
pokračuje

Po zimním přerušení prací zahájíme práce na rekonstrukci ulice
v Zeleném dole. Zatímco podzimní část prací příliš nezasáhla
do dopravní obslužnosti v této části města, její jarní pokračování
značně omezí obyvatele Zeleného dolu, oblasti Na Daníčkách, bytovek v ulici Za Kostelem a přilehlých oblastí. A to bohužel i v době
konání Nepomucké pouti. Ve spolupráci se stavebním dozorem
jsme se pokusili najít co nepřijatelnější rozfázování stavby, které
bude obslužnost těchto oblastí co nejméně omezovat.
Výjezd po dobu stavby z Daníčků bude nasměrován na cestu
k Borku a ve spolupráci s dopravním inženýrem bude zajištěn bezpečný nájezd a výjezd z této oblasti. Ve výběrovém řízení uspěla
firma Vodohospodářské stavby s. r. o. Plzeň s nabídkovou cenou
13 449 761 Kč bez DPH a v podzimní části opravovaného úseku
(Nepomuk – Klášter) odvedla velmi dobrou práci. Věříme, že i část
zakázky na území našeho města bude provedena ve velmi dobré
kvalitě a po dlouhých letech se budeme moci pochlubit i tímto
opraveným úsekem našeho města. V tomto případě většinu ceny
platí Plzeňský kraj (SÚS), spoluúčast města Nepomuk na budování
chodníků a úpravu ploch mimo vlastní komunikaci bude činit cca
3 500 000 Kč. Aktuální informace budou průběžně publikovány
na webu nepomuk.cz a v NIKA-TV.

Práce na obytné zóně
Daníčky II
budou zahájeny

Poté, co byla dokončena studie parcelace druhé etapy obytné zóny
Na Daníčkách, kterou navrhl architekt Marek Bečka a podíleli se
na ní i jednotliví zájemci o parcely, jsou již téměř všechny parcely
odkoupeny či předběžně zarezervovány a zbývají dvě volné parcely,
o které je možné se hlásit prostřednictvím podatelny úřadu. Cena
pozemků je stanovena na 760 Kč/m2. Předpokládáme, že realizace
přípojek a sítí, stejně tak jako základní vrstvy komunikací, začne
od jara letošního roku s tím, že využijeme pro těžkou techniku
výjezd u Borku, který bude zřízen především z důvodů prací v Zeleném dole. Tím zároveň ušetříme komunikace i klid občanů v našem
městě. Náklady v tomto případě činí 15 088 000 Kč, v současnosti
pracujeme na získání dotace na kanalizaci do této obytné zóny. Stavební práce se nepochybně dotknou života většiny občanů našeho
města a já bych rád všechny požádal o trpělivost a pochopení při
možných negativních důsledcích těchto stavebních činností.

Přednádraží čekají rozsáhlé změny
Město Nepomuk spolupracuje s projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o. na přípravě
rekonstrukce ploch, které se nachází v přednádražním prostoru železniční stanice Nepomuk. Hlavním cílem projektu přestupního uzlu Nepomuk–Dvorec je usnadnění a zkrácení přestupních procesů
mezi dálkovou, regionální železniční a autobusovou veřejnou linkovou osobní dopravou. Hlavním
přínosem projektu je předpoklad vytvoření kvalitního systému kombinované mobility s usnadněním využívání systému veřejné dopravy pro cestující. V případě připravované harmonizace jízdních
řádů veřejné linkové a železniční dopravy projekt přispěje k vytváření kontinuálních přepravních
řetězců bez zbytečných dob čekání při přestupech. Díky usnadnění přestupů dojde k výrazné eliminaci nepohodlí spojeného se samotným přestupním procesem a nově situované autobusové zastávky
zklidní dopravní situaci v centru Dvorce. Součástí přestupního uzlu Nepomuk–Dvorec je celkem 5
odjezdových stání a 1 odstavné stání pro autobusy návazné veřejné linkové osobní dopravy. Integrální
součástí přestupního uzlu jsou rovněž parkovací systémy pro střednědobé parkování osobních automobilů a pro krátkodobé parkování osobních automobilů a dále s možností zabezpečeného odstavení
jízdních kol. Práce na tomto projektu zahájíme pravděpodobně v průběhu března a ukončení prací
má být v září 2019. Výstavba a modernizace přestupního terminálu byla podpořena z Evropské unie
(IROP) ve výši 12 900 000 Kč a dále dotací z Plzeňského kraje částkou 5 200 000 Kč. Přičemž celkové
náklady stavby jsou ve výši 27 420 000 Kč. Přestupní uzel by tak měl sloužit cestujícím nejpozději
od doby zahájení platnosti jízdního řádu 2019/2020, tj. od prosince roku 2019. O průběhu stavby
budeme pravidelně informovat rovněž na stránkách těchto novin.
Dvoustranu připravil František Holub, místostarosta
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Přinášíme fotografie z 23. února 2019, kdy se v Nepomuku konal
Pietní akt a kulturní program k uctění památky obětí z amerického
bombardéru B-24 Liberator sestřeleného poblíž města v roce 1944.

téma k diskuzi
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Téma: Vyhláška o omezení hluku
Povinnost ohlašování soukromých ohňostrojů, jejíž návrh
se připravoval pro jednání zastupitelstva, přivedla vedení
města k myšlence, zda se nezabývat omezením hluku
ve městě šířeji a neuvažovat i o omezení provozu strojů
(například sekaček na trávu) v určených dnech či hodinách.
Uvažovaný záměr byl představen veřejnosti k diskuzi.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: Měl by
mít podle vás Nepomuk vyhlášku o omezení
hluku? Pokud ano, co by měla obsahovat?
Hánová Anna (ODS – NK, bezp.)

S protihlukovou vyhláškou budu souhlasit, jestliže bude v nějaké
rozumně mírné podobě, jinak mně přijde jako omezování svobody.
Jiránek Josef (SNK – Pro Nepomuk)

Tato otázka se dá posuzovat ve dvou rovinách: 1) Rušení nočního klidu, které spadá do kompetence Policie ČR. 2) Hluk spojený s běžnými lidskými činnostmi, kam můžeme zařadit práce
na zahradě apod. S vyhláškou, která by omezovala tyto činnosti jen
na určité dny či hodiny v týdnu, nesouhlasím z několika důvodů.
Problém vidím ve vymahatelnosti takové vyhlášky. Nemáme
městskou policii a asi bychom museli platit úředníka, který
bude „nahánět“ neposlušné občany a dokazovat jim přestupek
proti obecnímu nařízení. Určitě by se městské peníze daly utrácet lepším způsobem. Hlavní problém ale spočívá v omezování
jako takovém. Řada pracujících lidí má víkendy vyhrazené právě
na tyto činnosti. Tady se dostáváme do roviny vzájemné tolerance
a ohleduplnosti. A ve výsledku ani deset vyhlášek nezabrání sousedovi rušit moji „nedělní siestu“, pokud se vzájemně nedomluvíme. Víc než hluk mi vadí bezohlednost těch, kteří pálí plasty
na pozemcích u svých domů nebo v kotlích. To bych viděl jako
důležitější téma k řešení.
Kouba Jiří (ANO 2011, bezp.)

Již teď mi občas Nepomuk připomíná "město duchů". Nevidím
nutnost zbytku zde žijící populace nařizovat, kdy mohou sekat
trávu a podobně. Pokud je potřeba tuto vyhlášku vytvořit, navrhuji
omezit hluk o víkendech cca do 9 hodin a od 20 hodin. Ale myslím
si, že rozumně smýšlející člověk k tomuto vyhlášku nepotřebuje.
Novák Václav (KSČM)

V Nepomuku jsou podstatně důležitější věci, které by se měly
řešit. Podle mě není tato vyhláška na pořadu dne a není třeba se
k tomu vyjadřovat.

Vybíráme z diskuzního fóra:

V Nepomuku to asi takový problém nebude, ale zde ve Dvorci
opravdu jde lidem na nervy, když si chtějí v klidu na zahradě odpoledne vypít kafe a v okolí začne ječet cirkulárka, sekačka, křovinořez,
nebo řetězová pila. Obzvláště, když ten původce je důchodce a má
na to celý týden čas. U ohňostrojů vidím spíš problém v nebezpečí
požáru. A tady jsou to spíš ty tak zvané balonky štěstí. v mnoha
zemích jsou už zakázány.
Pokud jde o další vyjádření (mé) k zákazu hluku, tak jsem také
zásadně proti zákazu. Přijde mi nesmysl omezovat někoho v tom,
kdy si má posekat trávu nebo nařezat dříví. Z důvodu pracovní
vytíženosti nynějších lidí je to velmi obtížné. Za chvilku zakážou
i psům štěkat v neděli, aby náhodou někoho nerušili ne? Naprostý
nesmysl zákazu.
Pokud bych se měl vyjádřit k otázce uvedené v NN tj. považujete
takovou vyhlášku za užitečnou, nebo naopak omezující? Baví
vás ohňostroje, nebo vám vadí? Obtěžuje vás hluk sekaček, nebo
vítáte neděli jako čas k posekání trávníku?, uvádím, že vyhlášku
nepovažuji za užitečnou, ohňostroje mi nevadí, hluk sekaček mě
neobtěžuje. Jsem totiž tolerantní člověk a věřím, že žiji ve svobodné
zemi (městě)...
Těch ohňostrojů už bylo, až je to trapné. Nejsou zábavné, ale
obtížné. Jiné je to s pracovními stroji, v Nepomuku není pro lidi
práce, když už, tak za almužnu, takže musím jezdit na celý týden
pryč a doma mám čas jen o víkendu na sekání, řezání apod.
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Město bude plánovat rozvoj sportu
Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 230/2016 Sb., kterým se
mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Novela zákona
o podpoře sportu provedená zákonem č. 230/2016 Sb., mj. zakotvila s účinností od 1. 1. 2017 nové ust. § 6 odst. 2, které stanoví:
"Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění." Ustanovení § 6a
odst. 1 stanoví: "Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje
zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí
plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které
jsou nezbytné k naplnění plánu."
Obce a kraje jsou tedy povinny zpracovávat vlastní plán rozvoje sportu pro svoje území, který musí být v souladu se státní
politikou v oblasti sportu a musí stanovit priority v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany. Dle důvodové zprávy k zákonu má
toto opatření vést k transparentnějšímu rozdělování finančních

zveme vás / inzerce
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Mezinárodní den žen
prostředků na podporu sportu. Důležitost transparentnosti rozdělování finančních prostředků na podporu sportu na úrovni obcí
a krajů jen podtrhává skutečnost, že obce rozdělují na podporu
sportu dlouhodobě nejvyšší částku.
Za nevypracování plánu zákon přímé sankce ukládat nemůže.
Pokud však sportovní kluby či obce žádají o dotace na krajské či
celostátní úrovni v rozporu s místní strategií či bez ní, může nastat
situace, že nebudou s žádostí úspěšní z důvodu absence plánu rozvoje sportu města či obce. Cílem zpracování strategií jednotlivých
měst a obcí má být mj. zajištění systematické podpory a efektivní
rozdělení peněz pro sport z veřejných prostředků.
Při tvorbě plánu rozvoje je nezbytné zapojit do procesu i občany
a místní kluby a spolky, zjistit jejich potřeby a preference, které
napomohou určit, na jaká sportovní zařízení se bude nutné zaměřit. Důležitou roli hrají samotné zájmy a aktivity místních sportovních klubů a spolků.

