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Poděkování za nádherný podvečer

Velmi ráda bych chtěla poděkovat jménem všech občanů přítomných na koncertu Martina Vydry v kostele sv. Jakuba dne
17. května. Jistě mi dají za pravdu, že to byl naprosto nezapomenutelný zážitek na ukončení svatojánských slavností. Mladý
host, pan Martin Vydra, předvedl velice nádherný koncert,
na němž se sám doprovázel na varhany. Jeho neuvěřitelný hlas se
musel každému, kdo miluje tuto hudbu a naprosto úžasný zpěv,
vrýt do paměti. Kostel sv. Jakuba byl opravdu obdařen někým,
komu vskutku dal pán Bůh dar, který si však ne každý začínající
umělec zaslouží. Jeho projev, hudba, zpěv, to vše a jeho příjemný
vztah k hostům tohoto koncertu jen potvrdil jeho skutečné kvality. Byl to fantastický zážitek potvrzený všemi zúčastněnými.
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Ve Swalmen se konalo výroční setkání

Kamila Dostálová (foto Pavel Motejzík)

Děti ze ZUŠ představovaly své umění

Ve středu 29. května zaplnila Základní umělecká škola Nepomuk
areál základní školy, aby prezentovala svou činnost v rámci celostátní akce ZUŠ Open.
foto Pavel Motejzík

Boni Pueri vystoupili s Editou Adlerovou

Mikroregion Nepomucko pořádal na Zelené Hoře v rámci letního
barokního festivalu za finanční podpory Plzeňského kraje koncert nejslavnějšího chlapeckého sboru současnosti Boni Pueri.
Překvapením pro všechny návštěvníky pak byla mezzosopranistka Edita Adlerová. Zazněly skladby od baroka po současnost.
foto Milan Demela

Foto na titulní straně: Exkurze žáků 3. tříd ZŠ v areálu
integrovaného záchranného systému v Nepomuku, foto Milan Demela
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Vážení občané,
musím se s vámi podělit o dojmy z návštěvy
zástupců partnerského města São João Nepomuceno, vedených starostou Ernandesem
Josém da Silva. Společně jsme absolvovali
bohatý program, o němž si můžete přečíst
v článku na straně 13. Brazilští hosté byli
nadšeni a líbilo se jim u nás natolik, že projevili zájem učit se češtinu. Očekáváme tedy
častější kontakt a jako potvrzení přijel honorární konzul pro ČR v doprovodu tajemníka
politické sekce brazilského velvyslanectví
v Praze. Oba pánové nás ubezpečili, že město
Nepomuk a jeho obyvatelé jsou nyní jejich
srdeční záležitost a přislíbili všestrannou
pomoc brazilského velvyslanectví v rozvoji
další spolupráce. Během kolotoče organizování brazilské návštěvy nás bohužel zastihla
smutná zpráva o náhlém úmrtí mého nejbližšího spolupracovníka, místostarosty
Františka Holuba. Je to bolestná ztráta nejen
pro jeho blízké, kterým bych chtěl tímto vyjádřit svou upřímnou soustrast, ale také pro
Nepomuk. Místostarosta Holub a jeho každodenní poctivá práce pro město nám bude
velmi chybět. Obraťme se ale do budoucna,
začala turistická sezóna spojená s kulturními i sportovními akcemi. Město nejen
tyto akce, ale i činnost spolků a opravy
historického jádra města finančně podporuje svými dotačními programy. Jak konkrétně se můžete podívat na stranách 10
a 11. Tématem tohoto čísla je zásobování
vodou, které se suchými roky nabývá na důležitosti. A v rozhovoru měsíce u tématu vody
zůstáváme, na otázky odpovídají Ing. Jiří
Sukup, ředitel společnosti KaV Starý Plzenec a Helena Šabatová, která pracuje v nepomucké úpravně vody. Chtěl bych vám popřát
příjemné léto, vydařené prázdniny a dovolené a vzhledem k suchu i blahodárný déšť.
Jiří Švec, starosta města

Společná fotografie před bývalou radnicí ve Swalmen

V polovině měsíce června se uskutečnilo čtyřdenní výroční setkání v partnerském městě Roermond – Swalmen. Naše město tentokrát reprezentovala malá skupina v počtu šesti lidí, z nich
byli čtyři členové pracovní skupiny Nepomuk – Swalmen. Tentokrát město nevypravilo autobus jako obvykle, protože zájem potencionálních účastníků rapidně poklesl především kvůli
zvýšeným osobním nákladům na ubytování.
V pátek 14. června proběhlo oficiální setkání v jednací síni bývalé historické radnice
ve Swalmen. Město Roermond zastupoval Frans Schreurs, radní pro Swalmen, a město
Nepomuk Pavel Jiran. Oběma zástupci bylo kvitováno, že toto partnerství, trvající již 27 let
bez přerušení, není přímo závislé na momentální politické situaci na radnicích, ale je
plně funkční především díky aktivním členům obou pracovních skupin, kteří dobrovolně
pomáhají navazovat kontakty nejen mezi různými institucemi, ale hlavně mezi lidmi se
společnými zájmy, sdružujícími se v klubech jak v oblasti kultury, tak sportu.
Celý prodloužený víkend jsme strávili ve společnosti členů pracovní skupiny Swalmen – Nepomuk, přičemž jsme se věnovali jako obvykle společenským, sportovním a turistickým aktivitám, při kterých jsme vedli rozhovory na témata společná oběma městům.
Při nedělní výroční schůzce pracovních skupin jsme se jednomyslně shodli, že toto partnerství má nejen svou zajímavou historii, o přítomnosti nemluvě, ale určitě má i nadále
svou budoucnost. Závěrem jsme dohodli termín příštího výročního setkání, které bude
v Nepomuku 4.–8. června 2020. Další informace najdete na facebooku swalmen nepomuk
a https://www.swalmen-nepomuk.com
Pavel Jiran, zastupitel a člen pracovní skupiny Nepomuk – Swalmen
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Plzeňská karta – omezení
provozu v KIC Nepomuk

Podpora literární tvorby
a publikační činnosti 2019

Krátké zprávy

Již jen do 31. 7. 2019 17:00 je možné podávat žádosti do dotačního titulu Podpora literární tvorby a publikační činnosti Plzeňského kraje.

na veřejném zasedání, konaném dne 17.
května, schválilo návrh k jednání s městem
Nepomuk o bytovkách „Na Vinici“ (anomálie z hlediska katastrálního území),
a to ponechat dotčenou část katastru obce
Klášter městu Nepomuk za údržbu silnice
Dvorec–Knárovka a stezky Helenka na dobu
neurčitou.

Tematické okruhy:

1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie,
próza, drama)
2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
3) Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem
autorského textu minimálně 50 procent obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)
Od 26. 6. do 11. 7. bude z provozních důvodů přerušen provoz distribučního místa pro Plzeňskou kartu v Kulturním a informačním
centru Nepomuk. Omlouváme se za komplikace. Plzeňskou kartu je
možné si nechat udělat také v Plzni v zákaznických centrech PMDP,
a.s. (Denisovo nábřeží 12 nebo Klatovská třída 12). Od 15. 7. platí
běžný provoz od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 11.30 a od 12.00
do 15.00 hodin. Provoz informačního centra se nemění. Infocentrum je otevřeno denně od 8.30 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 hodin.

Žadatelé: žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč.
Minimální požadovaná částka žádosti o dotaci je 20 000 Kč a maximální 150 000 Kč. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny
v pravidlech na webu: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

Volby do Evropského parlamentu konané na území České
republiky ve dnech 24.–25. 5. 2019 (obec Nepomuk)
Okrsky

Voliči v seznamu

3

2 827

Číslo strany

Název strany

30

V Klášteře schválili návrh k jednání o bytovkách „Na Vinici“: Zastupitelstvo obce Klášter

Kavárna na Zelenohorské poště má otevřeno: Kavárna je otevřena v letní sezóně

od 29. června do 1. září v otvírací době sousedního muzea veteránů, tedy od středy
do neděle 10.00–18.00 hodin. Nabízí nejen
stylové prostředí, výběrovou kávu, piva
z malých pivovarů a vína drobných vinařů,
ale i domácí zákusky, zmrzlinu, palačinky
a další dobroty. Více informací na www.
zelenohorskaposta.cz
Devátý ročník ankety Alej roku odstartoval 12. června: Lidé mohou zasílat své

nominace do soutěže pořádané spolkem
Arnika až do konce října letošního roku.
Fotografie a krátký příběh svého favorita
mohou umístit na web www.alejroku.cz,
kde je možné najít více informací k anketě.
O vítězné aleji rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. V Plzeňském kraji loni
zvítězila dubová alej k památníku pod Vlčí
horou u Černošína, druhá byla alej kněžny
Vilemíny u obce Klášter.

Volební účast v %

Platné hlasy

% platných hlasů

23,17

651

99,39

Platné hlasy celkem

Platné hlasy v %

ANO 2011

134

20,58

5

Občanská demokratická strana

106

16,28

27

Česká pirátská strana

80

12,28

26

Koalice STAN, TOP 09

76

11,67

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

67

10,29

9

Komunistická str.Čech a Moravy

65

9,98

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

23

3,53

7

Česká str.sociálně demokrat.

20

3,07

Letos opět přijede Kino na kolečkách. Promítat bude v Nepomuku na hřišti u školy
od 21.30 hod. Vstupné 100 Kč. Program
vybrali účastníci ankety na webových stránkách města:

6

ANO, vytrollíme europarlament

17

2,61

31. 7.

Po čem muži touží

24

HLAS

8

1,22

12

Koalice Rozumní, ND

7

1,07

1. 8.

Mama Mia! Here We Go Again

34

Demokratická strana zelených

7

1,07

7. 8.

Ženy v běhu

41

6,24

8. 8.