Zveme na přátelské posezení u příležitosti Mezinárodního
dne žen dne 9. 3. 2019 od 17 hodin do Sokolovny Nepomuk.
K tanci a poslechu hraje: Dalibor Ondrušek
Václav Novák

Marek Baroch, předseda Sportovní komise

Sportoviště

Využití

TJ Slavoj Dvorec

fotbalové hřiště a tělocvična (judo, aerobik)

FK Nepomuk

fotbalové hřiště se zázemím

Základní škola

tělocvična, fotbalové hřiště s atletickým oválem, hřiště pro míčové hry s umělým trávníkem

Městské bazény

letní provoz, svou velikostí určeny především pro děti
sportovní hala pro míčové hry (fotbal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis, stolní

Městská sportovní hala

tenis, basketbal), halu je možné využívat i na gymnastiku, jsou zde umístěny
klubovny: Šachový klub Dvorec, Rybáři Nepomuk, Sokol Nepomuk
www.nepomuk.cz/obcan/mestska-sportovni-hala

Sokol Nepomuk - areál Sokolovny

tenisové kurty, devět hřišť na pétanque, v objektu Sokolovny lezecká stěna

Fénix – zrcadlový sál

parketový sál se zrcadlovou stěnou, kapacita pro cvičení 12–15 osob www.fenix-nepomuk.cz

Hřiště U Zeleného stromu

hřiště pro míčové hry v areálu Hotelu U Zeleného stromu www.hotelnepomuk.cz

Tělovýchovné Středisko Žinkovy

sportovní hala, tělocvična, posilovna, venkovní kurty na tenis a volejbal s umělým
povrchem, fotbalové hřiště, welness zázemí www.sportcentrumzinkovy.cz

TJ Klášter

hřiště pro fotbal, volejbal, nohejbal

Cyklostezka Helenka

2,5 km dlouhá trasa spojující Klášter a Dvorec

Autokemp Nový rybník

přírodní koupaliště, minigolf, tenis novyrybnik.cz

Závodní areál Kramolín

motokrosová, sajdkárkrosová a čtyřkolková trať www.amknepomuk.cz

ŠRÁMEK PLZEŇ
Nejlepší nabídka vozů Hyundai
v Plzeňském kraji

?

VŠESTRANNĚ LEPŠÍ
volba.
Autoprodej Šrámek s.r.o.

Vážení občané, víte o dalších sportovištích, která je možné v Nepomuku
a okolí využívat? Jak jste spokojeni s možnostmi sportování? Nyní máte
možnost se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.

Nepomucká 120
Plzeň – kousek od Olympie
Tel.: +420 603 141 143
www.sramek-plzen.cz
A to díky nepřekonatelnému
Hyundai TURBO zvýhodnění.

Využijte to jediné opravdové zvýhodnění
v záplavě ostatních nabídek.
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Sborník listuje v minulosti,
ale přibližuje i přítomnost
První číslo dalšího ročníku inovovaného vlastivědného sborníku
Pod Zelenou Horou otevírá vzpomínka na hudebníka a skladatele
Jaroslava Škabradu, který je jednou z těch osobností, které si stále
neseme v srdci. Stejně jako on nikdy nezapomněl na vesničku,
odkud pocházel. Od jeho narození uplynulo letos v lednu rovných
100 let. Zvyky v období masopustu a postní doby na jihu Plzeňska
se ve svém článku zabývá Jiří Sankot a Roman Tykal ho doplňuje
zvykem z Měčínska s málo známým názvem „Jehníd“. V popisovaném vydání také končí dvě delší práce našich odborných spolupracovníků, archivářů. Jsou to „Školy na panství Zelená Hora v době
zavádění všeobecné školní docházky v 80. letech a počátkem 90. let
18. stol…“ (autor Mgr. Jakub Mírka) a „Hostince v Kasejovicích za starého mocnářství“ (autor Mgr. Vladimír Červenka). O počátcích organizovaného sportu – Sokola v Dolní Lukavici –, který letos jubiluje,
napsala Eva Horová. A konečně se dostáváme do současnosti, když
po upozornění našeho vídeňského čtenáře doprovodíme výpravu
rakouských učitelů češtiny po stopách Josefa Hlávky a do diáře si
poznamenáme pozvánku na zajímavou regionální konferenci. Bude
na téma „Sv. Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu“
a pořádá ji město Nepomuk ve dnech 13. a 14. května 2019.
Věra Kokošková
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Malá vzpomínka
na pana spisovatele

Dne 24. února 2019 uplynul rok od doby, kdy nás opustil a odešel
tam, odkud už není návratu, jeden z největších znalců kulinární
gastronomie a úspěšný spisovatel populárních a hodně oceňovaných vlastivědných kuchařek pan Ing. Václav Malovický. Kromě
těchto známých kuchařek jako Kuchyně staré Šumavy, Kuchyně starého Pošumaví či Švejkova cestopisná kuchařka napsal také knížku
pro děti, o které se tady v Nepomuku málo ví a která čerpala svůj
námět z jeho milované Šumavy – Matýskovo putování tajemnou
Šumavou. Tato kniha poutavě vypráví o malém chlapci, sirotkovi
Matýskovi, který putuje v dávných časech jedním z nejkrásnějších koutů naší země – Šumavou. Je to kniha, která by i v současnosti mohla fungovat zároveň jako turistický průvodce, jak přesně
popisuje místa, kudy malý Matýsek chodil hledaje svého tatínka.
Na svém putování zažívá neuvěřitelná dobrodružství, setkává se
s dobrými i zlými lidmi a také s bájnými bytostmi: permoníky,
vílami, vodníky, skřítky i obry. Ze všech těchto situací ale dokáže
Matýsek vyváznout, pomůže přátelům a nakonec najde i svého
tatínka. Po hrdinovi této knihy je dokonce pojmenovaná stezka
ve Zbytinách na Šumavě, kterou lemují panely s úkoly přibližující děj knihy.
Tato kniha měla mít i své pokračování, jak autor přislíbil dětem
na besedě v družině žinkovské školy. Besedu tehdy domluvila
a zařídila naše společná kamarádka vychovatelka Alena Březáková,
propagátorka této knihy a zároveň velká znalkyně a milovnice zde
popisované části Šumavy. Pro děti bylo setkání s panem Malovickým zážitek. Vždyť poprvé v životě viděly živého pana spisovatele,
mohly se ho na vše vyptat a zjistit, jak to všechno bylo a bude
s Matýskem dál. Na tomto slíbeném druhém díle pan Malovický
pracoval – stejně jako na svatební a sváteční kuchařce či kuchařce
s tématem koláče a koláčování.
Bohužel pro nás i pro děti se už druhého dílu Matýska ani autorových dalších připravovaných kuchařek, které přinášely kromě
receptů i plno zajímavostí z té které oblasti jeho zájmu, nedočkáme.
Kdo by však měl zájem knihu zakoupit, může tak učinit ve všech
informačních centrech Národního parku Šumava. K dostání jsou
mimo jiné v IC Kvilda, Horská Kvilda, Svinná Lada, Srní a nejvíce
výtisků je k dispozici v IC Modrava. Pokud nebudete mít cestu
tímto směrem a o knihu budete mít zájem, věřím, že nebude problém spojit se telefonicky či mailově s ochotnými dámami např.
v IC Modrava, které by knihu mohly zaslat poštou.
Helena Sedláčková
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Obnova staré školy

Pod souslovím „stará škola“ si většina z nás asi představí rozlehlou
stavbu na náměstí, v níž probíhalo školní vyučování v letech 1865–
1995. O té ale tento článek nepojednává. Někdejší piaristická kolej
není totiž zdaleka nejstarší školní budovou ve městě. Vždyť škola
bývala v Nepomuku již ve středověku. Nacházela se pravděpodobně
někde poblíž fary, její přesná lokalizace ale není známá.
Stavba, která již přes dvě stě let zaslouží přízvisko „stará škola“,
stojí na náměstíčku u sv. Jakuba a nese dnes č. p. 179. Vyrostla
na samém počátku 18. století. Dne 23. června 1699 zakoupila obec
na příkaz zelenohorské vrchnosti Václava Vojtěcha, hraběte ze Šternberka, za 10 zl. chalupu kloboučníka Jakuba Krušiny s tím, že „dříví
z ní si může odvézt“. Šlo tedy nejspíše o roubenou stavbu. Na jejím
místě byla vystavěna zděná školní budova, ve které se začalo vyučovat v roce 1701. Tento letopočet byl uveden na vstupních dveřích
do domu, jež se zde uchovaly až do roku 1965. Ve škole byly jedna
třída a byt učitele, další třída bývala ve vedlejším domku č. p. 178.
V něm také bydlel roku 1785 „varhaník“ a učitel Jakub Jan Ryba
spolu se svým synem Jakubem Šimonem Janem Rybou, který jej,
nemocného, tehdy zastupoval. Pobyt slavného hudebního skladatele v letech 1770–1780 a 1785–86 představuje nepochybně důležitý
okamžik v dějinách staré školy. Sám Ryba na školní budovu ovšem
právě vlídně nevzpomínal: „Do školy mě vedl otec, jejíž vzhled byl
jak psí kotec.“ Veršíky prozrazují, že budova nebyla v nejlepším
stavu. Snad i to byl důvod, proč ji nepříliš dlouho poté, 15. července 1785, obec prodala ve veřejné dražbě. Učilo se zde ovšem
i nadále. Roku 1786 získal dům věnem obuvník Vojtěch Pintofel.
V jeho rodině pak zůstal až do druhé poloviny 20. století. Stavba
byla poškozena ohněm v roce 1799. V podobě z doby po požáru se
dochovala až do 60. let 20. století. Tehdy došlo ke dvěma nesourodým událostem. Nejprve byl objekt pro své mimořádné historické
hodnoty prohlášen 23. 11. 1963 kulturní památkou. Bez ohledu
na to ale v roce 1965 proběhly výrazné úpravy jeho vnějšího pláště.
Téměř celá fasáda byla okopána a nově nahozena, vyměněny byly
všechny dveře i okna. Okna olemovaly ze stran zaoblené špalety,
typický výtvarný prvek tehdejší doby. Výraz budovy se značně změnil,
a to k horšímu. Přesto zde zůstaly zachované památkově hodnotné
prvky – například klenby v přízemí, černá kuchyně či archaický krov
se středním vazníkem tzv. „na kobylu“.

zveme vás
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Pozvánka na Slavnostní odhalení skutečné
podoby sv. Jana Nepomuckého

V této podobě dům zůstal dalších padesát let, pouze se v něm
na konci 20. století přestalo bydlet a pozvolna chátral. Roku 2016
započali současní majitelé s postupnými rekonstrukčními pracemi.
Nejprve proběhla oprava krovu a střechy, v loňském roce došlo
na výměnu oken v průčelí za repliky historických a rehabilitaci celé
západní fasády. Výtvarné řešení, včetně barevnosti, bylo založené
na studiu dobových fotografií, restaurátorském průzkumu i analogiích. Fasády členěné malovanými prvky, zejména vodorovnými
a svislými lesénami, i pasparty kolem oken byly pro historické stavby
v Nepomuku typické, a to nejen na počátku minulého století, jak ukazuje množství archivních snímků, ale i v dobách starších. Doklady
malované výzdoby domovních průčelí máme již ze 17. století. Přesto
výsledek rekonstrukce není zcela bezchybný, rozměry nových oken
vycházejí z velikostí výplní osazených v 60. letech a jsou tak poněkud
větší (širší) než ty původní. Jde naštěstí o detail, kterého si většina lidí
nepovšimne. Problémy také způsobuje „utopení“ domu vůči okolnímu terénu, ke kterému došlo při vydláždění Přesanického náměstí.
Obnova staré školy byla opakovaně podpořena z několika dotačních programů - Ministerstva kultury (Podpora obnovy nemovitých
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)
a Plzeňského kraje. V letošním roce plánují majitelé v opravách
pokračovat. Dojít by nyní mělo na severní fasádu směřující do Plzeňské ulice. Opět budou osazena špaletová okna do líce fasády a bude
osazena i replika historických krámských dveří. V dalším roce přijde
na řadu jižní strana domu. Zde majitelé hodlají nechat vyrobit, podle
snímků z archivu Národního památkového ústavu v Plzni, kopii
barokních dveří s letopočtem 1701. Do budoucna by se zde mělo
opět bydlet, v přízemí možná bude malá galerie, krámek či kavárna.
Dům č. p. 179 nepůsobil v posledních desetiletích příliš líbezně.
Jeho vzhled mohl vyvolávat i otázky, proč je takováto budova kulturní
památkou. Nyní se ovšem díky památkové péči stává skutečností
jeho rehabilitace jakožto jedné z osobitých staveb na Přesanickém náměstí, která se podílí nejen na rázu tohoto prostranství, ale
i na památkové hodnotě celého města. Příklad staré školy ukazuje,
že i znehodnocený historický objekt je možné citlivě opravit a vrátit
mu původní výraz. K radosti majitele i všech kolemjdoucích.
PhDr. Pavel Kroupa, předseda Komise památkové péče

V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku uskuteční slavnostní
odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti
výročí 290 let od svatořečení nejznámějšího nepomuckého rodáka.
Iniciátoři akce, toho času ředitelka Svatojánského muzea Kateřina
Dobrovolná a někdejší nepomucký vikář Pater Vítězslav Holý, společně s manažerem Mikroregionu Nepomucko Pavlem Motejzíkem
a Paterem Miroslavem Heroldem spolupracovali s brněnskými
antropology na rekonstrukci skutečné podoby jednoho z nejslavnějších světců vůbec. Výstupem projektu pak bude bronzová busta
světce. Podrobnosti týkající se metody rekonstrukce Janovy podoby
a další zajímavé informace se veřejnost může dozvědět právě při
příležitosti slavnostního odhalení, kde budou přítomni mj. i brněn
ští tvůrci bronzové busty sv. Jana – Eva Vaníčková a Ondřej Bílek.
Součástí akce bude též umožnění prohlídky Svatojánského muzea
(vstupné dobrovolné) a krátký doprovodný program. Po slavnostním
odhalení je pro zájemce naplánována přednáška prof. Jana Royta
týkající se ikonografie sv. Jana a sv. Vojtěcha. Tímto jsou všichni
na událost srdečně zváni.
Kateřina Dobrovolná

Touto cestou by bylo příhodné také poděkovat všem sponzorům,
kteří se finančně na projektu podíleli. Níže jmenovaným srdečně
děkujeme: Mgr. Pavol Pavlovič / Matuš Jaremko, MBA, Ph.D. /
Plzeňský kraj / Mikroregion Nepomucko / Město Nepomuk /
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

Časový harmonogram akce:

16:00

Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Pater Jiří Špiřík

17:00–17:30

Prohlídka Svatojánského muzea

17:30–18:00

Hudební vystoupení (Canto Nepomucenum)

18:00

Slavnostní odhalení rekonstruované podoby sv. Jana Nepomuckého

18:15

Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. na téma Ikonografie sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha
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Blahopřání k úspěchu
Krásný výsledek zaznamenali naši žáci z osmých a devátých tříd
v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Organizací okresní
soutěže byl pověřen blovický Dům dětí a mládeže. V konkurenci
8 základních škol okresu Plzeň-jih si výborně vedli naši reprezentanti. V kategorii žáků 8. a 9. tříd si vítězství odnesla Nikola
Vodičková z 9. A, krásné druhé místo získal Václav Šmolík z 8. B
a pomyslné stupně vítězů doplnila Aneta Vlková z 8. B také z naší
nepomucké školy. V nižší věkové kategorii malý kousek pod stupni
vítězů obsadila žákyně 7. třídy Ruby Vandaele. Všem našim reprezentantům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a k umístění blahopřejeme. Poděkování patří samozřejmě všem vyučujícím
angličtiny, které naše žáky anglický jazyk během školního roku učí
a výborně je připravily na okresní kolo.

Opět po roce jsme ve škole měli možnost přivítat profesionální
hudební uskupení s názvem MD Company, tentokrát s programem Slabikář popu. Pořad určený žákům 1. stupně byl zaměřený
především na oblast populární hudby a různé druhy rytmů. Odvážnější žáci si mohli společně se čtyřčlennou kapelou vyzkoušet
rytmy na malých bubíncích a také si s hudebním doprovodem
„zarapovat“. Kromě hudby vyslechli žáci od kapelníka Miroslava
Dvořáka celou řadu zajímavých informací o popové hudbě, interpretech, textech a melodiích. Děti pak měly možnost ve třídách
zhodnotit celý program a nebyl mezi žáky nikdo, komu by se
pořad nelíbil. Několik málo úryvků od žáků: "… moc se mi líbila
písnička We Will Rock You, kterou jsme si s kapelou zazpívali,
… na koncertě zpívali písničky Mamma Mia, Holky z naší školky
i současný hit od Adele, … mně se nejvíc líbila písnička Holky
z naší školky, znám ji a zná ji taky moje mamka, … už víme, že
Michal David se jmenuje Vladimír Štancl a zpívali jsme jeho písničku Já chci žít non stop…" Pokud se něco málo negativního
objevilo, pak to byly připomínky ve smyslu „moc rychle to uteklo“,
„poslouchal bych dál“, „bylo to prima, ale mohlo to být delší“
apod. Podle vedoucího hudební skupiny p. Dlouhého nepomučtí žáci opět velmi příjemně překvapili teoretickými znalostmi
i celkovým přehledem z hudební oblasti. Podle vyjádření vyučujících, které měly možnost se koncertu zúčastnit, měla všechna
vystoupení vynikající úroveň a kolegyně stejně jako před rokem
ocenily přiměřenost výkladu věku posluchačů.

Zápis budoucích prvňáčků
Zápis do nepomucké základní školy se uskuteční ve středu 3. dubna
2019 od 13:00 do 17:00. V mateřských školách budou rodičům
budoucích prvňáčků předány dotazníky, které zákonní zástupci
vyplní a dostaví se s nimi k zápisu spolu s dětmi do učeben prvního
stupně v přízemí. Ve třídách rodiče doplní ve spolupráci s učitelkami
1. stupně další potřebné administrativní údaje. S každým budoucím prvňáčkem si paní učitelky popovídají, děti dostanou možnost
něco namalovat, zarecitovat nebo vyprávět. Další informace jsou
zveřejněny na stránkách školy www.zsnepomuk.cz, případně mohou
rodiče do školy zavolat nebo se zeptat v mateřských školách.
Na nové žáky školy i jejich rodiče se těšíme
ve středu 3. dubna 2019.

Proběhlo školní kolo
recitační soutěže
Ve středu 13. 2. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Čtyřicet dva mladých recitátorů soutěžilo ve třech kategoriích
o postup do okresního kola, které proběhne 6. 3. 2019 v Blovicích. Podpořit je do hlediště auly přišli spolužáci, paní učitelky i rodiče. Velká
pochvala patří samozřejmě nejen všem soutěžícím, ale také paním
učitelkám, které pomáhaly s výběrem textů a s přípravou na recitaci.
Pochvalu a poděkování zaslouží žákyně 7. ročníku Štěpánka Milfortová, která se do soutěže přihlásila jako jediná z druhého stupně.

1. místo Karolína Čekanová (3. C)
2. místo Martin Kuba (2. B)
3. místo Anežka Balíková (3. B)
2. kategorie (4. a 5. třídy)

1. místo Kryštof Kuba (4. A)
2. místo Adéla Beroušková (4. A)
3. místo Amálie Šlajerová (4. A)

OVOV ve škole

Uděleno bylo 8 čestných uznání za velmi pěkný přednes.
Do okresního kola postupují vždy první dva soutěžící z každé kategorie. Blahopřejeme a držíme palce všem postupujícím.

V době, kdy se Nepomucké noviny dostávají ke čtenářům, už mají
děti za sebou první měsíc druhého pololetí. V krátké rekapitulaci
se můžeme podívat na část statistiky obsahující výsledky 1. pololetí
školního roku 2018–2019. Při pololetní klasifikační pedagogické
radě jsme pracovali s těmito čísly:

Jak jsme informovali v lednovém čísle NN, o rozdělení celkového
výtěžku vánočního jarmárku budou rozhodovat žáci celé školy.
V době před uzávěrkou únorového čísla měly všechny třídy možnost
vyplnit malý formulář, na kterém děti uvedly, kam by podle jejich
názorů mohly být navržené částky zaslány. Konkrétní rozdělení
budou ještě projednávat zástupci školního parlamentu ve druhé
polovině ledna a předpokládáme, že konkrétní částky zveřejníme
v dalším čísle NN.

Velký příděl sněhu umožnil žákům naší školy využít oválu v těsném
sousedství školy pro běžecké lyžování. Možnost zalyžovat si na běžkách využili žáci čtvrtých, pátých, osmých a devátých tříd. Pro
osmáky a deváťáky nebyly běžky nic nového, protože většina z nich
absolvovala lyžařský kurz v sedmé třídě, ale pro některé mladší spolužáky z prvního stupně to bylo první setkání s vratkými a klouzajícími prkénky. Sice se občas někdo ocitl na sněhu v jiné než lyžařské
pozici, ale obvykle se na konci hodiny tělesné výchovy většina dětí
ptala, kdy se půjde na běžky znovu.

Výsledky: 1. kategorie (2. a 3. třídy)

Zahájili jsme 2. pololetí

Jarmárek a rozdělení výtěžku
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Běžky u školy

Václava Janoušková

Sedmáci na Samotách
Tradičně v únoru se od nepomucké školy vydává autobus s lyžemi
a sedmáky směrem na Železnou Rudu. Stejně tak tomu bylo
i v tomto školním roce. Osvědčený penzion Na Samotách poskytuje příjemné ubytování i celodenní stravování. Obrovskou výhodou je vlek těsně sousedící s penzionem, a tak účastníci lyžařského
kurzu bez dlouhého přesouvání ke svahu mohou po pár metrech
využívat vleku a neztrácí čas přesuny k lyžařským svahům. Letošní
kurz byl ve znamení převážně krásného počasí a velmi vysoké sněhové pokrývky, jednoduše si letošní kurz sedmáci užívali v úplně
ideálních podmínkách. Jaké dojmy a zážitky si z kurzu třicítka
žáků naší školy odvezla, to si čtenáři přečtou v dubnových Nepomuckých novinách.

ZŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / březen 2019

1. stupeň:
celkem žáků

prospěli
s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

nebyli
klasifikováni

269

212

50

0

7

2. stupeň:
celkem žáků

prospěli
s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

nebyli
klasifikováni

236

110

121

3

2

Klasifikace nebyla uzavřena z různých důvodů, např. dlouhodobá absence žáka, nástup do české školy ze zahraničí apod.
Kromě prospěchu se hodnotí v každém pololetí také chování,
na pedagogické radě byly uděleny a schváleny 2 ředitelské důtky
a jeden druhý stupeň z chování za neomluvené hodiny. V naší škole
máme v tomto školním roce několik žáků ze zahraničí. Jsou mezi
námi děti holandské, belgické, slovenské, ukrajinské a maďarské
národnosti.