Bohemian Rhapsody

Ostatní

zprávy
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Letní kino bude
promítat v polovině
prázdnin
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Z činnosti Obvodního oddělení
policie Nepomuk
V období od 15. 5. 2019 do 13. 6. 2019 se policisté z Obvodního oddělení policie Nepomuk zabývali celou řadou případů, kdy s některými z nich bychom vás rádi seznámili.
Ve večerních hodinách 15. 5. 2019 byla hlídka OOP Nepomuk vyslána k dopravní nehodě
nákladního automobilu zn. Renault Trafic, jehož řidič havaroval na silnici č. I/20 na křižovatce u Nového Mlýna. Dechovou zkouškou byla u řidiče naměřena hodnota 1,24 promile alkoholu v dechu. Dne 19. 5. 2019 v ranních hodinách nepomučtí policisté zastavili
v obci Žinkovy traktor, jehož řidič „nadýchal“ 1,16 promile alkoholu v dechu. V odpoledních hodinách 22. 5. 2019 kontrolovala hlídka OOP Nepomuk na silnici č. I/20 u odbočky
na obec Třebčice osobní automobil zn. Škoda Felicia. Jeho řidič byl podroben dechové
zkoušce, při které bylo naměřeno 0,45 promile alkoholu v dechu. Stejná hlídka zastavila
o hodinu později mezi obcemi Kasejovice a Lnáře osobní automobil zn. Seat Toledo. Jeho
řidič hlídce nepředložil předepsané doklady a lustrací bylo zjištěno, že není držitelem
řidičského oprávnění. Nepomučtí policisté zastavili odpoledne 24. 5. 2019 v obci Žinkovy
osobní automobil zn. Hyundai, směřující na obec Radkovice. Jeho řidič byl podroben
dechové zkoušce, kdy displej přístroje ukázal hodnotu 1,36 promile alkoholu v dechu.
V dopoledních hodinách 28. 5. 2019 bylo hlídkou OOP Nepomuk v obci Dvorec kontrolováno osobní vozidlo zn. Renault Laguna. Jeho řidič působil dojmem, že je pod vlivem
návykových látek. Byl proto podroben testu, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin. Následujícího dne v dopoledních hodinách nepomučtí policisté zastavili v nepomucké
ulici Na Vinici osobní automobil zn. Citroën Xsara Picasso. Vozidlo nebylo pojištěno proti
odpovědnosti za škodu, mělo ostré hrany, chyběly mu všechny stěrače, chyběla přední
registrační značka a dále mělo od 2. 9. 2017 neplatnou technickou kontrolu. Jeho řidič byl
podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látek
marihuana a pervitin. Navíc řidič nepředložil řidičský průkaz a osvědčení o registraci
vozidla. Večer dalšího dne, tj. 30. 5. 2019, zastavila hlídka OOP Nepomuk mezi obcemi
Dožice a Čížkov osobní automobil zn. Škoda Octavia. Jeho řidič byl podroben dechové
zkoušce, při které bylo naměřeno 1,02 promile alkoholu v dechu. Krátce po poledni 5. 6.
2019 bylo nepomuckými policisty v ulici U Trati v obci Dvorec zastaveno osobní vozidlo
zn. Citroën Xsara Picasso. Jednalo se o stejné vozidlo jako v případě dopravní kontroly
dne 29. 5. 2019. Tentokrát za volantem seděla řidička, která měla rozhodnutím soudu
vysloven zákaz řízení motorových vozidel do 20. 1. 2021. Tatáž hlídka zastavila v 01:20 hod.
dne 6. 6. 2019 v Průmyslové ulici v obci Dvorec motocyklistu, který měl rovněž rozhodnutím soudu vysloven zákaz řízení motorových vozidel – konkrétně do 24. 10. 2021. Řidič se
navíc odmítl podrobit testu na přítomnost návykových látek. Dne 6. 6. 2019 v odpoledních
hodinách kontrolovala hlídka OOP Nepomuk v obci Žinkovy osobní automobil zn. Ford
Galaxy. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní
na přítomnost látek marihuana a pervitin. O necelé čtyři hodiny později zastavila stejná
hlídka v obci Žinkovy osobní automobil zn. Volkswagen Passat. Jeho řidič byl pod vlivem
alkoholu, kdy „nadýchal“ 1,17 promile. Dále měl rozhodnutím soudu vysloven zákaz
řízení motorových vozidel do 13. 2. 2023. Aby toho nebylo málo, policisté lustrací zjistili,
že je na jeho osobu vydán příkaz k zatčení. Muž tak putoval na policejní celu. Nepomučtí
policisté zastavili krátce po půlnoci 9. 6. 2019 v obci Žinkovy cyklistu, kterého následně
podrobili testu na přítomnost návykových látek. Test byl pozitivní na přítomnost látky
pervitin. Ve výše uvedeném období policisté dále eskortovali na protialkoholní záchytnou
stanici muže, který vrávoral po silnici č. I/20 mezi obcemi Měcholupy a Prádlo. Dechovou
zkouškou u něj bylo naměřeno 2,78 promile alkoholu v dechu. Policisté se dále zabývají
případem, kdy neznámý pachatel v noci ze 6. 6. 2019 na 7. 6. 2019 posprejoval vagony
vlaku, odstaveného na nádraží ve Dvorci. Na závěr informujeme o případu distribuce
pervitinu realizovaném kriminalisty 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru
Plzeň-venkov v čele s TOXI týmem. Jednalo se o výsledek dlouhodobé a důkladně rozpracované operativní činnosti. Zjištěná trestná činnost byla rozsáhlá a prodejci drog
působili hned na několika místech Plzeňského kraje. Samotný „zátah“ byl proveden
ve dnech 28. a 29. května 2019 a probíhal současně na několika místech na Nepomucku
a v Plzni. Při provedených domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor
bylo mimo jiné zajištěno prozatím blíže neupřesněné množství pervitinu, sušiny rostlin
konopí, finanční hotovost v řádu desítek tisíc korun a velké množství věcí pocházejících
pravděpodobně z majetkové trestné činnosti. Celkem bylo zadrženo sedm osob, a to
i za pomoci zásahových jednotek. Prozatím jsou dvě z těchto osob stíhány vazebně, kdy
se jedná o uživatele narkotik, kteří jsou obviněni ze spáchání přečinu Nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ve věci je předpoklad
rozšíření této právní kvalifikace.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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František Holub

Letos v červnu jsme si připomněli
120 let blatenské lokálky

Ještě dříve, než začala stavba této lokální tratě, od roku 1834,
jezdil 2x týdně dostavník mezi Českými Budějovicemi a Plzní, a to
v úseku České Budějovice – Písek – Blatná – Kasejovice – Nepomuk – Plzeň. Koncesi měli nepomučtí občané J. Mareš a Mich.
Bayer. Cesta trvala tehdy s přenocováním v Nepomuku dva dny.
Cestující platil 3 krejcary C. M. zápisné a 10 krejcarů za míli jízdy.
Před stavbou dráhy také denně dopravoval drobné zboží povozem
železník Hofmann a poté jeho nástupce Červený, osobní přepravu
udržoval v omezeném rozsahu denně i poštovní vůz.
Blatná–Nepomuk
V roce 1872 byla projektována trať Strakonice–Blatná–Březnice.
V roce 1897 byla započata výstavba trati a doprava zahájena
1. 6. 1898. Několik let po zprovoznění tratě Severozápadní dráhy
císaře Františka Josefa I. z Vídně do Chebu se rozběhl na této trati
čilý ruch, a tak se rozhodlo o stavbě přilehlých vedlejších tratí
a následném přiblížení železnice do dalších krajů okolo této trati.
Již v roce 1886 se začala projektovat blatenská lokálka, která však
dle původní projekce měla vést z Klatov přes Plánici a Pačejov
do Blatné. V Pačejově přes kamenný most nad tratí. Bohužel tato
první verze nedospěla ke zdárnému zahájení stavby, jelikož v tomto
kraji zejména v okolí Plánice a Maňovic způsobila doslova panickou
hrůzu u místních zemědělců a vyvrcholilo to až hrozbou likvidace
zemědělství v tomto kraji. I když byla trať již vykolíkovaná, spustilo
to již zmíněnou averzi, jelikož zemědělci měli strach, že jim železnice zkazí pole. O tom je dochována i historka v pamětní knize ČSD
Pačejov, která se na dlouho uchovala v paměti zdejších, převážně
starších občanů. V Maňovicích, kudy měla trať vést, daroval sedlák
svému podruhu krávu i se řetězem s připomínkou, aby se modlil,
aby železnice tudy nevedla proto, že by mu rozdělila nejvíce polí.
Pro narůstající nevoli a malý zájem bylo nakonec od této trasy
upuštěno a začalo se uvažovat o jiné variantě, která by přiblížila
železnici z této strany do Blatné. Tím byl celý kraj od Klatov k Plánici vyřazen z výsad, které poskytovala tehdejší železnice. Teprve
v posledním desetiletí 19. století se ujednotil návrh na postavení
trati Nepomuk–Blatná. Vedení prací se ujalo „Družstvo pro stavbu
místních drah“ Strakonice–Blatná–Březnice s odbočkou z Blatné
do Nepomuku a z Březnice do Rožmitálu pod Třemšínem. Dne 21.
10. 1897 byla stavba zadána podnikatelské firmě Životski a Hrabě
a hned se se stavbou i započalo. Příznivé povětrnostní podmínky
urychlily postup prací tak, že trať z Blatné do Nepomuku byla odevzdána veřejnosti první slavnostní jízdou z Blatné do Nepomuku
11. 6. 1899. První vlak z Nepomuku byl vypraven jako smíšený
vlak – parní lokomotiva – služební vůz – osobní vůz a pět štěrkovacích vozů. Stanice Kotouň, Lnáře a Kasejovice byly původně samostatné účetní a správní služebny, ale zhruba po roce byly převedeny
Lnáře a Kotouň pod Kasejovice, kde vykonávali službu výpravčí.
Zpočátku jezdily na trati Blatná–Nepomuk tři páry smíšených
vlaků v parním provozu, ale byly i zaváděny zvláštní vlaky např. při
výročí dobytčích trhů a podobně. Počátkem roku 1928 byl na trati
Blatná–Nepomuk zaveden provoz motorových osobních vozů a tím
se i rychlost na této trati zvýšila z 25 km od parní trakce na 40 km/
hod. Za období 2. světové války tuto trať postihla citelná ztráta většího počtu motorových vozů nálety hloubkových stíhačů. V závěru

* 13. května 1961 – † 10. června 2019

války zde byla i znemožněna doprava. Válka si vyžádala i nemalé
počty poškozené vozové techniky, ale i ztráty lidských životů z řad
zaměstnanců i cestujících. Dne 27. 4. 1945 jel poslední pár ranních
vlaků a poté byla trať zaplněna odstavenými vozy až k třebčickému
mostu. Doprava byla přerušena až do 17. 5. 1945, kdy den před tím
byl proveden zkušební provoz. Po válce zde byly nasazeny místy
na smíšené vlaky parní lokomotivy řady 310.0 a 422.0 a motorová
osobní vozba byla složena z motorových vozů M130 a M131 – přezdívaných „Hurvínek". Od konce 70. let zde na této trati převzaly osobní
přepravu motorové vozy řady M152 – dnešní označení řady 8140,
které vydržely po různých úpravách do dnešních dnů. Nákladní
vozy v podobě manipulačních vlaků obsluhovaly lokomotivy řady
T444.0,1 a T466.0 dislokované v domovské stanici Blatná. Občas zde
může cestující veřejnost uvidět i upravený motorový vůz řady 814
Regionova. Bohužel s koncem milénia dochází k útlumu nákladní
dopravy do prakticky nulového stavu a byly i pokusy o ukončení
osobní přepravy, které byly prozatím úspěšně odraženy.
Jaroslav Navrátil,
Muzeum historické a modelové železnice Vrčeň

Slova, jež zazněla při posledním rozloučení
s místostarostou Františkem Holubem:
Když mne Františkova manželka a jeho synové požádali, abych se
jejich jménem s ním rozloučil, věděl jsem, že je to úkol v pravdě
nesnadný. To proto, že pro mne je to záležitost příliš osobní
a citová. Přemýšlel jsem, kdy a jak se naplní lidský život. Vždyť
František byl přece ještě mlád… a uvědomil jsem si, že někdo
naplní svůj život mírou vrchovatou v relativně krátké době, někomu
nestačí ani 100 let.
Lidé umějí změřit téměř vše. Šířku, délku, výšku, hloubku,
objem, rychlost a mnoho dalších veličin. Ale jak a čím změřit velikost člověka? A lze ji vůbec změřit? Myslím, že ano. Velikost člověka, dle mého soudu, je velikost stopy, kterou po sobě zanechal.
Nikoli v písku či blátě, ale v našich srdcích a mysli.
František byl člověk činorodý, aktivní a pracovitý. Taková byla
i jeho paní Alena, která mu byla partnerkou i oporou. Spolu vychovali a vyvedli do života své syny Fandu a Honzu. Spolu realizovali
své podnikatelské záměry a vize, neboť takoví byli, podnikaví, činorodí, nečekali, až a co jim spadne do klína, ale aktivně se na svém
životě podíleli.
František spolu se svým otcem vzkřísil a obnovil rodinnou
firmu Kovovýroba Holub, kterou založil jeho děd Bartoloměj
Holub, a kterou dnes znáte pod jménem KOVO-Holub Nepomuk.
A Alena mu byla stále oporou i v době, kdy převzal vedení celé firmy
po předčasném odchodu jeho otce na věčnost. Měla strach o jeho
zdraví a o něj, kdy mně říkala, že Franta o sebe nedbá a stále pracuje, ale sama jiná nebyla, což se jí stalo osudným. Odešla mladá,
na vrcholu sil v březnu 2008. Františka odchod Aleny nezlomil
a dál pokračoval ve své činorodé práci ve firmě, ale v té době již
i ve veřejném životě v zastupitelstvu a radě města Nepomuk. V té
době se znovu žení a oporou a životní partnerkou se mu stává Aleny
sestra Petra. Jak symbolické. František vždy s nadsázkou říkal,
že má druhou ženu, ale stále stejnou tchyni. Byl veselý člověk, měl
rád humor a já jsem měl rád jeho humorné glosy různých situací.
Pokud jsem zmínil jeho působení v zastupitelstvu města, tam
začala další éra jeho životní pouti. Tam jsme se blíže poznali, vyznávali jsme podobné hodnoty a na mnoho věcí měli podobný názor.

Franta byl Huťák, vážil jsem si jeho přátelství a byla pro mne čest,
že mne, ač nejsem rodák, ale dlouholetý prázdninový Vrčeňák,
uznával jako pamětníka při našich vzpomínkách na časy minulé.
Jaký vlastně byl? Pracovitý, aktivní, rovný, upřímný, pro někoho
až příliš, ale říkal své názory na rovinu a za nimi si pevně stál,
byl neoblomný v jednání ale vždy čestný. A hlavně: byl nepomucký patriot s velkým P. A tomu podřizoval veškerou svoji činnost
v komunální politice, v práci pro blaho obce. Nikdy, na rozdíl
od jiných, neviděl za prací pro obec svůj profit, ale fungující město.
Měl své vize o chodu a budoucnosti města. Měl sny, ale nebyl
planý snílek. Vždy stál nohama pevně na zemi a vycházel z reality
a možností. A své vize, pokud možno, realizoval. Jeho zásluhou má
Nepomuk fungující technické služby a tyto mají funkční zázemí pro
veškerou potřebnou techniku ale i důstojné prostředí pro zaměstnance. Pro realizaci svých vizí dokázal logickými argumenty získat
mnohé zastupitele. I proto je dnes z dvoreckého hotelu pohledná,
funkční budova, a tak bych mohl pokračovat dále.
Nad nikoho se nepovyšoval, ale před nikým se také nehrbil.
Vše, co dělal, dělal naplno. Neměl rád polovičatost a rčení – to
je dobrý… doprovázené mávnutím ruky nesnášel. Před problémy
neuhýbal, věci dotahoval do konce. Měl spoustu plánů, jak své
město zvelebit, jeho snem bylo spojení Nepomuku a Dvorce bytovou zástavbou. Na tomto místě by mnohého napadlo, že František
byl téměř světec. Nebyl a nemohl být. Nekonal zázraky, pouze svojí
prací a entuziasmem dokázal dělat věci, na které si jiní netroufli.
Co se stalo, že najednou odešel od rozdělané práce, a že je jí
požehnaně? Od svých plánů? Prostě nám jen řekl: Teď musíte už
vy, já jsem své odvedl a potřebuji odpočinek. Já mu ten odpočinek
přeji, i když bych ho rád viděl na radnici jako muže číslo jedna. On
to věděl, bylo by to logické vyústění jeho dlouhodobé práce pro
své město, té myšlence se nebránil. Bohužel osud rozhodl jinak.
Dobří holubi se vracejí. On dobrý Holub byl, a i když odešel
tam, odkud není návratu, bude se každý den mezi nás vracet. Skrze
své syny, manželku a celou rodinu a skrze onu stopu, kterou zde
zanechal. A vězte, že skrze každého z nás bude pečlivě sledovat,
jak o jeho stopu pečujeme a jak ji rozvíjíme. Čest jeho památce.
Ladislav Janovec
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Noc kostelů měla pestrý program
Letošní Noc kostelů se konala v pátek
24. května. Na fotografiích přinášíme ohlédnutí za programem v kostelech sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, sv. Vavřince ve Vrčeni
a Nanebevzetí Panny Marie v Myslívě.

Možná, že to platí i pro známý kopec u Nepomuku, ale my máme
na mysli především stránky nového vydání sborníku Pod Zelenou
Horou. Úvodní článek se ještě věnuje loňskému fenoménu tzv.
Stromů republiky nebo také Lip svobody. Řekli byste, že tato tradice se poprvé objevila už v dobách Velké francouzské revoluce?
Přeštický kronikář Michal Tejček se osud těchto památných stromů
pokusil dohledat nejen v dějinách Přeštic, ale i jejich městských
částí. Evu Horovou zaujaly začátky těžby kaolinu v našem regionu,
které se kupodivu týkaly nikoliv Chlumčan, nýbrž Dnešic. Mezi
svědky časů minulých patří také technické památky a dnes se
s nimi dostáváme už do časů poměrně nedávných. Toho si povšiml
Ing. Jan Sláma a zmapoval mechanické mostní váhy v regionu jižního Plzeňska, včetně konkrétního příkladu, jak v jeho rodné vsi
Lhovicích vzkřísili dobrovolníci k životu starou zemědělskou mostní
váhu. „V Štěnovicích na potoce stával mlýn, teď už je tam jenom
halda rozvalin…“ Vždy tomu tak však nebylo a zajímavou historií
tohoto mlýna od r. 1654 se ve svém příspěvku zevrubně zabývá

Program širokoúhlého
letního kina v Neurazech
Červenec 2019– začátek představení ve 21.30 hod.

3. 7. Co jsme komu zase udělali?
(Francie / Belgie, 2018 – nevhodné do 12 let)
5. 7. Po čem muži touží (ČR, 2018)
6. 7. Psí domov (USA, 2019)
10. 7. Venom (přístupné od 12 let, USA, 2018)
12. 7. Ženy v běhu (ČR, 2019)
13. 7. Když draka bolí hlava (ČR, 2018)
Foto: Pavel Motejzík

17. 7. Chata na prodej (ČR, 2018)
19. 7. Bohemian Rhapsody
(nevhodné do 12 let, USA / Velká Británie, 2018)

Nefestík se konal
již po desáté

Pavel Kroupa

20. 7. Cena za štěstí (ČR, 2019)

JZLF alias Jablko znetvořené lidským faktorem / foto Pavel Kroupa

Hudební, divadelní a filmový festival
Nefestík se uskutečnil v polovině června
v areálu Zelenohorské pošty. Několik desítek vystupujících projektů přišlo shlédnout
přes čtyři sta diváků všech věkových kategorií. Přinášíme momentku z pestrého programu, který vyplnil celý víkend, od pátku
až do neděle. Výtěžek festivalu poputuje
na rehabilitace čtyřleté Nelinky Havlové.
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U Zelené Hory se krásně vzpomíná
Foto: Marie Dajčová

Foto: Hana Černohousová
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24. 7. Johnny English znovu zasahuje
(USA / Francie / Velká Británie, 2018)
26. 7. Ten, kdo tě miloval (ČR, 2018)
27. 7. Jak vycvičit draka 3 (USA, 2019)
31. 7. Ticho před bouří (USA, 2018)
Srpen 2019 – začátek představení ve 21.00 hod.

2. 8. Teroristka (ČR / SR, 2019)
3. 8. Bumblebee (USA, 2018)
vstupné 80 Kč / změna programu vyhrazena

PhDr. Alena Vlčková. Raritní ukázkou dobové mediální komunikace
si dále připomeneme letošní 130. výročí tragické Jánské povodně
(16. května 1889). O tomto neštěstí totiž vznikla kramářská píseň,
kterou sepsal lidový zpěvák Karel Pavlica z Valašského Meziříčí
a svým nákladem ji vydal u soukromého tiskaře v Jindřichově
Hradci. A v závěrečném článku poprvé nahlédneme za hranice naší
země. Už v předválečné Zelené Hoře bývala „Okénka do světa“ a my
se tím naším „okénkem“ podíváme očima přeštické rodačky paní
Jindřišky Kohoutkové, rozené Voráčkové (*1926) do Egypta, v němž
se svou rodinou žila v 60. letech minulého století čtyři roky. Tuto
nezapomenutelnou kapitolu svého života popsala ve svých dopisech tak poutavě, že jsme její vzpomínky shrnuli a připravili s jejím
souhlasem ke zveřejnění. Jejich vypovídací hodnotu ocenila i chetitoložka Mgr. Šárka Velhartická, která si je vyžádala až do turecké
Ankary, kde momentálně žije.
Věra Kokošková
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Rozdělení finančních prostředků
z dotačních programů vyhlášených městem –
první část
Obnova historického jádra města Nepomuku 2019
Objekt

Název projektu

Celkové náklady

Přiznaná výše dotace

U Potoka 38

Výměna vstupních dveří na pavlači

33 698 Kč

18 000 Kč

Husova 248

Oprava fasády

98 096 Kč

58 000 Kč

Plzeňská 176

Oprava střechy stodoly

83 815 Kč

50 000 Kč

Náměstí A. Němejce 211

Nátěr fasády, nové okno

94 048 Kč

56 000 Kč

Plzeňská 19

Výměna oken ve II. NP

165 660 Kč

68 000 Kč

Celkem

250 000 Kč

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019
Podpora činnosti neziskových organizací 2019
Celkový

Přiznaná

rozpočet

výše dotace

Žadatel

Název projektu

Pod Zelenou Horou, z.s.

Vybavení pro Pod Zelenou Horou a Canto Nepomucenum

55 388 Kč

18 000 Kč

Nepal, z.s.

Obnova světelné aparatury

47 372 Kč

14 000 Kč

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Dvorec

Provoz moštárny a nákup sekačky na trávu

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Žadatel

Název projektu

Počet dětí/mládeže do 18 let

Přiznaná výše dotace

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk

Rybářský kroužek ČRS, z.s., MO Nepomuk

25

13 190 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Oddíl Babeta

14

7 386 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Oddíl Florbal

25

13 190 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Oddíl Stolní tenis

7

3 690 Kč

6

3 170 Kč

11

5 800 Kč

5 000 Kč

4 000 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Oddíl Knoflíci

Provozní náklady PS Nepomuk

182 000 Kč

25 000 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Oddíl Pusík

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Obnova a pořízení vybavení PS Nepomuk

119 179 Kč

20 000 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

FBC Falcons Nepomuk B

5

2 640 Kč

Fotoklub Nepomuk z.s.

Činnost Fotoklubu Nepomuk

17 000 Kč

6 000 Kč

Mateřské centrum Beruška

Kroužek Klokánek

6

3 170 Kč

TJ Slavoj Dvorec – JUDO

JUDO dětem

20

10 550 Kč

Obnova vybavení pro výlovy

179 559 Kč

25 000 Kč

TJ Slavoj Dvorec

Fotbalová mládež TJ Slavoj Dvorec, z.s. – přípravka

23

12 130 Kč

TJ Slavoj Dvorec

Fotbalová mládež TJ Slavoj Dvorec, z.s. – žáci

16

8 440 Kč

Šachový klub Dvorec

Podpora šachových tréninků mládeže

21

11 080 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Všestrannost 1 – mladší žactvo

25

13 190 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Všestrannost 2 – starší žactvo

21

11 080 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Florbal

13

6 860 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Tenis 1

23

12 130 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Tenis 2

16

8 440 Kč

Fotbalový klub Nepomuk

FK Nepomuk – dorost

24

12 660 Kč

Fotbalový klub Nepomuk

FK Nepomuk – starší žáci

16

8 440 Kč

Fotbalový klub Nepomuk

FK Nepomuk – mladší žáci

18

9 500 Kč

Fotbalový klub Nepomuk

FK Nepomuk – starší přípravka

10

5 280 Kč

Fotbalový klub Nepomuk

FK Nepomuk – mladší přípravka

12

6 331 Kč

Fotbalový klub Nepomuk

FK Nepomuk – školička

12

6 331 Kč

Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Nepomuk
Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Nepomuk

Sportovní vybavení a dresy pro závodníky v lovu ryb udicí

74 960 Kč

22 000 Kč

Klub českých turistů, odbor Nepomuk

Činnost KČT, odbor Nepomuk

43 500 Kč

10 000 Kč

TJ Slavoj Dvorec, z.s.

Činnost TJ Slavoj Dvorec

135 000 Kč

27 000 Kč

TJ Slavoj Dvorec, z.s.

Rekonstrukce vnějších omítek tělocvičny a fotbalových kabin TJ Slavoj Dvorec

240 000 Kč

20 000 Kč

Fotbalový klub Nepomuk z.s.

FK Nepomuk – modernizace zázemí

112 704 Kč

42 000 Kč

Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk

Nákup pracovních stejnokrojů – vycházkových uniforem a jejich součástí

34 000 Kč

5 000 Kč

Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk

Nákup vybavení do klubovny SDH

12 500 Kč

2 000 Kč

Šachový klub Dvorec, z.s.

Webové stránky šachového klubu

20 000 Kč

9 000 Kč

Němejcův Atelier „K“, z.s.

Kořeny Hany Gerzanicové

37 000 Kč

10 000 Kč

Pro Nepomuk, z.s.

Podpora činnosti florbalového týmu Falcons Nepomuk

33 800 Kč

10 000 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Činnost tenisového oddílu

72 000 Kč

25 000 Kč

TJ Sokol Nepomuk

Údržba a provoz sokolského areálu

64 000 Kč

22 000 Kč

Jarní seminář nástavkového včelaření, akce pro veřejnost
Český svaz včelařů, o.s. – ZO ČSV Nepomuk

k 95. výročí založení včelařského spolku

21 000 Kč

8 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk

Přípravka

14

7 386 Kč

MC Beruška Nepomuk

Provoz mateřského centra

30 000 Kč

12 500 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk

Mladší družstvo

20

10 550 Kč

MC Beruška Nepomuk

Hračky do mateřského centra

5 500 Kč

3 500 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk

Starší družstvo

14

7 386 Kč

417

220 000 Kč

Celkem

340 000 Kč

Celkem
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Chystá se oprava
opěrné zdi urnového háje
Město schválilo provedení opravy opěrné zdi v urnovém háji
a zvětšení prostoru dorovnáním krajové části pohřebiště. Počítá
se s možností osazení kolumbária na této zdi. Toto provedení je
kombinací plné zdi obložené přírodním či umělým kamenem
s vloženými plaňkami pro odlehčení hmoty zdi a počítá s osazením
z venkovní, uliční části popínavým břečťanem. Po této úpravě by
pohřebiště mělo být dostatečně prostorné a oddálit tak potřebu
stavby nového na protější straně.