Pro mnoho čtenářů je zkratka uvedená v titulku pravděpodobně
velkou neznámou. Ale při bližším seznámení poznáme velmi užitečnou oblast činnosti. Jedná se o Odznak všestrannosti olympijských vítězů, který založili dva zlatí olympijští medailisté
v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku
je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo
děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Cílem je společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší
se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to
především u těch méně nadaných. Disciplíny Odznaku všestrannosti by učitel s dětmi měl během školního roku absolvovat několikrát, aby mohly děti sledovat zlepšování výkonů. A průběžně
by měl také zaznamenávat všechny výkony. Důležité též je, aby
do hodin zařazoval cvičení, která budou u dětí rozvíjet především
ty vlastnosti, které jsou u nich problémové. Program využívá přirozené soutěživosti dětí, porovnávání mezi sebou a možnost zisku
odznaků různých úrovní (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový) dle
dosažených výsledků děti motivuje k rozvoji všestrannosti. Dvojice lektorů navštívila nepomuckou základní školu a v tělocvičně
se během dopoledne vystřídaly všechny ročníky z prvního stupně.
Po krátké rozcvičce se děti rozdělily na několik stanovišť, kde pro
ně byly připraveny různé jednoduché sportovní činnosti. S organizací a ukázkami pomohli starší spolužáci z druhého stupně a všem
dětem zapisovali dosažené hodnoty. Předpokládáme, že tytéž tělovýchovné aktivity absolvují děti v druhém pololetí ještě několikrát
a v červnu bude u většiny patrné zlepšení tělesných schopností.
Sluší se připomenout, že v tomto programu jsou vyhlášeny okresní
a krajská kola a celostátní finále. V minulých letech naši reprezentanti postoupili jako vítězové okresního kola do krajského kola,
a dokonce jsme měli úspěšnou reprezentantku i v celostátním finále.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor
s Andreou Kolmanovou

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Andrey Kolmanové

V tomto rozhovoru bych vám chtěla představit hlavu a duši
Víceúčelového zařízení a útulku pro psy v Borovně, matku tří dětí
a chovatelku osmi psů paní Andreu Kolmanovou. Z rozpadlého
statku vybudovala tato energická žena moderní zařízení,
jediné svého druhu na území okresu Plzeň-jih. Provedla mě
rozsáhlým objektem od veterinární ordinace po kotelnu, a poté,
co jsem viděla fotografie původního stavu těch míst, nemám
nejmenší důvod nevěřit, že své další plány uskuteční také.

Vznik útulku je datován do roku 2011, ale v provozu
tak dlouho není. Jak to vlastně všechno začalo?

V roce 2011 jsme založili občanské sdružení, dnes je to zapsaný
spolek Storgé. Vytyčili jsme si koncepci, co bychom chtěli, jak by
to mělo vypadat. Ta myšlenka se zrodila, když jsme s manželem
pomáhali v Záchranné stanici ve Spáleném Poříčí. Stanice funguje
pro volně žijící živočichy, nicméně se tam pořád řešili toulaví, opuštění nebo týraní psi. Pan starosta Čížek tenkrát na nějaké schůzi
prohlásil, že by byl strašně rád, kdyby tady vzniklo nějaké zařízení,
které by sloužilo pro tyto psy. Já jsem v té době byla ještě na mateřské a ta mi pomalu končila. Přemýšlela jsem, jakým směrem
se budu ubírat dál, tak jsem se té myšlenky chytila, protože já odmalička mám psy, jsem zapálený kynolog a moc mě to baví. Řekla
jsem si, tak zkusíme něco vybudovat, a protože bez peněz to jde
špatně, napsali jsme projekt na Evropskou unii a ono to vyšlo, což
bylo veliké překvapení. Místo jsme ještě nějakou dobu hledali,
potřebovali jsme objekt, který by splňoval určité parametry, například aby byl alespoň sto metrů od posledního obydlí. Pak jsme
zakoupili za zbytkovou cenu rozbořený statek v Borovně a vrhli
se do přestavby. Takže jsme papírovali, papírovali a začali stavět
a na jaře 2015 byl spuštěn provoz.
To bylo velké sousto, v kolika lidech
jste se do toho pustili?

Dali jsme se do toho s manželem a s pomocí mého bratra. Byly
to velké nervy, protože ta dotace musela být ještě dofinancována

a samozřejmě nám ty peníze nestačily a pořád je tady co dělat.
Máme tu další objekt, který potřebuje opravu. Na jaře budeme dělat
rekultivaci okolí a výběhy. Potřebovali jsme si ještě milion a půl
půjčit, takže měsíčně splácíme poměrně velkou částku. Musíme
fungovat, musíme pracovat a musíme to dotáhnout.
A kolik lidí pracuje v útulku teď?

Většinou se tady točí dva až tři zaměstnanci. Využíváme ještě program z Úřadu práce, veřejně prospěšné práce, takže zaměstnáváme paní přes tento program, čímž ušetříme nějaké prostředky
na mzdách, protože jsme neziskovka a peníze na mzdy nevygenerujeme. Když je tu kolem dvaceti pejsků, což je průměr, tak je
to akorát.
Jaká je v současné době kapacita útulku?

Zatím je to zhruba do třiceti psů – s tím, že teď přebudováváme
ještě pravé křídlo, teď tam doděláváme vnitřní kotce, takže budeme
mít o dalších jedenáct míst více. My chceme, aby to bylo pořád
menší zařízení, do čtyřiceti pejsků, protože potom ta zvířata mají
individuální péči.
Dočetla jsem se, že provozujete také hotel pro psy.

Ten objekt je docela veliký a nás napadlo, že když jsou tady prázdné
kotce, využijeme je jako hotel pro psy, i když hlavní je pořád útulek.
Pokud máme volno, tak si sem lidi můžou pejska dát, když třeba
jedou na dovolenou. Často jsou tu psi z nějakých sociálních

důvodů, například když jsou lidi v nemocnici nebo se dostanou
do složité rodinné situace a o toho pejska se nemá kdo starat, než
to vyřeší. Tomu říkáme sociální hotel a účtujeme nižší částky. Také
se stává, že zemře majitel a příbuzní sem pejska přivezou s tím,
že ho chtějí nabídnout k adopci. Zaplatí ten sociální hotel a my
pejska nafotíme, inzerujeme a snažíme se mu najít nového majitele. Útulek je naplněný samozřejmě v křivkách, víc psů, méně
psů, ale pořád se tady topí, pořád se platí elektřina, takže hotel
nám pomáhá to finančně udržet.
Jaký je v útulku denní režim?

Útulek otevíráme pro veřejnost v osm hodin, začíná se ranním
venčením. Venčíme hlavně ty pejsky, co udržují hygienu, jsou čistotní. Nakrmí se a začne se uklízet. Zhruba do deseti, do jedenácti
hodin se uklízí, poté se chodí na vycházku, pak máme obědovou
pauzu, jde se znovu na vycházku se všemi psy a opět se uklidí,
nakrmí a je večer. Tuhle činnost dělají hlavně paní ošetřovatelky.
Já to koordinuju, kde který pes bude ubytovaný, jaký je jeho zdravotní stav, kolik krmení potřebuje, jak často. Když je to nějaké
problémové zvíře, tak si ho beru na starosti já, nenechám k němu
paní ošetřovatelky chodit, ale to se stává málokdy. A samozřejmě
vyřizuju veškerou agendu, komunikaci se sponzory, s veřejností,
adopce psů, přijímání psů, vydávání psů, správu webových stránek a Facebooku. Chci vědět, co se děje, a chci to mít všechno pod
kontrolou. A když jsou nějaké provozní problémy, tak je řeším.
A ještě se starám o kotel – nosím kýble s uhlím a láduju ho. Celé

zařízení je vytápěné, temperujeme, a když je zima, tak pouštíme
psy do výběhu jenom omezeně a hlídáme, aby nenastydli.
Jak se se psy v útulku pracuje?

Pes se sem dostane a spadne do určitého režimu. Tomu zvířeti
pomáhá, že ví, kdy se pravidelně jde ven, kdy se nažere, kde má
svůj pelech, svoje místo, a to zvíře se nesmírně zklidní. Většinou
nejsou žádné problémy. A pak jsou tu zvířata, která mají psychické
problémy, a těm se věnuji individuálně. Ale abychom cvičili psy,
na to čas není. Tady to probíhá na bázi základní socializace. Umět
se chovat k člověku, umět se vyvenčit, nebát se, když na něj člověk
sáhne, běžné základní věci. Výcvik musí probíhat už v rámci nové
rodiny. Naším úkolem je dát to zvíře dohromady, a to jak fyzicky,
tak psychicky, a najít mu vhodnou rodinu, samozřejmě když je to
nějaké temperamentní zvíře, tak někoho, kdo bude aktivní, když
je to gaučáček, tak třeba starou babičku.
Jak jste úspěšní v adopci psů?

Až mě to překvapuje, že to jde rychle. Většina psů odchází ihned
po karanténě do nových rodin. Pobyt pejska tady bývá zhruba
kolem jednoho měsíce. Samozřejmě, že se najde jedinec, který
je problémový, ale většinou pejskové tady nezůstávají, to už jsou
jenom ti staří, kteří třeba nemůžou ani chodit a jsou tady na dožití,
nebo je to nějaké agresivnější zvíře – a těch je hrozně málo. Hodně
lidí si bere i staré pejsky, přijedou sem třeba sedmdesátiletí lidé,
kteří byli celý život zvyklí mít psa a chodit s ním na vycházky. Chybí
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jim ten kamarád, ta motivace a říkají: „Já jsem starý pán/paní, já
si nebudu brát štěně.“ A vezmou si třeba desetiletého, dvanáctiletého psa. To je rozumné, pokud nemají za sebou rodinu, která by se
o zvíře postarala. Když je ten pejsek menší, je to výhoda, protože starý
člověk s velkým psem už špatně laboruje. Ale taky přijdou zlatí lidé,
kteří si vezmou starého psa jenom proto, že už je dlouho v útulku. Je
to i v našem zájmu, aby nám tu zvířata nezůstávala, protože máme
nastaveno s obcemi a městy, že nám hradí maximální délku pobytu
zvířete dva měsíce. Když je tu déle, tak už na něj nedostáváme žádný
příspěvek a živíme ho ze svého.
Máte nějakou zpětnou vazbu od těch
rodin, kam umisťujete psy?

Vyžadujeme zpětnou vazbu, kontrolujeme je. Ne, že bychom jezdili
po kontrolách a lezli lidem do soukromí, ale požadujeme aspoň
telefonický kontakt, fotky a tak. A jsme rádi, když nám lidi dávají
vědět, že se to povedlo.
Jak jsem vás pozorovala, vy musíte umět dobře
odhadnout reakce zvířete, i když ho neznáte, jak
s ním manipulovat a co si k němu člověk může
dovolit. To jste získala prostě zkušeností?

Já myslím, že každý člověk, který má psa, si to takzvaně nakouká a ví,
jak se k tomu zvířeti chovat. V podstatě je potřeba hodně to zvíře pozorovat, dělat pomalé pohyby. Pes je domestikované zvíře, kolikrát
na něm vidím, jak se mu strašně uleví, že přišel do útulku, že už se
nikde netoulá, že se o něj člověk konečně postará. Agrese a obranné
chování najednou zmizí a je úplně v klidu. Samozřejmě najde se
pes, který není psychicky v pořádku, i takové zvíře je a hrozně mě
překvapilo, nikdy bych tomu nevěřila, kdyby to nebyla moje praktická zkušenost, že nejčastěji mají tyto poruchy chování labradoři či
kříženci labradorů. Je to plemeno, které je hodně populární, a lidé
je množí bez jakýchkoliv povahových testů, zkoušek, a když se nedělají povahové testy nebo se tam přimíchá jiné plemeno a u toho
pejska se objeví nějaké agresivní chování, tak tohle je plemeno, které
si s tím nedokáže poradit. Pokud jsme tady měli nějaký úraz – pokousání, z 99 procent to byl právě labrador. Nevaruje, bez varování
zaútočí i na člověka, který se o něj staral, v podstatě bezdůvodně.
To je psychické onemocnění, ten pes za to nemůže a ani výchovou
nic nezmůžete. A labrador je poměrně velké zvíře, 40 kilo, takže to
pokousání není úplně malé.
Stane se tedy, že dojde k nějakému napadení?

Stane se to výjimečně, ale při tom počtu psů, co nám projde
pod rukama, to asi ani jinak nejde. Jsme pojištění a proškolení
a na prvním místě je vždycky bezpečnost lidí. Jakmile si paní ošetřovatelka ke psu netroufá nebo vidí, že ten pes nekomunikuje, tak
k němu nechodí a jdu si to udělat sama.
Jak máte zajištěnou veterinární péči?