?
Vážení občané, líbí se vám podoba nové zdi urnového háje? Jste spokojeni s tím, jak vypadá hřbitov
v Nepomuku? A mělo by se město starat o hroby
nepomuckých osobností? Nyní máte možnost
se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.
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Jak se staví most dlouhý 10 tisíc kilometrů
O partnerství s brazilským São João Nepomuceno už toho bylo
napsáno mnoho. A tak jedni v Nepomuku řeší, jak si představitelé města létají za městské peníze užívat za oceán, další, zda
tu budeme mít tisíce brazilských migrantů, jiní zas to, zda je
u Normy potřebná cedule s partnerskými městy. Dalo by se stokrát
vysvětlovat, že to doopravdy tak není, nebo že tohle či ono důležité
je, ale chci využít prostor v těchto novinách jen na pozitivní věci.
Účastnil jsem se dubnové výpravy do Brazílie a spolu se starostou Jiřím Švecem jsme se plně věnovali všem dosavadním
brazilským delegacím, které Nepomuk navštívily. Nevnímám jednotlivá setkání a hudební vystoupení jako příležitost pro umělce
si někde zahrát a zazpívat, ale smysl akcí vidím především v možnosti prezentovat vyspělost a krásu naší hudby, památek a historie obou měst a zemí, a to i na místech, kde touží vystupovat
umělci z celého světa. Samozřejmě je potřeba myslet na městskou kasu a vždy najít jiné zdroje financování, které ji zatíží jen
minimálně. Podobně, jako jsme nyní mohli být svědky koncertu
brazilských umělců s Martinem Vydrou v úžasném sále Libeňského zámku v Praze, který hostil přední panovníky naší země
a kde na klavír hráli například W. A. Mozart či A. Dvořák. Druhý
koncert pak proběhl společně s Canto Nepomucenum v sále Švejk
hotelu v Nepomuku. Zajímavá byla také nedělní mše svatá s brazilsko-českým hudebním doprovodem, kterou celebroval Pater
Jiří Špiřík, či návštěva nepomucké základní školy s hudebními
ukázkami ve třídě Jany Vopalecké a aule školy. Děkuji Ricardovi,

Érice, Cleversonovi a Matheusovi, byli celou dobu opravdu báječní
a milí. Brazilskou delegaci tentokrát vedl sám starosta São João
Nepomuceno Ernandes José da Silva, a tak došlo i na oficiální
jednání na radnici, které zahrnovalo dva hlavní body: kromě
hudební spolupráce také oblast vzdělávání a dálkovou výuku
češtiny pro děti z tamních středních škol. Samozřejmě se během
pobytu uskutečnily návštěvy většiny zajímavých míst a expozic
v Nepomuku, ale také exkurze do Plzně či Prahy. Brazilského
starostu zajímalo rovněž zemědělství či odpadové hospodářství,
a tak došlo na návštěvu Sochorova statku i sběrného dvora. Čelní
představitelé výpravy se zúčastnili pohřbu místostarosty Františka
Holuba. Dojemná pak byla rovněž prohlídka obce Lidice v den
pietního aktu 15. června. Brazilští zástupci se živě zajímali o osudy
Lidic a položili věnec u pomníku lidických dětí. Děti z brazilské
školy se zúčastní Mezinárodní dětské výstavy v Lidicích, která je
pro rok 2020 na téma příroda.
I přes rozdílné jazyky, povahy či kulturu tvoříme díky sv. Janu
Nepomuckému pouto, které je dlouhé téměř 10 tisíc kilometrů.
Rád bych proto jménem města poděkoval všem, kdo pomáhali
s dopravou, koordinací, koncerty či s jednáními během červnové
návštěvy ze São João Nepomuceno, ať již aktivně, nebo třeba jen
jako diváci. Všichni odlétali do Brazílie velmi nadšení a určitě
jsme tak naše přátele neviděli v Nepomuku naposledy.
Pavel Motejzík, koordinátor kultury a cestovního ruchu

foto Milan Demela a archiv města Nepomuk
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Práce v Zelenodolské
ulici postupují

Přestupní uzel Nepomuk –
Dvorec už má chodníky

V Zelenodolské ulici probíhají dokončovací práce na plynovodních
přípojkách. Jsou osazovány obrubníky a vpusti dešťové kanalizace.
Byly zahájeny práce na podkladních vrstvách vozovky.

U nádraží nyní probíhají dokončovací práce na kanalizaci. Pokračuje pokládka obrubníků a provádí se pokládka zámkové dlažby
chodníků a zastávky autobusů. Dále se pracuje na podkladních
vrstvách chodníků a vozovky a byla dokončena betonáž opěrné
zdi u točny autobusů.

Nepomucké noviny / červenec 2019
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Téma: Zásobování pitnou vodou
Nepomucká úpravna vody má za sebou první etapu rekonstrukce, další ji
čekají. Stejně tak město potřebuje obnovu nebo i vybudování nových vrtů,
ze kterých se voda čerpá. To vyžaduje investice. Zároveň máme za sebou
a zatím se zdá, že i před sebou, suchý rok, během něhož hladina podzemní
vody klesá. Téma zajištění zásobování pitnou vodou tak nabývá na důležitosti.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: Jak chcete
přispět k zajištění zásobování Nepomuku pitnou
vodou v budoucnosti, vzhledem k současnému
stavu vodovodu a klimatickým změnám?
Pavel Zeman (SNK Pro Nepomuk, bezp.)

foto Roman Kovář

téma k diskuzi

Byl bych rád, aby se v Nepomuku při rekonstrukci velkých betonových ploch využilo zasakovacích pásů, které podpoří pronikání
vody do země. Jejich využití by se dalo aplikovat zejména při rekonstrukci našeho náměstí (z důvodu jeho polohy), kde v případě dešťů
teče velké množství vody a není kromě kanalizace jiná možnost,
kam danou vodu odvést.
Další investicí, o kterou bych se snažil a chtěl ji podpořit
(zejména pokud by se podařilo na tuto akci získat dotace), je
podzemní osazení akumulačních nádrží k využití dešťové vody
z městských budov, jako je například městský úřad, budova staré
školy, základní škola atd. Zachycená dešťová voda z akumulačních nádrží se následně využije k zalévání městské zeleně, tím se
zabezpečí její zpětné vracení do podzemních vod a také se zlevní
provoz údržby městské zeleně.
Uvítal bych, aby městský úřad více informoval občany ohledně
možnosti využívání dotací na zadržení dešťové vody a následné
zalévání pomocí této vody, nikoliv vody pitné.
Domnívám se, že všeobecně by měli být občané více informováni o případných „opravách“ týkajících se městské vodárny,
nových vrtech a všem, co se týká městské vodovodní sítě. Tím by se
vysvětlily stížnosti občanů na to, že voda neteče, teče málo, je kalná
atd. Rozumím tomu, že pokud si platím za nějakou službu, očekávám kvalitní službu, proto by mělo město na toto dbát. Řadový
občan nebude svoji nespokojenost adresovat na nějaký „KAV Starý
Plzenec", ale vždy na městský úřad, který je mu nejblíže. Samozřejmě podpořím rozšiřování a čištění vrtů městského vodovodu.
V neposlední řadě se domnívám, že by také bylo vhodné provést
rekultivace okolních rybníků, zejména jejich odbahnění, případně
prohloubení. Tuto záležitost by bylo dobré také řešit vhodným
dotačním titulem a město Nepomuk by mělo být v tomto směru
nápomocno i vlastníkům rybníků, jež jsou v soukromém vlastnictví.

?

A co vy? Jak nakládáte s pitnou
vodou? A využíváte i vodu dešťovou?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce)

Město Nepomuk má v současné době více vrtů, s různou vydatností vody, z kterých se čerpá voda pro zásobování obyvatel města.
Teoreticky je zde rezerva i pro zásobování několika okolních obcí.
Na druhou stranu spotřeba vody roste, s časem se snižuje vydatnost
vrtů nejen jejich stářím, ale i v důsledku dlouhodobého sucha,
a tak je nutné, aby i do budoucna město investovalo do vodárenské infrastruktury a budování nových vrtů, aby i v dalších letech
bylo město schopno zásobovat obyvatele pitnou vodou. Kritická
situace nastává často v létě – jsou sucha, lidé zavlažují zahrádky
a napouští bazény. A právě obyvatelé města, a to každý svým jednáním, mohou přispět k lepšímu hospodaření s vodou například
zadržováním dešťové vody k následné závlaze, aby se nemusela
na závlahu používat voda pitná.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)

Zásobování kvalitní pitnou vodou musí patřit kontinuálně mezi
základní priority města. V dnešní době se hovoří o tom, že za nejdůležitější nástroj pro řešení následků sucha v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou lze považovat budování a propojování
vodárenských soustav. V našem městě je zásobování vodou zajišťováno skrze soustavu hlubinných vrtů a rozvodné soustavy, které
je nutno průběžně obnovovat či nově budovat a stejně tak to platí
i o úpravně vody, která aktuálně prochází nákladnou rekonstrukcí
a modernizací. Budu proto podporovat projekty, které přispějí
k zachování a obnově stávající infrastruktury, ale i příp. zřízení
nových kapacit (vrtů apod.), neboť mnohá stávající vodohospodářská infrastruktura dosluhuje. V nedávné době došlo k mírnému
zvýšení cen vodného a stočného s tím, že toto navýšení by mělo
přispět k částečnému financování plánovaných investic do rozvoje,
oprav a údržby vodovodní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že jen
z prostředků získaných z plateb za vodné a stočné nelze všechny
plánované investice realizovat, bude nutné hledat další zdroje
financování (státní fondy či fondy EU).
Město by mohlo současně využít některých dotačních programů, které jsou cíleny na hospodaření se srážkovými vodami
a jejich další využití namísto jejich odvádění do kanalizací atd. Pro
tento účel je aktuálně zveřejněna výzva č. 119 OPŽP k možnému
čerpání dotačních prostředků na opatření a projekty na zachytávání dešťové vody do podzemních nádrží s následným využitím pro
zalévání apod. Na tyto projekty činí výše dotace 85 % (blíže https://
www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=122). Další možností
je dotační program MŽP a SFŽP „Dešťovka" (blíže https://www.
dotacedestovka.cz/) na podporu udržitelného hospodaření s vodou
v domácnostech, který je určen vlastníkům rodinných a bytových
domů s cílem zefektivnit hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
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Velký pozdrav z mateřské školy
Školní rok utekl jako voda a my jsme opět udělali tečku za naším
desetiměsíčním putováním. Během celého školního roku se děti
spoustu naučily, poznaly nové kamarády a každé z nich o nějaký
centimetr vyrostlo.
V každé třídě měly svého maskota, který je provázel celým školním rokem a se kterým děti zažívaly pozoruhodná dobrodružství.
S těmito postavičkami pak vytvářely úžasný příběh na pokračování.
Po celý školní rok jsme toho zažili skutečně mnoho. Jezdila k nám
divadélka, zapojovali jsme se do programů města jako je vystoupení pro důchodce nebo vítání nových občánků. V průběhu května
a na začátku června jsme se opět rozloučili s našimi nejstaršími
dětmi při slavnostním pasování, při kterém nám pomáhalo divadélko Dráček a skupina historického šermu Morgana von Maxberg.
Dětem – předškolákům – tak nic nebrání v tom, aby šly zvesela
do základní školy a pokračovaly ve svém dalším poznávání. Přejeme jim šťastnou cestu. Každá třída měla svůj projekt, který pak
organizovala pro celou školu. Všechny projekty se velice povedly
a dočtete se o nich u článku každé třídy. V květnu probíhaly zápisy

ZUŠ Nepomuk / zveme vás
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Pšeničky měly v květnu napilno
do obou mateřských škol. Dětí přišlo dost, ale nemuseli jsme již
nikoho odmítat jako v předešlých letech a budeme se tak moci těšit
na naše nové kamarády.
Také nás zastihla nepříjemná věc, a to chřipková epidemie,
kvůli které jsme museli na deset dní zavřít Mateřskou školu Nepomuk. Celou tuto situaci jsme řešili s hygienickou stanicí a prosili
rodiče, aby nám do mateřské školy dávali jen děti zdravé. Ale ani
spolupráce s rodiči a dodržování přísných hygienických pravidel
nám nepomohlo tuto silnou chřipkovou vlnu v naší mateřské škole
zastavit a škola musela být uzavřena. Tato chřipková epidemie trvala
pět týdnů, kdy docházelo do školy 30 % dětí (45 dětí ze 130 dětí).
A i když naše snaha byla velká, museli jsme si vyslechnout a přečíst
celou řadu nepravdivých reakcí a lživých pomluv, které nás mrzí.
Příště bychom rádi poprosili o konzultaci z očí do očí.
Musím poděkovat všem zaměstnancům za spolupráci a všem
čtenářům přeji krásné prázdniny a úspěšný školní rok 2019/2020
Klára Řežábková, ředitelka mateřské školy