Dělám první pomoc a snažím se odhadnout situaci a pak to konzultujeme s paní doktorkou Jindrovou nebo Horákovou (MVDr. Martina
Horáková – Doktorka ze dvorka, pozn. redakce). Plánujeme otevření
veterinární ordinace přímo tady v areálu. Prostory jsou skoro připravené, během února bychom to rádi učesali, uhladili a od března by
měla fungovat. Paní doktorka už sem večer jezdí, dělá akutní věci
i operace. Ona má dvě menší děti, takže tu nebude každý den, ale
jak děti budou odrůstat, tak doufáme, že času bude přibývat.
Paní veterinářka Tereza Jindrová vlastní uspávací pušku, ta
mi taky kolikrát vytrhla trn z paty, výborně střílí. Když jedeme
na odchyt nějakého většího psa, kde hrozí nebezpečí pokousání,
pejska uspíme, přivezeme do útulku a většinou během jednoho dvou
dnů pejsek pochopí, že tady mu nic nehrozí a dá se s ním normálně
spolupracovat. Stává se to málokdy, většina psů se dá odchytnout
na buřta a vlídné slovo.
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Vzpomenete si na nějaký překvapivý
moment z práce v útulku?

Vzpomínám na takový veselý zážitek, když jsme tady přijímali zatoulanou fenku a pán si pro ni přijel a pořád nám tvrdil, že je to
pes. Museli jsme ho přesvědčit, že už má doma rok fenu, pán se
divil, hledal Beníka a odjel s Beničkou. Jinak tady je každý den
překvapení, přijdete do práce a nevíte, kdo zavolá a co se bude dít.
Což je na jednu stranu moc hezké, ale občas toho má člověk až
nad hlavu, je to vyčerpávající a říkám si, že trošku klidu by neškodilo. A hlavně jedete pořád, pracovní dny, soboty, neděle, svátky,
prostě ta zvířata nezavřete a neodejdete. Zvířata se ztrácí i o víkendech a na tu první pomoc musíte být pořád na telefonu. Pokud
mám zmeškané hovory, volám zpátky, sleduju situaci, a když se
mi podaří někam odjet, stejně jsem pořád v kontaktu s útulkem
a jsem tak trošku na trní, aby se něco nestalo. Dovolená je tak jako
tak pracovní, akorát když jsem někde mimo republiku, tak pověřím svého bratra, aby příjmy psů, ježdění pro psy a odchyty dělal.
Kromě vedení psího útulku se zabýváte kynologií
a psími sporty. Povězte mi něco o tom.

Mě hodně baví psí sporty, konkrétně nejvíc asi agility. Máme skupinu Agility Storge, scházíme se k pravidelným tréninkům ve Spáleném Poříčí na basebalovém hřišti, ale plánujeme vybudovat
cvičiště tady u útulku, abychom byli ve svém. Na jaře máme vždycky
i začátečnický kurz a pořádáme jednou až dvakrát ročně oficiální
závody tady v Poříčí, i mistrovství republiky bíglů v agility jsme
dělali. Pak pořádáme ještě v létě nebo na podzim Brdský kros, což
je caniscrossový a dogtrekkový závod v CHKO Brdy. Máme i dětský
běh a vycházku pro lidi. Dále pořádáme ještě pravidelné akce jako
je vánoční den v útulku, velikonoční den v útulku, kdy máme také
procházku pro veřejnost a vyrábění pro děti a pro maminky, rádi
zveme kynology a jiné zajímavé osobnosti a děláme různé besedy
a semináře. Hodně se osvědčily socializační vycházky, mají zájem
lidi, co mají třeba problémové pejsky nebo pejsky z útulku. Přemýšlím, že bychom je na jaře začali dělat častěji. Občas tady míváme
i tréninky na hale, ale samozřejmě to nemůže být agility, na to
tam není místo, máme tam třeba základní poslušnost a obedienci, což je vysoká poslušnost. Pak jsme tu měli kurz psí masáže,
teď tu bude probíhat kurz první pomoci pro psa a taky tu budou
zkoušky obedience.
A ještě provozuji canisterapii, mám doma dva psy, kteří mají
složené canisterapeutické zkoušky, jsou to bíglice, feny. Už jsem to
omezila, protože to časově nestíhám a je to i poměrně psychicky
vyčerpávající, takže jezdím jenom jako občasný dobrovolník. Jezdíme do Človíčku, což je stacionář pro postižené děti, a občas jedu
ještě do Domova seniorů v Těních.
Kolik svých psů máte?

Já jich mám doma celkem osm. Mám chovatelskou stanici, ale
od té doby, co mám útulek, jsem neměla jediný odchov štěňat,
protože na to nemám čas. A ještě mám jednu útulkovou fenku.
Vrátím se k agility, mohla byste tento sport
víc popsat pro lidi, kteří neví, o co jde?

Agility je poměrně mladý kynologický sport ze sedmdesátých let
a takovou první inspirací byly koňské parkury. Termín „agility“
znamená hbitost, mrštnost a vy jako psovod a pes jste jeden tým
a překonáváte překážkovou dráhu, skokové a zónové překážky –
kladinu, áčko, houpačku, tunely, kruh, skok do dálky. Musíte mít
rychlé reakce, určitou fyzickou zdatnost, přemýšlet a mít naprosto
ovladatelného psa. Je to zajímavé i tím, že agility dráhu postaví
rozhodčí a každá dráha je jiná, vy dostanete časový termín, třeba
osm minut, kdy si trať prohlédnete, musíte vymyslet, jak toho psa
povedete, a ten musí čistě a v co nejkratším čase překonat tu sadu
překážek, většinou jich bývá okolo dvaceti. Krásné na tom je, že
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toho psa to baví, všechno dělá dobrovolně, nemáte ho na vodítku,
ovládáte ho pohybem svého těla a slovními pokyny. Je to moc hezký
sport. Může to dělat každý, malý pes, velký pes, kříženec, jakákoliv
rasa, jen musí být pejsek zdravý. Dá se to dělat na hobby úrovni
i jako vrcholový sport. Jde o to být na sebe naladěni a většinou si to
užívá jak páníček, tak i pes. A důležité je, že se tam ten pes unaví
i psychicky, protože u toho musí myslet. Existuje i agility pro seniory, kdy překážky jsou upravené a skoro na zemi, takže se to dá
dělat i se staršími pejsky, protože už nemusí tolik skákat. Každý
rok má tento sport víc a víc přívrženců. Potřebujete jenom halu
nebo hřiště, trávník, sadu překážek a trenéra.
Máte ještě nějaké jiné koníčky než psy?

Já mám ještě rodinu a víc už nestíhám. Mám dva kluky a holčičku,
patnáct, čtrnáct a jedenáct let, ještě mě potřebují. Můj koníček je
to, že vezmu své psy a jdu se s nimi do lesa projít a pak ten sport.
Co jste dělala původně, co jste vystudovala?

Já jsem vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, jsem zootechnik, a ještě pedagogiku. Před útulkem jsem učila na střední škole
ve Spáleném Poříčí, teď je škola přestěhovaná do Plzně a tam ještě
učím odborné předměty na částečný úvazek, jednou týdně. Jezdím
tam ráda, odpočinu si u toho, je to jiná práce, úplně jiné prostředí
a studenti mě nabíjí. Učím právní ochranu zvířat, základy zemědělství, základy veterinářství a záchranné chovy.
Jsou tam studenti, které to opravdu baví?

To je ekologická škola, je tam spousta zapálených studentů, což
je fajn, a spolupracujeme tak, že nám sem studenti jezdí na praxi.
Absolvují tady týdenní praxi a pak sem jezdí jako dobrovolníci,
třeba o víkendech, jsou skvělí. Oni mají čas se těm pejskům hodně
věnovat, kromě toho základního ošetřování a úklidu, který děláme
my, je to dobré pro socializaci. Oni se s nimi mazlí, chodí na vycházky. My nemůžeme jít s jedním psem na hodinu do lesa, protože se musíme věnovat i ostatním, ale studenti na to čas mají.
Jak probíhá konkrétně spolupráce s obcemi a co má
vlastně člověk udělat, když najde zaběhlého psa?

Je to nastavené ze zákona tak, že o opuštěné, toulavé nebo týrané
zvíře je povinna se postarat obec nebo město, je majetkem obce
či města. Takže když člověk najde psa, musí kontaktovat starostu
dané obce nebo policii, pokud je víkend nebo svátky, a to buď
městskou policii, když ji město má, nebo státní, případně ještě
hasiče. Tyhle složky mají povinnost se o zvíře postarat. Nevozte zvířata do útulku, my to zvíře nemůžeme přijmout. To by byla v podstatě krádež. A navíc ta města nebo obce mají své záchytné kotce,
kam to zvíře dají a čekají, jestli se ozve majitel, protože kolikrát
i znají majitele nebo aspoň tuší, čí by to zvíře mohlo být. Tak to
dělá třeba Nepomuk. A když je tam to zvíře několik dní, většinou
když se blíží víkend, pan starosta zavolá, že mají psa, o kterého se
nikdo nehlásí, a přivezou ho sem k nám. A také když jsou třeba
velké mrazy nebo je to zvíře nemocné, kdy v tom záchytném kotci
by nemělo dobré podmínky. Jezdíme i pro zvíře sražené vlakem či
autem nebo agresivní zvíře, které nejde odchytnout, to řešíme my.
Zabýváme se v tomto čísle novin také možností
omezování hluku vyhláškou, kam patří též
provozování ohňostrojů. Máte v období okolo
konce roku špičky, co se týče přijatých psů?

Ani ne, já bych řekla, že rok od roku je to lepší, lidé si dávají větší
pozor a pejsky si hlídají, zavírají. Ty povánoční a novoroční špičky
téměř nezaznamenáváme. Možná, že situace je horší ve městech
než na vesnicích. Tady je celkem klid. Ohňostroj – proč ne, ale ať
se udělá v nahlášený den, nahlášenou hodinu, lidi si zvířata zajistí.
Když jdete venčit psa, někde bouchnou rachejtle a pes se zaběhne,

rozhovor měsíce
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mnoho zvířat takhle zbytečně přijde o život a spousta lidí je potom
nešťastných. Vidím, jak to některá zvířata těžce snáší a je to pro
ně obrovský stres. Přijde mi to hrozně zbytečné. Jsem rozhodně
přívržencem protihlukové vyhlášky.
Vaše práce je podobná práci v sociální sféře,
jak bojujete proti syndromu vyhoření?

Já jsem v podstatě teď v létě zjistila, že už jsem měla nakročeno, byla
jsem vyčerpaná a musela jsem zabrzdit a utřídit si priority a musela
jsem se naučit odpočívat, jinak by to asi nedopadlo úplně dobře.
Snažím se si vzít knížku, číst si, kouknu se večer na seriál a hodně
chodím na procházky se svými psy, to mi pomáhá a dobíjí mě.
A co vás žene dál?