Třída Berušek

Celým školním rokem naši třídu Berušek provázeli noví kamarádi
z Kouzelné školky František a Fanynka, kteří nám pomohli seznámit se s novým prostředím školky a společně s nimi jsme prožili
mnoho veselých zážitků a dobrodružství.
Na podzim jsme společnými silami upekli posvícenské hnětýnky a odnesli je na výstavu do Zelenohorské pošty. Vydali jsme se
do lesa na sběr hub a přírodnin. Zúčastnili jsme se hudební pohádky
v ZUŠ. Uspořádali jsme soutěž O nejhezčího draka a drakiádu. Abychom si dobře procvičili základní barvy, proběhl ve školce barevný
týden. Do něho byly zapojeny i naše šikovné paní kuchařky, které
nám vařily samé ,,barevné“ dobroty. V den 100. výročí naší republiky jsme na zahradě školky zasadili lípu, pod kterou byl zakopán
vzkaz pro další generace. Halloween nám přichystal spoustu zábavy
a soutěží v maskách, kde jsme uplatnili naše taneční a pohybové
nadání. S chladnějšími dny přibývalo rychle opadávající listí, a tak
jsme připravili naši zahradu k zimnímu spánku a oblíbený les
uzamkli na dva západy.
V zimě již tradičně proběhl vánoční jarmárek a rozsvícení stromečku se zpíváním koled, který organizovala naše třída Berušek.
Všichni jsme se již velice těšili na Ježíška. Naši předvánoční náladu
nám trošku kazil strach před návštěvou Čerta a Mikuláše. Představte si, že někteří z nás byli napsaní v Knize hříchů a čerti nás
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chtěli odnést v pytli do pekla. Naštěstí jsme slíbili, že se polepšíme.
Od Vánoc nás dělil jen malý krůček, když celou naši školku provoněla vůně perníkového koření. Rozhodli jsme se pro naše rodiče
a kamarády uspořádat vánoční tvoření se zdobením perníčků. Týden
před Štědrým dnem jsme vyráběli lodičky z ořechů, krájeli jablíčka,
jedli vánoční cukroví, zpívali koledy, zkrátka užívali si krásnou
vánoční atmosféru. Po vánočních prázdninách jsme se sešli u stromečku, kam nám Ježíšek přinesl mnoho krásných dárečků. V lednu
jsme si užívali zimní radovánky ve sněhu a odnesli jsme zvířátkům
do krmelce dobroty. I přesto, že naši školku zasáhla velká chřipková
epidemie, jsme uspořádali masopustní rej s přehlídkou masek.
Jaro se k nám přiblížilo mílovými kroky a po odemčení lesa
a zahrady jsme společně s paní učitelkou vyrobili Moranu, kterou
jsme vynesli na řeku do Kláštera. Začátkem dubna jsme spolu
s třídou Kytiček a Sluníček navštívili kino Cinestar v Plzni. Na oslavu
Velikonoc nemohou dosud paní učitelky zapomenout, jak pěkně
jsme je my kluci svými pomlázkami vyšupali. Při oslavě svátku Den
Země jsme na školní zahradě plnili spoustu zajímavých úkolů a byla
pro nás velikým překvapením návštěva místních kynologů a pracovníků Lesů ČR, díky nimž jsme získali mnoho poznatků o životě
bobrů a jiných zvířátek. V květnu jsme si v maskách zatančili pod
nazdobenou májkou jako pravé čarodějnice a čarodějové. Podnikli
jsme stopovanou s hledáním pokladu v podobě čarodějnických
hůlek. Den dětí jsme oslavili spolu s ostatními kamarády na školní
zahradě, kde jsme ,,s balónem“ mohli procestovat celý svět a zastavit
se třeba na návštěvě u Eskymáků nebo indiánů. Začátkem června
jsme navštívili nedaleký zámek Kozel, kde nás také zaujal zámecký
park a hřiště plné prolézaček. Po výletu se nám rychle přiblížila
besídka pro rodiče, na kterou jsme se všichni pilně připravovali.
Sluníčko nás svými paprsky čím dál víc lákalo ven, a tak jsme podnikali mnoho dlouhých vycházek po okolí Nepomuka. Celý školní
rok jsme zakončili sladkou tečkou v podobě zmrzlinového poháru
v místní pizzerii. Letní prázdniny už ťukají na dveře a my se po prázdninách těšíme na shledanou.
Petra Houšková a Marcela Batovcová, třídní učitelky
Zprávy z ostatních tříd mateřské školy zveřejníme
v příštím čísle Nepomuckých novin.

Měsíc květen byl pro soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk, pobočky
v Kasejovicích opět plný veřejných vystoupení. Nejprve jsme odehráli ve středu 1. května v plzeňské ZOO pořad nazvaný „Zpívání
pod májkou“, o kterém jsem psal v minulém čísle Nepomuckých novin. A hned za dva dny, v pátek 3. května jsme se souborem stáli na pódiu „malebné“ konírny chanovického zámku.
Malebné píši úmyslně, neboť zde byla zahájena výstava kreseb

dětí ze zdejší základní školy. Současně s ní zahájil pan starosta
Petr Klásek i turistickou sezónu. V sobotu 11. května jsme vystupovali na náměstí v Mirovicích na tamních trzích. Na tuto akci
nás pozval organizátor trhů Pavel Justich, spoluautor pořadu
moderátora Petra Jančaříka „Neočekávaný dýchánek“ a autor
dětské pěvecké soutěže Solasido. Počasí trhům moc nepřálo,
bylo chladno a deštivo. Proto jsme uprostřed programu museli
ještě jednou nástroje přeladit. Poslední písničku „Plzeňská věž“
si s námi zazpívala i bývalá členka souboru Terezka Zajícová,
která v Mirovicích nyní bydlí. V sobotu 18. května jsme zahráli
v Bezděkově při oslavě Dne matek a Setkání seniorů. Ve středu
22. května jsme dvěma písničkami zahajovali školní akademii
v Kasejovicích. Posledním vystoupením v měsíci květnu byla
ve středu 29. května účast souboru Pšeničky na celorepublikové
akci nazvané ZUŠ OPEN, kterou organizovala Základní umělecká
škola Nepomuk v areálu ZŠ Nepomuk. Na toto vystoupení jsme si
připravili zkrácený program, který se skládal z písniček našeho
regionu – z Nepomucka, Žinkovska a Plzeňska. Na závěr bych chtěl
opět poděkovat rodičům žáků souboru, že své děti vždy ochotně
na vystoupení přivezou, bez ohledu na vzdálenost. Těšíme se
na některém našem vystoupení na viděnou.
Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ Nepomuk, vedoucí souboru
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Poděkování a přání

Mezinárodní den dětí

Úspěch v krajském kole OVOV

Další preventivní akce

Všem žákům školy přeji krásné prázdniny, hodně zajímavých a nezapomenutelných zážitků, kolegyním a kolegům
příjemně prožité pohodové prázdninové
dny a samozřejmě zasloužený odpočinek. Rodičům našich žáků přeji hezkou
dovolenou. Budoucím prvňáčkům hezké
poslední předškolácké prázdniny. Současně děkuji všem kolegyním, kolegům
a také nepedagogickým zaměstnancům
školy za odvedenou práci v průběhu
celého školního roku.

Prvním příspěvkem se vracíme k poslednímu dni měsíce května, kdy jsme ve škole všichni
společně absolvovali oslavu mezinárodního dně dětí. Je milou povinností poděkovat
za sponzorské příspěvky firmě Klaus Timber a Kuvag. Díky sponzorskému daru obou
firem jsme mohli všem dětem v závěru dne předat drobné dárky. I letos se děti mohly
zapojit na mnoha stanovištích nejen v areálu školy. Fotbalové dovednosti a prvky tréninku
fotbalistů si děti vyzkoušely na fotbalovém hřišti nepomuckého fotbalového klubu. Zde
připravilo několik hravých disciplín i mateřské centrum Beruška. Dalším místem byla
městská sportovní hala, zde byla možnost si vyzkoušet různá posilovací a relaxační cvičení.
Cvičný tenisový kurt představil tenisové talenty, hřiště na pétanque prověřilo přesnost
hodů. Na školním hřišti si zájemci vyzkoušeli míče na házenou, zručnost při shazování
pyramidy z plechovek nebo stále populárnější softbal. V budově sokolovny se velkému
zájmu těšila lezecká stěna. V budově školy si mohli především dívky i kluci z 1. stupně
zahrát různé stolní hry, v tělocvičně si vyzkoušeli florbal, měli možnost si vyzkoušet břišní
tance nebo si zopakovat základy poskytování první pomoci s panem MUDr. Marečkem.
Venku mezi pavilony zase představovali tréninkové činnosti a chvaty dvorečtí judisté.
Zkrátka den byl naplněn mnoha hravými, soutěžními i zábavnými činnostmi. Věříme,
že pro děti byl 31. květen příjemně stráveným dnem.

Naše reprezentace v krajském kole OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů)
skvěle reprezentovala a přivezla fantastické úspěchy. Naše královna tohoto sportu Tereza
Bláhová zopakovala své loňské vítězství a postoupila do republikového kola, které se bude
konat v září v Brně. Nezůstala však sama. Nikola Rašková bojovala celý den jako lvice
a nakonec obsadila parádní 2. místo v kategorii dívek r. 2004. A pozor, Filip Duraj šokoval
všechny přítomné, dokázal zužitkovat svoje zapálení pro různé komplexní závody (Predátor,
překážkové běhy apod.) a umístil se na bronzovém stupínku v kategorii chlapců r. 2004.
Ani Vít Zahradník se nenechal zahanbit a hlavně v závěrečném běhu na 1 km předvedl
obdivuhodný výkon.Naše družstvo pak předvádělo po celý den výkony na hranici svých
možností. Především v závěrečném vytrvalostním běhu bylo možné vidět mimořádné
osobní příběhy jednotlivých sportovců, jejich způsob vypořádání se s momenty, kdy se
zrovna příliš nedaří a je potřeba více zapojit hlavu a srdce. Výsledkem pak bylo krásné
7. místo v konkurenci 15 škol.Zvláštní poděkování pak patří doprovodu našich dětí z řad
jejich rodičů a prarodičů, kteří pořídili nádherné fotografie.Naši školu reprezentovali:
Družstvo: Tereza Bláhová, Monika Hlásková, Marie Krumpholcová, Evelína Králiková
(pro nemoc pouze okresní kolo), Karolína Dlouhá, Adam Šmíd, František Pupík, Jan Klůs,
David Jára (pro zranění pouze okresní kolo) a Jaroslav Duraj.Jednotlivci: Nikola Rašková,
Filip Duraj a Vít Zahradník (Andrea Tyrpeklová pouze okresní kolo). Všem našim sportovcům blahopřejeme ke skvělé reprezentaci!!!

Současná generace žáků základních škol se
narodila do světa informačních technologií a považují je za běžnou součást života.
Samozřejmě, že tyto technické vymoženosti v mnohém pomáhají a usnadňují
každodenní život, ale současně mohou být
velmi nebezpečné. Jaká nebezpečí hrozí
především žákům škol, na to přijel do naší
školy upozornit zkušený lektor Mgr. Jiří
S. Se všemi třídami 7. ročníku postupně
probral možná rizika a nebezpečí. Dívky
i kluci měli možnost v diskuzi přidat své
osobní zkušenosti. Podle bezprostředních reakcí ze všech tří tříd sedmáků byly
dvouhodinovky věnované této prevenci
velmi užitečné.

Milan Demela, ředitel

Třeťáci u hasičů
Využili jsme nabídky od hasičů, kteří
ochotně pro naše třeťáky připravili den otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Žáci
ze 3. ročníku si mohli prohlédnout speciální zásahové vozidlo, podrobně bylo dětem
předvedeno, co všechno při výjezdech
posádka vozu může používat k záchraně
životů i majetku. Děti se mohly podívat
i do interiéru budovy. Děkujeme všem hasičům, kteří se našim žákům při prohlídce
věnovali a kromě předvádění techniky,
výstroje a příslušenství ochotně odpovídali na všetečné otázky. Třeba některé
žáky ukázka zaujala natolik, že se přihlásí
k hasičům a aktivně se zapojí do žákovských kategorií.