Mám krásný pocit, že všechno jde tím směrem, jakým má. Ty začátky tady vůbec nebyly jednoduché, určitá skupina místních lidí
si útulek nepřála, báli se, bojovali proti tomu docela urputně. Přesvědčit je, že nejsme nebezpeční lidé a nemáme nekalé úmysly, to
byl zpočátku adrenalin. Pak samozřejmě ta finanční stránka věci,
ta obrovská nejistota, co musíte zaplatit, a kolikrát jsem si musela
poradit v situacích, kdy jsem nevěděla, jestli to zvládnu. Třeba jsem
přivezla agresivního kavkazáka, kterého se mi podařilo nalákat
do auta, ale už se mi ho nepodařilo z toho kufru vyndat, takže stojíte před útulkem a v autě, které se otřásá, řádí sedmdesátikilový
pes, to mi stékal pot po zádech. Ale musím říct, že se kolem mě
vytvořila skupina lidí, o které se teď už můžu opřít a kterým můžu
věřit, a začíná se mi pomaloučku ulevovat. A navíc začínám cítit
obrovskou podporu obcí, protože i obce se k tomu zezačátku stavěly opatrně, a já doufám, že většina z nich je teď ráda, že tu jsme,
protože obec je povinna se o toulavé nebo opuštěné zvíře postarat
a my se snažíme vždycky vyhovět a najít nějakou cestu. Cítím obrovskou podporu dokonce i ze strany Plzeňského kraje a nejrůznějších firem a ono se to začíná všechno nabalovat, začínám cítit
pozitivní ohlasy – děláte to dobře a držíme vám palce. A vlastně teď
i ta veterinární lékařka, která se k nám dostala, přišla z Benešova,
neměla ordinaci, má vybavení, je nesmírně šikovná, milá, tak si
říkám super, to spojíme. Začíná to jako puzzle do sebe zapadat
a když se ohlídnu za tím, co se udělalo, tak si říkám: skvělé, tak
to asi má být. A máme další vizi, po které kráčíme dál, i když to
není jednoduché, chtěli bychom odkoupit další objekt tady vedle
a udělat tam sportovní výcvikovou halu, teď nás čeká rekultivace
a venkovní výběh, chtěli bychom opravit stodolu vepředu, dole by
měla být klubovna, nahoře ubytovací pokojíky. Těch záměrů je
spousta, doufám, že nám nedojde energie.
Děkuji za rozhovor, za optimismus a přeji
hodně sil, radost z uskutečněných vizí
a spokojené psy i lidi kolem vás.

Další informace o Storgé z. s.,
Víceúčelovém zařízení a útulku pro psy Borovno
najdete na www.utulekpropsy.unas.cz
V útulku právě probíhá sbírka na venkovní výběh pro
psy. Prosíme všechny, kteří mají chuť a zájem přispět,
o zaslání libovolné částky na transparentní sbírkový
účet číslo 933 900 9339/0800 (Česká Spořitelna).
Všem dárcům předem děkujeme!

24

region

Den D na ZŠ Blovice

foto Miroslava Březinová

Na Základní škole Blovice probíhá každý rok celoškolní projekt Cesta za povoláním, jehož
cílem je seznámit žáky s poptávkou reálných firem a společností v regionu, místě bydliště
a jeho okolí a možnostmi uplatnění v těchto firmách. Žáci se nejprve seznamují s náplní
práce jednotlivých oborů, které se uplatňují ve firmách, a poté prakticky ve formě exkurzí
s možností vyzkoušení různých profesí. Jsou informováni o různých formách přijímacího řízení, jako jsou pohovory, dotazníky a výběrová řízení, tvoří životopisy, zkouší si
pohovory u zaměstnavatele, seznamují se s druhy živností, právními formami podnikání,
účetní agendou a s možnostmi uplatnění na trhu práce nejen jako zaměstnanec, ale i jako
zaměstnavatel. Součástí tohoto projektu je i Den D, kdy si žáci 9. ročníku „hrají na podnikatele“ s cílem naučit se obchodnímu myšlení a jednání, samostatnosti a práci v týmu.
Na přelomu října a listopadu se rozdělují do „podnikatelských“ skupin, vymýšlejí podnikatelské záměry, reklamní slogany, podnikatelské plány, prezentace a vyrábějí výrobky.
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se konal již devátý projektový Den D, kde žáci předvedli vše,
co si připravili. Prezentace podnikatelských nápadů hodnotila porota, jejímiž stálými
členy jsou Ing. Věra Růžičková, vedoucí živnostenského úřadu MěÚ Blovice, Ing. Michal
Hodek, místostarosta Města Blovice, Miroslav Sýkora, jednatel firmy Arteo a v letošním
roce se novým porotcem stal pan Václav Kovář, jednatel společnosti Arbocom.
Za nejlepší podnikatelský nápad, výrobek a výbornou prezentaci vybrala porota ve třídě
9. A „Two sided“ (oboustranné oblečení) žákyň Ungrové H., Havlové, Grecmanové a Hlůžkové a v 9. B „Kapsičku na mobil“ žákyň Halaganové, Nové, Michálkové a Tranové. Všichni
žáci byli oceněni termohrnkem od Města Blovice. Na druhém a třetím místě se umístily
výrobky z 9. A „Mařenka – multifunkční zástěra“ žákyň Ungrové T. a Šůsové a „Snowscoot“
žáků Fikrle, Kříže a Turnera. V 9. B ocenila porota výrobky „Motokošík“ žáků Hladíka,
Štefána, Ptáčníka a Vylety a „Letní boby“ kombinované skupiny Hubinger, Tremlová, Pejcharová a Jára. Za svoje výkony obdrželi všichni psací potřeby od firmy Arteo. Jako další
podnikatelské nápady jsme mohli vidět Světelný koš, Loupák na kukuřici, Music cap, Led
koš, Mopátko, Hrneček se 4 uchy, Boudu s automatickým krmičem a Multifunkční židli.
Všem žákům 9. ročníku patří velká pochvala za přípravu, prezentaci i splnění zadaných podmínek. Velký dík patří i členům odborné poroty, kteří si udělali čas a přišli naše
žáky povzbudit a podpořit.
Mgr. Miroslava Březinová,
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Blovice
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Dej Bůh štěstí

Mokrý sníh zaměstnal hasiče

V pátek 8. února 2019 byla představena
a pokřtěna dvoudílná publikace „Pivovary
a pivovárky okresu Klatovy“ od autora Jana
Jiráka. Do Kulturního domu (Pivovaru)
v Chanovicích dorazilo na křest cca 150
lidí. Jan Jirák pohovořil o vzniku díla,
které je členěno na region klatovský (1.
díl) a prácheňský (2. díl). Každý díl má cca
200 stran textu, plus barevná fotopříloha.
A v každé knize jsou další data na elektronickém nosiči – dokumenty, fotografie
pivních zařízení, lahví, hostinců, apod.
V knihách se píše o 152 pivovarech. Křest
provedli starosta Klatov Rudolf Salvetr,
místostarosta Klatov Martin Kříž, starosta
Sušice Petr Mottl a starosta Horažďovic
Michael Forman pivem ze železnorudského pivovaru Belveder. Kniha vznikla
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem
Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. a s Plzeňským krajem. Publikace je možné zakoupit
na Obecním úřadu v Chanovicích. Cena
jednoho dílu je 350 Kč. Též je možné objednat knihy k zaslání, ale je potřeba počítat
s vyšší cenou o balné a poštovné.

V souvislosti s padáním mokrého sněhu likvidovala naše jednotka
během neděle 3. a pondělí 4. února několik spadlých či nakloněných stromů a větví přes silnice, železniční tratě a elektrické vedení.
V jednom případě šlo o spadlou větev na zaparkované auto. Celkem
se jednalo o 8 výjezdů. K dalším asi 25 událostem vyjížděla jednotka
HZS Nepomuk. Od nedělního odpoledne zůstala kvůli velkému
množství nakloněných či padlých stromů uzavřena silnice III/11745
v úseku Srby–Ždírec. Během pondělí byla silnice zprůjezdněna.

Petr Klásek Černický, starosta obce
Chanovice

Autor předložil knihy ke křtu pivem ze železnorudského
pivovaru Belveder, kde došlo na našem okresu
ke znovuzrození pivovarnictví díky panu
Františkovi Strnadovi, který na vše dohlíží.

spolky

Vladimír Vozka, JSDH Nepomuk

1. Třebčice – odstranění několika padlých stromů přes silnici
2. Želvice – odstranění padlého stromu přes železniční trať Nepomuk–Blatná
3. Nepomuk – odstranění několika padlých a nakloněných stromů přes silnici II/191 u Nového rybníku
4. Nepomuk, U Sokolovny – odstranění větve spadlé na zaparkovaný osobní automobil
5. Srby – odstranění několika padlých stromů přes silnici a železniční trať, silnice Srby–Ždírec
po dohodě se SÚS uzavřena, událost na trati si převzala jednotka HZS SŽDC (drážní hasiči)
6. Nepomuk, J. J. Ryby – odstranění větve spadlé přes elektrické vedení
7. Nepomuk, Na Vinici – odstranění padlého stromu přes silnici
8. Klášter – odstranění padlého a nakloněného stromu u Červeného mostu
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Svatojánský koutek
Vážení čtenáři, k napsání tohoto sloupku mě „postrčily" dvě epizody z nedávné doby. Jednak to byl výsledek soutěže o zvýraznění
Nepomuka jako rodiště sv. Jana jeho připomenutím na kruhovém
objezdu na silnici č. 20, jednak parodie na tuto soutěž vytvořením
trpaslíka, který tohoto našeho nejslavnějšího rodáka karikuje
a stál (nebo ještě stojí) na dalším "kruháči" u sokolovny. Ať už si
záměr obou akcí vysvětluje kdokoliv a jakkoliv, zdá se mi, že to
svědčí o jednom: svého nejslavnějšího rodáka pořádně neznáme.
Ve škole se o něm v dějepise neučilo, a pokud se o něm někdo
zmínil, pak jenom proto, aby se ukázala církev jako zlá organizace, která si sv. Jana Nepomuckého „vymyslela", aby překryla
památku na mistra Jana Husa, vykreslovaného ve školním dějepisu div ne jako socialistu a zakladatele revolučního husitského
hnutí, předchůdce reálného socialismu. Dneska víme, že nic
z toho nebyla pravda. Jana Nepomuckého si nikdo nevymyslel,
Jan Hus nebyl revolucionář a ani nezakládal husitství.
Žijeme v Nepomuku a většinou každý je tu svým způsobem
hrdý na svoje město. A k této hrdosti určitě patří i znalost jeho
pamětihodností, přírodních zajímavostí i význačných osobností,
které tu máme. A tak jsem si řekl, že by možná nebylo na škodu
představit našeho nejslavnějšího rodáka, sv. Jana Nepomuckého,
bez všelijakých nálepek a tendenčního vykreslování. Pokusím se
o to v několika zamyšleních o mládí, formaci, vzdělávání i působení našeho slavného rodáka. Bylo by myslím dobré, kdyby tento
"Svatojánský koutek" v Nepomuckých novinách pak pokračoval
i dál a prohluboval naše znalosti o člověku, který proslavil Nepomuk v celém světě.
Úplně na začátek je třeba podtrhnout, že sv. Jan je světec.
Za svaté vyhlašuje církev ty z lidí, kteří prožili svůj pozemský život
tak, že je lze doporučit za vzory pro druhé lidi. A to nejen pro věřící
lidi, ale také pro všechny ostatní. Kristovo učení je totiž univerzální
a zve všechny „lidi dobré vůle", aby jej přijali. V řeči moderního
člověka bychom mohli říci, že Kristus je (samozřejmě mimo jiné
atributy) i nejupřímnější humanista celé historie lidstva, protože
základem jeho učení je láska a dobrota a protože svoje učení doložil svým vlastním životem.
Sv. Jan Nepomucký se těmito základními pilíři Kristova učení
řídil. Jedna z charakteristik všech svatých je i skromnost a pokora.
Nenajdete mezi svatými člověka pyšného. A i v tomto náš sv. Jan
vynikal. Rád bych se o tomto jeho rysu rozepsal v některém z příštích Svatojánských koutků. Můžeme být tedy hrdí, že žijeme v rodišti člověka, který dokázal žít pro druhé, pomáhat jim a zůstat
skromný a pokorný. I díky tomu „byl vyzdvižen na oltář", tedy
prohlášen svatým, a úcta k němu se rozšířila doslova po celém
světě. Možná bychom si mohli i uvědomit, že nás trochu zavazuje
přídomek „Nepomucký". Asi všechny poutníky k jeho kolébce by
potěšilo, kdyby cítili, že v Nepomuku přetrvává jeho duch pomoci
a dobroty k druhým.