Den na gymnáziu
Koncem května vyrazila 9. A a 9. B na Mikulášské gymnázium do Plzně. Čekal na nás bohatý
program spojený s fyzikou. Přivítali nás příjemní učitelé, kteří nás prováděli celý den. Nejprve si nás rozdělili do tří skupin, protože nás čekala tři témata: polovodiče, elektrické
obvody a radioaktivita. Při první hodině s polovodiči jsme zapojovali elektrické obvody
s žárovkami nebo ledkami, a dokonce jsme vyrobili vlastní blikačku. Při druhé hodině jsme
si vyslechli informace o žárovkách, spotřebičích a elektřině. Díky skvělému vybavení školy
jsme mohli na počítači vidět velikost napětí a proudu zapojeném v obvodu. Od školy jsme
dostali svačinu v podobě croissantu a džusíku. Po svačině nás čekala poslední hodina.
Při ní jsme si povídali o radioaktivitě. Měřili jsme, kolik kolem nás proletí částic gama
v různém prostředí a kolik částic projde přes různé kovy. Myslím si, že se všem žákům
tento den líbil a že si odnesli spoustu zajímavých informací.
Deváťáci

Brazilci v naší škole
Nečekaně intenzivně probíhají kontakty
s brazilským městem Säo Joäo Nepomuceno. Při červnové návštěvě zavítala čtveřice
brazilských hudebníků do naší školy. Nejdříve se podívali na výuku ve 3. C u paní učitelky Jany Vopalecké, pak se hosté a spolu
s nimi část žáků z 1. stupně přesunuli
do auly, kde Brazilcům zazpívali naši žáci
a na oplátku zahráli a zazpívali i skvělí brazilští hudebníci. Další společné mezinárodní vystoupení se odehrálo tentýž den
v sále Švejk restaurantu, spolu s Brazilci
vystoupil náš sbor Canto Nepomucenum.

Boulderingové překvapení

Pavel Pelcr

Divadelní dopoledne v sále Švejk restaurantu
O školním divadelním souboru Johánek už jsme v Nepomuckých novinách informovali
několikrát. Tentokrát se soubor představil současně s třeťáky, kteří zahráli o místním
rodákovi sv. Janu Nepomuckém adaptaci divadelní hry Marie Holkové s názvem Mučedník z Nepomuku. Soubor Johánek zahrál představení, se kterým se účastnil dvou přehlídek školních divadelních souborů v Dobřanech a v Klatovech. Hra nese název Pátek 13.
Představení je autorským dílem všech členů souboru. Obě divadelní představení se žákům
školy i návštěvníkům podvečerního představení líbila, všem hercům patří poděkování
za čas věnovaný zkouškám a za předvedené herecké výkony. Velký dík si zaslouží vedoucí
souboru a třídní třeťáků paní učitelka Vopalecká, která s dětmi obě představení nacvičila.
Poděkování patří také Kateřině Vopalecké, která se při vystoupeních starala o světelné
a zvukové efekty. Za možnost zahrát celkem 6 představení během jednoho dne za školu
děkujeme panu Ing. Radovanu Sochorovi za bezplatné poskytnutí sálu Švejk restaurantu.

Cyklistický kurz
Stejně jako před rokem se část osmáků
vydala na dvoudenní cyklistický kurz.
Zajímavě připravenou trasou se skupina
dostala přes Klášter, Dubeč, Prádlo a Novotníky na Autokemp Nový rybník, kde program pokračoval až do večera. V kempu
účastníci přespali a vrátili se do školy.
Foto Jiří Pupík

Franta Pupík ze třídy 7. A se nadchl pro lezení na umělé stěně a využil příležitosti zúčastnit
se soutěže Boulder Cup, krajské kolo se konalo v Plzni. František absolvoval šest lezeckých cest různé obtížnosti během dvou hodin tak úspěšně, že v celkovém pořadí obsadil
6. místo a vybojoval si tak právo účasti v semifinálovém kole v Praze. Zvláštní poděkování
pak patří jeho otci, který se tomuto sportu věnuje, svého syna na soutěž doprovodil a dle
výsledku jistě dobře poradil. Upřímně přiznávám, že tomuto sportovnímu odvětví se jako
škola nevěnujeme, o to větší respekt k tomuto úspěchu máme! Třídy 4. A a 4. B v Liticích
Ve čtvrtek 13. června jsme vyjeli na exkurzi do svíčkárny v Liticích. Dozvěděli jsme se zde
mnoho zajímavého – historii továrny na svíčky, postup výroby různých druhů svíček,
způsoby jejich ručního zdobení. Velmi milá paní průvodkyně nás poučila i o správném
používání koupelových solí a jejich příznivých účincích na lidský organismus. V pracovní
dílně jsme si pak mohli vlastnoručně ozdobit jednu svíčku a podle své fantazie si sesypat
lahvičku koupelových solí. Moc se nám tu líbilo, protože to všude krásně vonělo bylinkami
a mohli jsme si zde i nakoupit dárečky pro své blízké. Příjemné dopoledne jsme zakončili vycházkou ke zřícenině hradu Litice, kde jsme si prověřili své znalosti českých dějin.
Historie Litic totiž sahá až do dalekého pravěku, jsou tu památky po keltském osídlení
a samotný hrad patří k těm nejstarším na našem území. Hodně zajímavé bylo i vyprávění
o původu jména obce. Prožili jsme v Liticích velmi příjemné dopoledne! Žáci 4. A a 4. B
s pedagogickým doprovodem Mgr. Alicí Kotylovou, Mgr. Štěpánkou Cajthamlovou, Stanislavou Kovářovou a Lucií Cajthamlovou
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Vodárna je srdce organismu
Rozhovor s Ing. Jiřím Sukupem
a Helenou Šabatovou
Text a foto: Hana Staňková
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infrastruktury, což jsou právě objekty na vodovodní síti – úpravna
vody, vrty, vodojemy, rozvodné řady, případně přípojky, a zajistit
financování.
Dotace nelze využívat na obnovu, ale pouze na investiční akce
ve smyslu výstavby nových sítí nebo zkapacitnění stávajících zařízení. Financování obnovy má být zajištěno z nájemného a zdrojem
nájemného je finanční kalkulace vodného a stočného. Nájemné,
které my vybíráme a předáváme Městu Nepomuk, má být využíváno
na obnovu. Na výši tohoto vybraného nájemného závisí množství
prostředků, které má obec na to, aby mohla obnovovat infrastrukturu, která již byla jednou vybudována a je na hranici své životnosti.
Je krásné, když postavíte něco nového, ale je to jako s domem.
Pokud postavíte nový dům, tak ho máte krásný, ale když ho nebudete dostatečně udržovat a obnovovat, tak vám jednou spadne,
a to je ta obnova, která je důležitá, aby do ní byly směřovány dostatečné finanční prostředky.
Má nepomucká infrastruktura ještě kapacitu, aby
se k ní mohly případně připojit další obce?

Sešli jsme se k rozhovoru v nepomucké úpravně vody s inženýrem
Jiřím Sukupem, ředitelem společnosti KaV Starý Plzenec a paní
Helenou Šabatovou, která úpravnu obsluhuje. V nenápadné
budově stojící za městem se skrývá klíčové zařízení pro dodávku
pitné vody skoro čtyřem tisícům odběratelů. Mohla jsem si
prohlédnout zrekonstruovanou strojovnu s nerezovými nádržemi
orosenými v parném dni jako půllitry piva, ale i část starou, kde
se loupou dlaždičky a rez je všudypřítomná. Povídali jsme si
v kanceláři, kde nehučela voda a kde prý „nemám fotit, protože
není co ukazovat“. Ano, i tady se rekonstrukce teprve chystá.

Nejprve jsem se obrátila na pana Sukupa:
Pijete kohoutkovou vodu?

Ano, piju kohoutkovou.
Jaké služby vaše společnost poskytuje?

Máme ucelené portfolio služeb, které jsou zapotřebí ve vodárenství, od projekční činnosti až po realizaci a provoz. Máme vlastní
dopravu pro vývozy septiků a jímek a čištění kanalizací včetně kamerových prohlídek, stavební složku pro opravu poruch na spravovaných sítích a pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury,
akreditovanou laboratoř a projekci. Samozřejmě na některé věci
využíváme i subdodavatelské společnosti. Co se týče vodovodů a kanalizací, lze vše komplexně řešit přes nás. A to buď přímo s námi,
nebo s externími odborníky, které využíváme. Jsme jedna z mála
společností, která si udržela široké portfolio služeb, a zejména
jsme společnost, která nemá žádného zahraničního investora.
Jsme akciovou společností, kterou vlastní pouze a výhradně obce.
Co byla největší výzva, s kterou jste se
za pět let vedení společnosti potkal?

Rekonstrukce úpravny vody v Nepomuku. Tady se někdy v devadesátých letech postavila úpravna vody, která je na konci své životnosti, proto se přistoupilo k částečné rekonstrukci, můžeme
to nazývat klidně první etapou, kdy jsme vyměnili srdce úpravny
a musí se pokračovat dál.

Jak bude rekonstrukce postupovat?

V současné době máme zažádáno o dotaci na rekonstrukci nádrží
prací vody, které jsou v havarijním stavu. Pokud dojde ke schválení
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, měla by proběhnout v letošním
roce. Následně se bude připravovat další etapa na následující rok
a tak dál. Budeme pokračovat místností přípravy chemie, výměnou hlavního elektrického rozvaděče, opravou střechy a vnějšího
opláštění budovy, sanací stávajících odkalovacích nádrží a také
opravou oplocení úpravny vody.
Jak funguje spolupráce s městem?

S městem máme dobrou zkušenost, částečně si je vědomo problematiky vodovodů a kanalizací, ale je potřeba tomu věnovat ještě
mnohem víc prostoru a tím myslím zejména finance. Protože
pokud infrastruktura není v dobrém technickém stavu, tak provozovatel s tím nic neudělá.
Musíme zejména obnovovat vodní zdroje, které přirozeně
stárnou, dochází k jejich zanášení a snižování jejich vydatnosti.
V prvé řadě potřebujeme zajistit dostatek vody na to, abychom ji
mohli dodávat, vyřešit srdce tohoto organismu, což je úpravna
vody, a pak ji dostat teprve do tepen a žil, což je vodovodní síť a vodohospodářské objekty, jako jsou vodojemy Šibenice a Vyskočilka.
Nepomuk se věnuje výstavbě nové infrastruktury pro zasíťování pozemků, což je samozřejmě důležitá věc, aby byl podpořený rozvoj města. Je ale potřeba investovat i do obnovy stávající

Možnost tu je za předpokladu, že budou obnovovány a budovány
další vodní zdroje a bude dokončena rekonstrukce úpravny vody.
Potažmo, teď se bavíme jenom o vodě, ale ona to je i kanalizační
síť. Je třeba obnovovat kanalizační síť a objekty na ní, což jsou čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod Nepomuk a Dvorec.
V rámci skupinového vodovodu Nepomuk dodáváme pitnou vodu
do Nepomuku, Dvorce, ale i do Želvic, Maňovic, Milče a Záhoří.
Lze napojovat další obce, některé jsou už v jednání, a to buďto
ve smyslu dodávky vody nebo odvádění odpadních vod, ale pouze
v rozumné míře a za určitých podmínek. Ne vždy se pro obce vyplatí být vázán na infrastrukturu někoho jiného, k tomu je potřeba spočítat řádné kalkulace a náklady této akce. Není důležitý
jenom finanční náklad akce, ale pak i samotné provozování nově
vybudované infrastruktury, protože je potřeba provozovat infrastrukturu v rámci sociálně únosné ceny. Všechno musí vycházet
ze studie proveditelnosti, která řeší variantní možnosti odkanalizování, vybudování vodovodní sítě a výpočtu předpokládaných
provozních nákladů.
Hodně se mluví o klimatických změnách,
jak se projevují v činnosti vaší firmy?

Klimatické změny se projevují zejména na úbytku podzemní vody,
což je pro nás naprosto klíčové, protože Nepomuk nemá žádný
vydatný zdroj povrchové vody, takže je jednoznačně odkázaný
na podzemní zdroje. Vzhledem k tomu, že poslední roky jsou výrazně suché, dochází jednak k poklesu hladiny podzemní vody, tím
pádem čerpáme míň, protože čerpáme z větších hloubek, a za další
dochází ke stárnutí vrtů. Pokud je několik suchých let, tak hladina
podzemní vody stále klesá a než dojde k obnovení původní hladiny podzemní vody, trvá to i několik let, během nichž dochází
znovu k infiltraci srážkových vod do vod podzemních. Takže my
paradoxně umíme rychle vyčerpat, ale doplnit zásoby podzemní
vody, to není otázka měsíců, to je otázka let, aby se hladiny podzemní vody zase vyrovnaly. Na to má největší vliv počasí, protože
nic jiného než srážky zdroje podzemní vody neobnoví.
A co když bude pořád sucho?

Nepředpokládám, že by bylo pořád sucho. Je to o tom, aby se
vodní zdroje dál rozšiřovaly. My víme, že jsme schopni čerpat až
750 kubíků surové podzemní vody denně, které můžeme dodávat.
Průměrná denní spotřeba je kolem 500 kubíků. Takže dokážeme
pokrýt jeden a půl násobek běžné potřeby. Ale zase, to jsou témata,
ke kterým se budu neustále vracet, obnova vodních zdrojů a jejich
využitelnost. Čerpáním podzemní vody z vrtů dochází k pohybu
vody v horninovém prostředí, ta unáší jemné částečky písku, jílu
a dochází ke kolmataci vrtu, což je vlastně jeho zanesení. Kolem
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vrtu se vytvoří nepropustná clona, takže vodu tam můžete mít,
ale nenatéká vám do vrtu a ten potřebuje obnovit. Jako poslední
jsme obnovovali vrty HV 25A a HV 3A. My jim pracovně říkáme
Soběsuky blíž, Soběsuky dál. Ty jsou poslední, které byly vyvrtány,
a teď se čeká na vypracování projektové dokumentace na jejich
zapojení do systému.
Co plánuje vaše společnost v nejbližší budoucnosti?

Vzhledem k tomu, že zhruba jen dvacet procent z našich provozovaných lokalit je na dostatečné technické úrovni, tak prioritou
je uvést tu technickou infrastrukturu do takového stavu, aby byla
ku prospěchu jak lidem, tak i životnímu prostředí. Tohle spolyká
neuvěřitelné množství času. Musíte navrhnout technické řešení,
musíte ho prosadit, přesvědčit lidi, že je zapotřebí něco s "tou"
vodohospodářskou infrastrukturou dělat. A za další je to otázka
zajištění finančních zdrojů, což jsou dotační tituly, až po samotnou realizaci. Skoro bych řekl, že realizace je to nejsnazší, taková
třešnička na tom dortu. Mnohem těžší je to zúřadovat, protože administrativa bují, jak dotační, tak i běžná, a zvyšuje neuvěřitelně
náklady na provozování vodovodů a kanalizací.
Co by vám pomohlo se vzrůstající administrativou?

Legislativní změny, které by ji snížily, jednoznačně. Ale to je spíš
zbožné přání. Na požadavky rozbujelé legislativy je jediné řešení,
musíte ji personálně pokrýt, protože agendy přibývají a vy musíte
rozšířit portfolio lidí, kteří je zpracovávají.
Budou zvýšené náklady znamenat
zvýšení vodného a stočného?

Platy rostou, zvyšují se mzdové náklady. Nemůžete mít jenom lidi
v dělnických profesích, kterých je stejně stále nedostatek, musíte
mít techniky, kteří jsou na určité úrovni, a odborníků je málo
a vzniká tak velký konkurenční boj mezi vodárenskými společnostmi. A na to všechno musí reagovat kalkulace vodného a stočného. Cenový progres reflektuje vstupní náklady. Tady je potřeba si
uvědomit, že my nechceme, abychom měli extrémně drahé vodné
a stočné, jako to bývá jinde, kde jsou zisky vyváděny do zahraničí.
My se snažíme udržet cenu vodného a stočného na přijatelné
úrovni, která bude sociálně únosná. Ale růst ceny bude, protože
se zdražují vstupy, je to progres růstu cen materiálu a zejména
energií a pohonných hmot atd. Do kalkulace musí být zahrnuto
i nájemné, které je příjmem města Nepomuku. Nájemné je určeno
k hrazení nákladů na obnovu, a ty stoupají a je potřeba plnit plán
financování obnovy. Jednoznačně z toho vyplývá navýšení sazeb
vodného a stočného, což je vždy nepopulární, ale nezbytný krok.
Bez dostatečných finančních zdrojů nemůžeme provozovat infrastrukturu na takové úrovni, jakou si zaslouží.
Vrátím se k vám osobně, co je vaší náplní práce?

Nejčastěji řeším provozní záležitosti, protože neprovozujeme
jenom obec Nepomuk, ale vodovody a kanalizace ve třiceti dvou
lokalitách, kde buďto máme vodovod nebo kanalizaci, zakončenou
čistírnami odpadních vod nebo zakončenou volnými kanalizačními
výustěmi. Mimo to řeším koncepční záležitosti typu rozšiřování
vodovodů a kanalizací, věnuji se rekonstrukcím, cenové politice
interní i dodavatelské, sledování a aplikaci legislativy do provozních podmínek, podílím se na výzkumu a inovacích technologického zařízení atd. Moje pracovní náplň zahrnuje velmi široké
spektrum činností.
To asi hodně cestujete.

Nejsem ředitel, co sedí v kanceláři za stolem, dost toho najezdím.
Většinou to vyžaduje jednání na místě, jak kvůli technickému provedení, tak i kvůli lidem. Jak říká jeden náš pan starosta:"Práce s lidmi,
to musí bavit." Jelikož jednání s lidmi je občas komplikované.
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Často projíždím okolo nepomucké vodárny
a vždycky mi připomínala maják. Ne snad tím,
jak vypadá, ale tím, jak stojí osaměle v polích.
Zajímalo mě tedy, jaká je ta služba na majáku
a zeptala jsem se paní Heleny Šabatové, jedné
ze dvou pracovníků obsluhy úpravny vody.

Manuál dobrého odběratele vody:
odebírá vodu bez velkých výkyvů – má-li bazén, nechá si přivézt vodu cisternou
nehází do kanalizace vlhčené ubrousky a další nepatřičné věci (hadry, lžičky, hračky…)
nelije do kanalizace oleje a tuky

Slouží tady jeden člověk?

Ano, střídáme se s kolegou po třech dnech, máme třídenní turnusy. Každý den od šesti do šesti, noční se tady neslouží.
Není to osamělá práce?

Není tak úplně osamělá, jezdí sem spousta lidí odebírat vodu.
O víkendech, kdy dorazí chataři, je tu víc živo než v týdnu.
Hodně lidí si jezdí pro vodu?

A jak po práci relaxujete, jaké máte koníčky?

Když mám čas, a nemám ho moc, tak se věnuji rybaření.
Takže zase u vody…

Zase u vody, jo. Voda mě provází celým životem, práce je v podstatě
koníčkem a ono se to i krásně snoubí. My provozujeme vodovody
a kanalizace, takže se věnuji celému tomu uzavřenému cyklu.
Někde vodu musíme vzít a někam ji vracíme v nějaké kvalitě a já
ji chci vracet v takové kvalitě, která bude ku prospěchu životnímu
prostředí. Zajímá mě stav vodních toků, a to nejen proto, že se
věnuji právě rybářství. I kdybych se mu nevěnoval, tak na životním prostředí prostě záleží. A vzhledem k tomu, z kolika procent
je člověk tvořen vodou, tak je to nezbytná součást života. Voda mě
osobně provází od narození a věřím, že jednou umřu tak, že se v ní
utopím (smích).
Co by ještě mělo být řečeno?

Rád bych promluvil k odběratelům. My jsme schopni pokrýt docela
velkou poptávku na odběr pitné vody, když je rozprostřený do delšího časového období, ale nejde to tak, že je najednou z ničeho
nic velký odběr. Jedná se zejména o napouštění bazénů a zálivku.
Když si deset obyvatel v jeden den naplno pustí vodu a začne si
plnit dvacet bazénů po dvaceti kubících, tak se dostanu na dvě
stě kubíků během relativně krátkého času, a to potom způsobuje
problém. Když obsluha zjistí, že má odběr větší než je standartní,
tak mě okamžitě burcuje, že se něco děje a pak jsou s tím spojené
náklady na hledání poruch. A tak bych byl rád, kdyby lidé raději
využívali možnosti závozu vody, nabrali si ji na úpravně, protože
je to zde možné a odběry jsou tak řízeny.
To by mohlo být k pitné vodě a k odpadní vodě, to nás trápí
zase odběratelská nekázeň. Do kanalizace, která je zakončená
čistírnou odpadních vod, což je případ města Nepomuku, lze vypouštět pouze určité věci, a to jsou splaškové odpadní vody bez
pevných látek. Tady bohužel dochází k tomu, že jsou do kanalizace
vypouštěny odpadní vody spolu s vlhčenými ubrousky a jinými pevnými materiály, které poté skončí v čerpacích stanicích a ucpávají
čerpadla. Čerpací stanice se musí čistit a případně vyvážet. Jsou
to neuvěřitelné věci, co všechno jsou lidé schopní dopravit do kanalizace. Občas by mě zajímalo, jak to skrz ten záchod proženou.
Pak jsou to i oleje. Oleje dělají další problém na čerpacích stanicích potažmo na čistírnách, a to, že zanášejí sondy a vyblokují tak

systém hlídání hladiny a spouštění čerpadel. Vůbec by se do kanalizace neměly vypouštět oleje ze smažení a podobné věci, o minerálních olejích už ani nemluvím. Měly by se likvidovat na místech
k tomu určených, předpokládám, že Nepomuk jimi disponuje, případně se použité oleje odevzdávají na sběrné dvory. Lidé si myslí,
že nejsnazší je něco spláchnout, ale není to řešení. Jen přesunuli
svůj problém na někoho jiného, ale pak se jim to vrátí, protože se
to vrátí v nákladech, které musí být plně promítané do tvorby ceny
stočného. Je to bumerang.
Kdo je tedy ideální odběratel?

Ideální odběratel má konstantní odběr vody a vypouští do kanalizace pouze to, co má. To znamená v souladu s kanalizačním řádem,
kde je jasně nadefinováno, co vypouštět může a co vypouštět nesmí.
Takže mým přáním by asi bylo mít ideální odběratele a druhým,
abychom měli dostatečné zdroje financování pro obnovu, případně výstavbu nové technické infrastruktury jak na vodovodní,
tak na kanalizační síti.

Jak kdy, v zimě třeba vůbec nikdo, ale když potom přijdou sucha,
tak tu stojí i čtyři za sebou. Někdo má bazén na zahrádce a nemá
tam vodovodní přípojku, a tak si sem jezdí pro vodu. Většinou
mají kubíkové nádrže, ale jezdí mi sem i pán, který má desetikubíkovou cisternu a zaváží zemědělcům vodu pro dobytek. Když
přijede třikrát za den, stojím tam pořád, ale od toho jsem tady.
Jaká je voda v Nepomuku?

Voda na Nepomucku je z vrtů z hloubky, takže je hodně železitá,
ale hodně kvalitní. O odželeznění se staráme my tady na úpravně.
A když se objeví ve vodě zákal, není nijak závadný. Způsobuje ho
velký výkyv odběru vody, který strhne kal v potrubí.
Mohla byste mi popsat vaši náplň práce?

Je to vlastně dispečink, hlídání provozu vodárny. Když sem ráno
přijedu, tak nejdřív kontroluju grafy na počítači, protože my už
většinou dokážeme poznat poruchu, ty grafy nám to ukážou.
Když vidím, že se něco děje, tak to hlásím panu řediteli, že tam
a tam je pravděpodobně nějaký problém. A pak se to řeší dál.
Když je vše v pořádku, tak se věnuju dalším věcem, procházím to
tu a kontroluju ten provoz. Může se stát leccos, i když teď po té
rekonstrukci je to řekla bych bezporuchové, není s tím problém.
To staré zařízení bylo skutečně na kraji životnosti a tam se mohlo
stát už cokoliv.

Co děláte, když nejste ve vodárně, jaké máte záliby?

Hodně se věnuju ručním pracím. Pocházím z jižní Moravy, moje
babička se celý život živila šitím a vyšíváním krojů, takže mě to
naučila. Když mám volno, tak sedím nad něčím takovým.
Co třeba šijete teď?

Teď zrovna nic, protože vypukla zahrádka. Už čtrnáct dní běháme
po zahradě a snažíme se ji udržet v nějakém přijatelném stavu,
protože začalo všechno růst a bláznit. Ale jinak přes zimu pletu
a dělám leccos.
Vzpomenete si na nějakou příhodu z vodárny?