Narození sv. Jana Nepomuckého, rytina podle Balbínovy
legendy o sv. Janu Nepomuckém, zdroj Muzeum SJN

Petr Jenčík, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého

Slavnostní mše svaté
Úterý 19. 3. v 16:00

Nepomuk, kostel sv. Jana, 290. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého

Neděle 24. 3. v 10:30

Zelená Hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha

Nepomucké noviny / březen 2019

zveme vás / inzerce

27

28

pionýr

Výročka u pionýrů v Nepomuku
Jednání Rady Pionýrské skupiny Nepomuk se uskutečnilo v pátek
25. 1. 2019 na klubovně pionýra. Je to vlastně naše výročka, tak jsme
hodnotili, připravovali a plánovali. Slyšeli jsme od vedoucího skupiny zprávu o činnosti za rok 2018. Dvě stě pionýrů v Nepomuku se
celoročně činilo, máme šest dětských oddílů (dva výtvarné, stolní
tenis, dva florbalové a jeden všeobecný). Pět táborových klubů
během celého roku se schází na akcích, kde se baví, seznamují
a zejména připravují letní tábory. O prázdninách pionýři připravili šest táborů, kterých se zúčastnilo 363 dětí a staralo se o ně
118 dospělých. V průběhu roku bylo připraveno 74 akcí pro členy
a ostatní děti a mládež. Zapojili jsme se do charitativní akce Český
den proti rakovině a na konto jsme zaslali částku 9128 Kč. Oddíl
Pusík a Knoflíci se zúčastnil republikové výtvarné soutěže Sedmikvítek a získal šest ocenění. Pro rok 2019 jsme připravili opět naše
zajímavé a již tradiční akce. Můžete se v březnu těšit na pionýrské
bály, Velikonoce a „čarodějnice“ na klubovně, dračáky na Přebudově, kuličkiádu, drakiádu, dýňování a prosincové nebe, peklo
a pohádku. Opět pro vás v období prázdnin připravíme šest táborů.
Na táborové základně připravujeme novou výstavbu budovy, plány
už máme, ale chybí nám ty peníze. Na výročce byli odměněni
vedoucí, kteří pracují celoročně s dětmi: A. Březáková, M. Týmlová,
M. Svejkovská, K. Brejcha, M. Hons, M. Dvořák a hlavní vedoucí
táborů. Poděkování patří hospodářce L. Strolené a vedoucímu
naší skupiny Václavu "Kašíkovi" Horníkovi. Pro letošní rok máme
zaregistrováno 197 členů. Nezbývá nám nic jiného než zase naplno
zabrat a bavit se s dětmi po celý rok.
Miroslav Dvořák
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Chlubíme se…
Pohár předsedy vlády ČR
je u pionýrů v Nepomuku
Zástupci Pionýrské skupiny Nepomuk získali ocenění za výtvarnou činnost oddílů Pusík a Knoflíci, které převzali na koncertu
Děti dětem v sobotu 2. 2. 2019 v Praze. Putovní pohár předsedy
vlády za výtvarnou a rukodělnou práci nám předala ministryně
financí vlády ČR Alena Schillerová. Pohár převzala Alena Březáková a Monika Týmlová, děkujeme jim za celoroční výtvarnou
práci s dětmi a blahopřejeme. Pohár jsme předali našim pionýrům na oddílové schůzce 6. 2. 2019 na naší klubovně. Určitě z něj
měli velkou radost a s chutí se dali do dalšího tvoření. Přišel nám
poděkovat i vedoucí Pionýrské skupiny Václav "Kašík" Horník.
Pochlubili jsme se také starostovi města Nepomuk Ing. J. Švecovi
a pohár je vystaven na Městském úřadě v Nepomuku.
Pionýrský oddíl Pusík má název od oblíbené kreslené postavičky médi Pusíka, šikovného médi ze zajímavého časopisu pro
děti. Zřizovatel oddílu je Pionýr z. s., Pionýrská skupina Nepomuk. Oddíl je specializován na výtvarnou práci pro děti ve věku
od 6 do 10 let. Začátek činnosti oddílu je datován od roku 1995
a jeho vedoucím je od té doby Alena Březáková. Oddíl byl celoročním pokračováním táborů rodičů s dětmi, které jsme pořádali
pod názvem „Pusík na prázdninách" na táborové základně v Přebudově do roku 2009. Činnost oddílu se zaměřuje na výtvarné
a rukodělné výrobky. Námětem je pionýrské motto „Bavíme se
celý rok“. Od roku 2013 je oddíl rozdělen na starší Pusíky a mladší
Knoflíky. Ve výtvarném oddílu tvoříme výrobky navazující postupně
na podzim, zimu, jaro, a léto. Od roku 2011 se pravidelně zúčastňujeme republikové soutěže ve výtvarné a rukodělné činnosti Sedmikvítek, kde jsme získali řadu ocenění. V roce 2018 jsme odeslali
20 výrobků a 6 jich bylo medailově oceněno z celkového počtu 425
hodnocených výrobků. Mimo pravidelných schůzek, které jsou vždy
ve středu od 16:30 do 18:00 hodin, připravujeme i výtvarné dílny
k určitému období. Podzimní dýňování, zimní Vánoce, jarní čarodějnice a letní motýlkování. Tyto dílny jsou určeny i pro ostatní děti
z našich oddílů, ale také pro veřejnost. Organizujeme i výtvarné
dílny pro dospělé. Součástí výtvarné dílny je i výstavka výrobků dětí
a dospělých. Nechybí ani zajímavé vycházky a výlety. Putovní pohár
je tedy pro nás velkým oceněním a závazkem pro naše další tvoření.
Miroslav Dvořák

foto Miroslav Dvořák
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Březen – za kamna (nebo do Fénixu?) vlezem

Je fakt, že Fénixu sluší především aktivity přes podzim a zimu a jakmile se začne oteplovat, láká nás
to všechny spíše ven. Věříme ale, že jste si již kurzy a semináře ve Fénixu oblíbili, že vám přináší
povzbuzení na těle i duchu a nenecháte lektory v učebnách samotné. Průběžně stále hledáme nové
zapálené lektory, kteří chtějí předávat s nadšením své znalosti a dovednosti dál. Poptávka je především po různých tanečních a sportovních kurzech pro děti, ale i dospělé. Rádi bychom nabízeli více
aktivit pro seniory a naším dlouhodobým cílem je poskytovat prostory a nabídku pro všechny věkové
(od 4 let) a zájmové skupiny a možnosti poradenství v různých životních situacích, nebo alespoň
doporučovat ověřená kvalitní pracoviště.
Nyní již pravidelné kurzy nevypisujeme, ale připravujeme je na podzim. Přijměte tedy pozvání na krátkodobé semináře (na všechny je potřeba se předem včas přihlásit a zaplatit je – mohou se konat pouze
v případě minimální naplněné kapacity)
sobota 16. 3.

kurz mozaiky – zdobení květináče nebo desky pod horké nádobí (300 Kč při platbě do 10. 3.)
sobota 23. 3.

Odemykání jara I. přírodovědná vycházka s výrobou hmyzího hotelu, 9–12 hodin, 150 Kč pro děti od 9 let
neděle 24. 3.

RELAX ve Fénixu – první celodenní relaxační seminář, 10–17 hodin, 850 Kč vč. oběda
sobota/neděle 23./24. 3. nebo 30./31. 3.

seminář parkouru – zdarma, v jednání, tělocvična ve Spáleném Poříčí
sobota 6. 4.

seznámení s Bachovými esencemi, 2 hodiny, včetně skript k domácímu použití a občerstvení 220 Kč (poté možnost osobní konzultace s namícháním individuální směsi cca 15 minut – 150 Kč vč. lahvičky s esencí)
sobota 27. 4.

II. jarní vycházka s výrobou bylinkových záhonků, pro děti od 9 let, 150 Kč

Za tým Fénixu Lucie Korbová

kancelář
pondělí 10–12, 13–15
úterý
10–12, 13–15
středa 10–12, 13–18
čtvrtek 14–17

tel.: (+420) 606 032 707
www.fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz
fb: Fénix Nepomuk
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G
NOVINKA!
1 200 000 Kč

PRODEJ DOMU, 7+2 270m ,
POZEMEK 2 028m2, NOVOTNÍKY
2

Prostorný dům před rekonstrukcí, zahrada
1100m2 s krásným výhledem na řeku Úslavu.
Tři sklepní místnosti, stodola. Volný ihned.

5 500 000 Kč
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI,
POZEMEK 8 137m2, VRČEŇ
Usedlost tvoří dům s chlévy, sklady a garáží,
stodola po rekonstrukci a budova bývalého
katru. Pozemky lze později využít pro výstavbu
nového rodinného bydlení.

G
1 980 000 Kč
PRODEJ DOMU V BEZDĚKOVCI,
2+1, POZEMEK 4 244 m2
Prodej domu po rozsáhlé rekonstrukci
v r. 2006. Na obytnou část navazuje garáž
a chlévy. Prostorná půda vhodná pro vestavbu.

410 Kč/m2
PRODEJ KOMERČNÍHO POZEMKU,
6 786 m2, NEPOMUK
Prodej pozemku ke komerčnímu využití.
Možnost využití např. pro autokemp, stavby
občanského vybavení, skladování, výrobu s nižší
zátěží, ubytování apod. Voda, elektřina, jímka.

333 Kč/m2

950 Kč/m2
PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
1 742 m2, DVOREC

PRODEJ POZEMKU,
3631m2, TOJICE

Na pozemku se nachází chata a přístřešky
na parkování, přípojky kanalizace, voda,
elektřina. Volné ihned.

Prodej pozemku v Tojicích, mírný jihozápadní
svah, možnost výstavby rodinného bydlení.
Nezasíťovaný, možnost připojení na elektřinu.
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Kulturní kalendář 2019

21. 3. Vernisáž výstavy Zrození kovu - příběh
bronzu a železa, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, zámek Hradiště
21. 3. Výstava Z minulosti do budoucnosti –
Od Historického parku Bärnau – Tachov
k Archeocentru Čechy – Bavorsko, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště
21. 3. Tajemství ptačího života - beseda
s přírodovědcem Ing. Jiřím Vlčkem (povídání
o osudech vzácných ptačích druhů naší krajiny),
od 18:30 hodin, KD Chanovice

Probíhající předprodej v rámci plzenskavstupenka.cz:

15. 6. Slavnostní koncert s českým chlapeckým sborem Boni
Pueri, zámek Zelená Hora, vstupenky od 100 do 300 Kč
Předprodej KIC Nepomuk od 1. 3.:

22. 3. Kreativní víkend – relaxačně tvořivý
pracovní seminář s Mgr. Ivou Sieberovou,
od 17 do 19 hodin, zámek Chanovice

6. 4. Detektivní komedie Do hrobky tanečním krokem
v podání divadelního spolku Plánice, od 19.00 hodin, Kulturní dům Dvorec

22. 3. Divadelní hra Dva muži v šachu –
divadelní spolek Čelakovský, od 19:00 hodin,
Kulturně společenské centrum Kasejovice,
vstupné 50 Kč
NEPOMUK / BŘEZEN 2019

4. 2.–15. 3. Výstava fotografií členů Fotoklubu
Stod, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstup
zdarma, otevřeno úterý–sobota 10:00–16:00 hodin

muzea (17:30–18:00), hudební vystoupení (18:00),
slavnostní odhalení rekonstruované podoby
sv. Jana Nepomuckého (cca 18:15), občerstvení
na arciděkanství, mše svatá v kostele sv. Jana
Nepomuckého (cca 17:00–17:30)

2. 3. Průvod masek Dvorcem, sraz v 9:00 hodin
na hasičárně, pořádá SDH Dvorec

20. 3. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, od 17:30
hodin, aula ZŠ Nepomuk

2. 3. Hasičský bál SDH Nepomuk, hraje
Melodion, od 20:00 hodin, sál hotelu
U Zeleného stromu

23. 3. Odemykání jara - I. přírodovědná
vycházka s výrobou hmyzího hotelu, od 9
do 12 hodin, 150 Kč, pro děti od 9 let, pořádá
volnočasové centrum Fénix Nepomuk