Že by to tu bylo nějaké humorné, to úplně není. Když už, tak je
to nějaký malér. Jedině snad, že si lidi pletou čističku a vodárnu.
Občas mi sem přijedou se splašky anebo naopak k manželovi
pro vodu.
Co by se tu mělo podle vás ještě vylepšit?

Dokončit tu rekonstrukci, to je jednoznačné, abychom se zbavili
toho starého zařízení. Spravit sociální zařízení, dát sem nová vrata.
Postupně během rekonstrukce se má udělat i to zázemí.
Takže se těšíte?

Každé vylepšení je k dobrému, když se něco spraví nebo udělá nové.
Líp to funguje, je to spolehlivé a vůbec nějakou úroveň to mít musí.
Oběma vám děkuji za rozhovor.

Pro vás je to tedy po rekonstrukci velká změna.

No to je prostě nebe a dudy, jak se říká. Je to moderní, je to nové
a hlavně je to v nerezu, takže už se nemůže stát, že někde něco
prorezne. To potrubí bylo staré asi pětadvacet let a bylo už místy
tak rezavé, že jsem třeba přišla a stříkala voda. Po té rekonstrukci
je provoz spolehlivý, nemusíme se bát náhlých havárií, odstranilo
to spoustu stresových situací.
Jak jste se k té práci dostala?

Ing. Jiří Sukup, 35 let,
vystudoval , pět let je ředitelem společnosti KaV Starý
Plzenec, předtím pracoval na České inspekci životního
prostředí v oddělení ochrany vod a krátkou dobu
ve Státním fondu životního prostředí v Praze

Můj muž pracuje v čistírně v Nepomuku, on už tam dělá asi třicet
let. Před deseti lety se tady náhle uvolnilo místo a tehdejší vedení
podniku vědělo od něj, že mám chemickou průmyslovku, a tak se
mě prostě zeptali a nastoupila jsem. Je to pro mě práce v oboru,
sice mám potravinářskou chemii, ale tohle nás učili taky. Logicky
tehdy sáhli po někom, kdo by tomu měl aspoň trochu rozumět.
Co vás u té práce drží, že jste tu tak dlouho zůstala?

Je to pro mě návrat k oboru. Je to práce, o které něco vím. My jsme
měli i strojírenství, takže vím například, jak funguje čerpadlo.

Helena Šabatová, 57 let,
absolvovala potravinářskou průmyslovku,
ve vodárně pracuje 10 let, vdaná, dvě děti,
manžel pracuje v čistírně odpadních vod
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Dobrovolní hasiči se věnovali sportu, výuce i zásahům

Děti: 1. Nepomuk, 2. Polánka, 3. Kramolín, 4. Nepomuk / Ženy:
1. Nepomuk, 2. Kramolín, 3. Nekvasovy / Muži: 1. Kramolín, 2.
Nekvasovy, 3. Dvorec, 4. Nepomuk, 5. Polánka, 6. Mileč, 7. Želvice
První tři sbory v kategorii dospělých postupují do okresního kola,
které se bude konat 7. září v Dobřanech. Blahopřejeme vítězům
a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Na úterní dopoledne 11. června byla naplánovaná exkurze žáků
3. tříd ZŠ Nepomuk do areálu integrovaného záchranného systému
v Nepomuku. Děti v doprovodu svých učitelů byly po příchodu
seznámeny se základními složkami IZS, rozdíly mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči, chodem požární stanice, organizací
a dalšími informacemi. Poté následovala ukázka požární techniky,
konkrétně cisternové automobilové stříkačky a automobilového

žebříku. Děti si mohly vyzkoušet oblek na likvidaci hmyzu, hydraulické vyprošťovací zařízení a další technické prostředky. Na závěr
byla prohlídka samotné stanice a zázemí. Jako pozornost jsme
dětem věnovali propagační a naučné materiály.
Zásahová činnost
V neděli 19. května v odpoledních hodinách při ukončení pouti
se stala na okraji Nepomuka, silnici I/20, dopravní nehoda, která
byla hlášena s nutností vyproštění osob. Na místo vyjely všechny
složky IZS včetně profesionální i naší dobrovolné jednotky. Při
střetu osobního auta a dodávky došlo ke zranění dítěte, které
bylo v doprovodu matky převezeno k ošetření do nemocnice.
Hasiči po příjezdu zajistili místo nehody, zlikvidovali její následky
a po dobu šetření a naložení auta na odtah usměrňovali provoz.
Dne 20. května odpoledne byla naše jednotka povolána s cisternou CAS 20 k odčerpání vody ze zatopeného sklepa v Nepomuku,
kam stekla voda s bahnem po silném dešti z rekonstruované
Zelenodolské ulice. Pomocí kalového čerpadla byla znečištěná
voda ze sklepních prostor a zatopeného výkopu odčerpána
do kanalizace.
28. května kolem 15. hodiny došlo na mokré silnici I/20
za Nepomukem směrem na Plzeň k dopravní nehodě osobního
automobilu. Událost byla ohlášena na operační středisko, ale jednotka Hasičského záchranného sboru zasahovala u jiné události,
tak operační středisko vyslalo na místo naši dobrovolnou jednotku
s CAS 20 Terrno. Po našem příjezdu byl již zraněný řidič s lehkým
zraněním mimo vozidlo a v péči zdravotníků. My jsme zajistili
místo nehody, provedli protipožární opatření a po příjezdu policie
úklid vozovky. Po dobu zásahu byl v místě řízen kyvadlový provoz.

Myslivci závodili ve střelbě na asfaltové terče
Dne 8. června 2019 proběhl na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka XVI. ročník závodu ve střelbě na asfaltové terče O pohár starosty města Nepomuk. Celé akci přálo počasí, o čemž svědčila i účast. Soutěže se zúčastnilo celkem 59 střelců z mysliveckých spolků z okolí Nepomuka. Na prvním místě se
umístil Václav Houlík, na druhém Milan Kotlan a na třetím Pavel Batovec. Poháry předal hospodář
Mysliveckého spolku Nepomuk Vojtěch Matějka. Za vzorně připravenou střelnici a celou akci patří
poděkování Mysliveckému spolku Vojovice a Mysliveckému spolku Nepomuk, který touto cestou
děkuje všem sponzorům této akce.
Vojtěch Matějka

Vladimír Vozka, JSDH Nepomuk

foto Vojtěch Matějka

O víkendu 1. a 2. června se na školním hřišti v Nepomuku konalo
okresní kolo jarní části hry Plamen, které pořádalo Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Nepomuk. V sobotu soutěžila družstva starších žáků, v neděli
mladších žáků. Závodníci museli splnit štafetu 4x60 metrů, štafetu
požárních dvojic, požární útok a další. Naše družstva se umístila
shodně na osmém místě. Obě kategorie ovládla družstva z Letkova.
V sobotu 8. června proběhlo na fotbalovém hřišti v Polánce
cvičení hasičských družstev SDH okrsku č. 14 Nepomuk u příležitosti 90 let od založení místního hasičského sboru. Soutěž
i samotné dráhy byly dobře připravené a po slavnostním nástupu
začala samotná soutěž. Nejprve se divákům představily nejmenší
děti, takzvaná přípravka, která předvedla útok požárního sportu.
Následně již vše probíhalo dle pravidel pro všechny kategorie. Náš
sbor měl zastoupení v každé kategorii a v celkovém hodnocení to
dopadlo velice dobře. Soutěžilo se dle pravidel klasické soutěže
ve štafetě a požárním útoku.
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Svatojánský koutek
Vážení čtenáři, dnes bych chtěl s vámi zauvažovat nad osobností
našeho nejslavnějšího rodáka v době jeho služby na místě generálního vikáře pražské arcidiecéze a nad příčinami jeho mučednické smrti.
Asi ve svých 47 letech (1387) se vrací do Prahy s titulem doktora církevního práva (tzv. doktor dekretů) ze slavné padovské
univerzity. V roce 1389 je jmenován kanovníkem kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jednalo se o vysokou hodnost
– kapitulu založil první český král Vratislav I. v roce 1070 jako protiváhu pražského biskupství a kapituly u katedrály sv. Víta. Kapitula byla ve středověku skupina duchovních, kteří žili u svěřené
katedrály nebo kolegiátního kostela, který spravovali jak po stránce
duchovní, tak ekonomické. Také po stránce hmotné byli kanovníci
velmi dobře zajištění, neboť jim náležela část výnosů z kapitulního
majetku, tzv. prebenda. Roku 1390 se Jan z Pomuku stává i žateckým arcijáhnem a jeho příjmy se tím dále zvýší. Dneska bychom
řekli, že byl „za vodou". Podle historických pramenů si ale svoje
příjmy nenechával pro sebe a proslul svojí štědrostí k chudým,
tedy dnešními slovy se věnoval charitě. V Praze bylo v té době
asi jen málo tak vzdělaných a schopných právníků, jako byl Jan.
Zřejmě proto jej povolal do svých služeb třetí pražský arcibiskup
Jan z Jenštejna a ustanovil jej generálním vikářem své arcidiecéze,
tedy druhým mužem arcibiskupství. Zároveň byl jmenován i arcibiskupským oficiálem (představeným soudu). Oba úřady vykonával
spolu s Mikulášem Puchníkem. Dá se tedy shrnout, že z hlediska
lidského pohledu udělal rodák z našeho města skvělou kariéru.
Možná je dobré si povšimnout, že Jan nepocházel ze šlechtického rodu, ale byl jen synem rychtáře v malém městečku. Svědčí
to o tom, že si církevní představitelé i ve středověku vybírali lidi
podle vzdělání a kvality…
Následné události ukázaly, jak upřímně a s jakou vážností svůj
vysoký úřad přijal. Když byl v roce 1380 vysvěcen na kněze, zavázal

Změna ve správě farností
od 1. 7. 2019
Na základě dekretu biskupa českobudějovického Vlastimila Kročila jsou od 1. června 2019 farnosti Kasejovice, Kotouň a Budislavice spravovány excurrendo z Nepomuka. Jejich dosavadní
správce P. Robert Paruszewski byl poslán do Velhartic a novým
administrátorem těchto farností byl jmenován P. Jiří Špiřík. Vzhledem k výše uvedené změně byla správa farnosti Myslív odebrána
Nepomuku a novým administrátorem excurrendo farnosti Myslív
byl jmenován P. Václav Salák, který sídlí v Zavlekově. Z Arciděkanství v Nepomuku budou tedy spravovány tyto farnosti: Nepomuk,
Vrčeň, Prádlo, bývalé farnosti Žinkovy a Neurazy (v současnosti
sloučeny s farností Nepomuk), Kasejovice, Koutouň a Budislavice.
V těchto farnostech se nachází dohromady 11 kostelů a 6 far patřících církvi. Dále je to přibližně 30 dalších obecních kaplí, ve kterých se jedenkrát v roce koná pouť.

se k plnění kněžských povinností – lásce k Bohu a k lidem, předávání Božích darů ve formě svátostí, ale i k celibátu, chudobě,
zachovávání zpovědního tajemství. Z dobových svědectví můžeme
konstatovat, že náš světec byl vzorným knězem. Nyní přichází ještě
větší zodpovědnost – k jeho kněžským povinnostem se připojuje
ještě úkol řádně spravovat církevní záležitosti v rámci celé pražské arcidiecéze. A to v době, kdy vrcholí střet mezi světskou mocí
krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Král potřebuje
peníze na svůj rozmařilý život a cítí, že by je mohl sebrat církvi,
která se silou bránit nemůže. Jan je však rozhodnut bránit práva
církve ze všech sil. Nejenom ta majetková, ale i duchovní. Proto
tak rychle potvrzuje volbu nového opata v klášteře v Kladrubech.
Král měl totiž v plánu dosadit na místo opata jednoho ze svých
dvořanů, který by mu pomohl "obrat" bohatý benediktinský klášter, ale Janův zásah tyto plány překazil.
Je jisté, že si byl Jan vědom hrozby trestu, zvlášť když jeho vztahy
s králem byly už před touto událostí napjaté. Údajně se jej nebál
kritizovat pro jeho zhýralý život a možná i radil královně v jejích
oprávněných sporech s králem. Legenda praví, že byl také jejím
zpovědníkem. Bez ohledu na tyto okolnosti zůstává pevným obráncem Církve Kristovy a ví, že právě proto byl povolán do svého úřadu.
A Krista následuje až do konce, tedy umučení. Dosazení do vysokého úřadu nepovažoval za osobní úspěch, ale za Boží vůli. A v souladu s Ježíšovým učením ve svém vedoucím postavení, „vládnutí",
nenařizoval a nevládl, ale poctivě, s pokorou a beze strachu sloužil.
Proto jej Církev vyzdvihla na oltář, mezi svaté. Jak