2. 3. The Carnival, maškarní párty v rytmech
dnb, reggae a spol., Zelenohorská pošta
2. 3. Pivovarská zabijačka, od 10:00 do 22:00
hodin, pivovar Zlatá kráva
6. 3. Klokánek v masce - pohybový kroužek
pro nejmenší, od 9:30 do 11:00 hodin, Mateřské
centrum Beruška, vstupné pro členy zdarma /
ostatní 40 Kč, mc-beruska.webnode.cz
9. 3. MDŽ, od 17:00 hodin, Sokolovna Nepomuk
12. 3. 7. přednáška s promítáním tentokrát
na téma Zámek Žinkovy, volnočasové centrum
Fénix (počítačová učebna)
13. 3. Koncert nejmladších žáků ZUŠ
Nepomuk, od 17:30 hodin, aula ZŠ (jedná se
o vůbec první vystoupení žáků na veřejnosti)
13. 3. Den otevřených dveří MC Beruška,
od 9:30 do 11:00 / od 15:00 do 17:00 hodin,
Nádražní 476 (Mateřské centrum Beruška), mcberuska.webnode.cz
15. 3. Sokolský ples, od 20:00 hodin, Sokolovna
Nepomuk, k tanci a poslechu hrají Pelíškové,
rezervace vstupenek na tel. 774 237 865, vstupné
150 Kč
16. 3. Seminář tvoření mozaiky – zdobení
květináče nebo podložky pod hrnec, od 10 do 13
hodin, 300 Kč (platba předem do 10. 3.), pořádá
volnočasové centrum Fénix Nepomuk
16. 3. Zábavné představení pro rodiny
s dětmi – Loutková revue Na kouzelném
paloučku, od 16:00 hod., sál Hotelu Dvorec,
vstupné 129 Kč, předprodej vstupenek Kulturní
a informační centrum Nepomuk (změna termínu
z původního 23. 3. na 16. 3.)
19. 3. Oslavy 290. výročí svatořečení Jana
Nepomuckého – prohlídka Svatojánského

23. 3. Dětský pionýrský maškarní bál
(tanec, hry a vyhlášení nejlepších masek),
od 15:00 hodin, Sokolovna Nepomuk, pořádá
Pionýr Nepomuk
23. 3. Pionýrský maškarní bál (zahraje skupina
Orion, bohatá tombola, soutěže a vyhlášení
nejlepších masek), od 20:00 hodin, Sokolovna
Nepomuk, vstupenky v předprodeji od 1. 3.,
pořádá Pionýr Nepomuk
24. 3. Relax ve Fénixu – bude se cvičit jóga,
relaxovat, povídat o zdraví, učit se masážní
techniky a mnoho dalšího (lektorky Alena
Babková a Jana Makovičková), od 10:00 do 17:00
hodin, volnočasové centrum Fénix, kurzovné
850 Kč (vč. občerstvení), přihlášky předem, více
na https://www.fenix-nepomuk.cz/?p=4103
26. 3. Promítání Nový Zéland II. – Jižní ostrov,
od 18:00 hodin, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstupné dobrovolné
29. 3. – 5. 5. Toulky Krajinou – Josef Černý,
výstava obrazů, Městské muzeum a galerie
Nepomuk 30. 3. Barefoot sandály –
kurz, od 9:00 do 18:00 hodin, MC Beruška
(Nádražní 476)
TIPY NA DUBEN

6. 4. Velikonoční jarmark – hraje plzeňský MLS,
od 8:00 do 12:00 hodin, náměstí A. Němejce,
vstup zdarma / pohádka O Budulínkovi (od 10:00
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk,
vstupné 40 Kč)
6. 4. Detektivní komedie Do hrobky tanečním
krokem v podání divadelního spolku Plánice,
od 19.00 hodin, Kulturní dům Dvorec

27. 4. Otvíráme Nepomuk! – tradiční zahájení
turistické sezóny – vycházky, zpřístupnění
zajímavých objektů i muzeí, vstup zdarma
OKOLÍ NEPOMUKA / BŘEZEN 2019

1. 3. Alkehol – sudová přitažlivost live tour,
Kramolín – hostinec U Kubátů
2. 3. Číčovský masopust s obchůzkami,
od 12:00 hodin, Číčov
2. 3. Masopust, od 12:00 hodin, Skanzen lidové
architektury Chanovice
2. 3. Dětský karneval, od 20:00 hodin,
Sokolovna Spálené Poříčí
2. 3. Maškarní bál, od 14:00 hodin, Sokolovna
Spálené Poříčí
4. 3. Vernisáž výstavy Hany Štorchové – české
grafičky, malířky a ilustrátorky, od 18:00 hodin,
Kulturní kavárna Železářství U Šulců, Blatná
5. 3. Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury,
DrSc: Václav IV. k 600. výročí úmrtí, od 17:00
hod., Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
zámek Hradiště
9. – 10. 3. Brdskými hvozdy - dálkový pochod,
pořádá Salomena z.s. (Spálené Poříčí)
9. 3. Hasičský bál SDH Kramolín – hraje Asfalt,
od 20:00 hodin, hospoda U Kubátů, Kramolín
10. 3. Novinář a publicista Petr Brod – Z Čech
do světa a zpátky, od 18:00 hodin, Kulturní
kavárna Železářství U Šulců, Blatná
14. 3. Velikonoční tvoření – rukodělné semináře
s Mgr. Ivou Sieberovou, od 13:00 hodin pro
mladší (zajíček na pomlázku) a starší děti (klícka
s ptáčkem), od 16:00 hod. pro veřejnost (ovečka ze
šustí), zámek Chanovice
16. 3. Dětský maškarní bál, od 13:00 hodin,
Kulturně společenské centrum Kasejovice
17. 3. Lída a Obluda – hudební pohádka pro
děti i dospělé, od 17:00 hodin, Sokolovna Spálené
Poříčí, zahraje Divadelní spolek Valcha
19. 3. Absolventský koncert ZUŠ Blovice,
od 17:00 a 19:00 hod., Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, zámek Hradiště

kulturní kalendář
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23. 3. Dětská maškarní veselice, od 14:00
hodin, KD Chanovice

30. 3. Velikonoční jarmark, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

23. 3. DISCO 80. a 90. léta – taneční akce
s retro hudbou pro všechny věkové kategorie,
od 20:00 hodin, KD Chanovice

30. 3. Chlap na zabití - divadelní spolek
Osada Horní Bříza, od 19:00 hodin, Sokolovna
Spálené Poříčí

23. 3.
Připomínka 150. výročí úmrtí Františka
Jaroslava Vacka Kamenického, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště
23. – 24. 3. Kreativní víkend – relaxačně
tvořivý pracovní seminář s Mgr. Ivou Sieberovou,
od 8 do 17 hodin, zámek Chanovice

6. 4. Jarní trhy, od 13:00 do 17:00 hodin,
Spálené Poříčí
6. 4. Ukliďme Česko, ukliďme svět!, pořádá
ČSOP Spálené Poříčí

24. 3. Cestopovídání – Jiří Simandl – Írán –
Od Kaspiku k Hormuzu, od 18:00 hodin, Kulturní
kavárna Železářství U Šulců, Blatná
26. 3. Absolventský koncert ZUŠ Blovice,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
zámek Hradiště

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin)

Změna termínu:

TIPY NA DUBEN

Zajišťujeme také předprodej vstupenek
v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz
Aktuální informace o akcích najdete na internetu
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

35

36

zveme vás / inzerce

Nepomucké noviny / březen 2019

Ochutnejte kvalitní vína
z Čech, Moravy a Itálie

Firma INTERIORS manufacture & design, a.s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
— Truhlář – nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru

poradíme s výběrem osobně i online
možnost pravidelné dodávky vín
(měsíčně, čtvrtletně, ročně)
připravíme balíčky i degustace na míru
S kartou Unibrick sleva 0–7 %.
Možnost osobního odběru vín v Srbech
a v prodejně stavebnin Unibrick s.r.o.
v Nepomuku, nebo dovoz v okruhu
15 km od Srb za 50 Kč, při objednávce
nad 1000 Kč dovoz zdarma.
www.vkpodkaplickou.cz

— 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
— Administrativní pracovník, pracovnice
Hledáme administrativního pracovníka
pro pomoc hlavní účetní.
Znalost účetního systému Pohoda
Němčina na komunikativní úrovni
— Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
dvousměnný provoz
výborné platové ohodnocení
práce na dílně v KasejovicícH
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

Nabídka platí od 27. 2. do 26. 3. 2019
v prodejně „U Stodoly“
Olivier čerstvý smetanový sýr Klasik 150g
Jihočeský syreček 90g 
Madetka tavený sýr 100g
Gothajský salám cena za 1kg
Písecké špekáčky cena za 1kg
Uzené ocásky cena za 1 kg

21,90 Kč
21,90 Kč
15,90 Kč
89,00 Kč
109,00 Kč
99,00 Kč

Nabídka platí od 27. 2. do 12. 3. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Bobík tvarohový 80 g mix druhů
Almette tvarohový sýr 150g
Makrela uzená cena za 1kg
Maso mělněné 600g
Šunka od kosti výběr. cena za 1 kg

9,90 Kč
24,90 Kč
129,00 Kč
59,90 Kč
159,00 Kč

Nabídka platí od 13. 3. do 26. 3. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňský jemný tvaroh kostka 250 g
Olivier čerstvý smetanový sýr Klasik 150g
Salám RIO EBRO cena za 1kg
Hodická Vysočina 1967 cena za 1 kg
Eidam uzený 44% cena za 1 kg

17,90 Kč
19,90 Kč
129,00 Kč
159,00 Kč
159,00 Kč

Nabídka platí od 27. 2. do 12. 3. 2018
v prodejně NS Nepomuk – drogerie
Zubní pasta Signal Family 75 ml
Coccolino SENSITIVE 1,05 l

19,90 Kč
39,90 Kč
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vzpomínka
Dne 1. března uplynul
jeden smutný rok,
co nás navždy opustil

S láskou stále vzpomínají manželka,
dcery s rodinami, bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.

S láskou vzpomínají manžel,
děti a vnoučata.

vzpomínka

250

GAR

Kč

Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 25. března uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný

pan Mojmír Lízal.

Dne 29. března 2019 uplyne jeden rok,
co navždy odešel

Ti, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Radka s rodinou.

pan Kája Holý.

ITU

UJ
ANT

EME

dle ser veru r y

vzpomínka

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme
rádi. Nikdy nezapomeneme na toho, kdo
nám moc schází. Uměl jsi pomoci, potěšit
i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.

AL

INTERNET
Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA
Instalace ZDARMA

90

cz

paní Libuše Vavříková.

V

pan Václav Bouda ze Dvorce.

st.

Dne 1. března uplyne 25 let,
co nás navždy opustila

ch

lo

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.

K

38

+

TELEVIZE
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

VOUCHER na 3 měsíce internetu
zdarma pro Nepomuk a okolí

S láskou a s obrovskou bolestí v srdci
stále vzpomíná manželka Jája a děti Kájík,
Michalka, Tomáš a Katka s rodinami.

www.u-n.cz

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

Blahopřání
V březnu se dožívá 100 let naše nejstarší občanka, paní Karolína Velíšková.
K tomuto úctyhodnému výročí jí přejeme pevné zdraví, pohodu, stále dobrou náladu
a krásné okamžiky prožité v kruhu rodinném.
Zastupitelstvo obce Tojice spolu se všemi spoluobčany

řádková inzerce

Nabízím k posekání a usušení 20 arů zahrady na sena i na otavy zdarma. Prodám 100 l tlakovou nádrž „Darling 100“. Tel. 776 535 770
Prodej jablek, bez chem. ošetření, v Nepomuku, 10 Kč/kg. Tel. 721 292 992

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.

KUPÓN
NA ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Pronájem bytu 1+1 v rod. domku. Tel. 605 437 676 večer

Kč

sponzoři měsíce

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz

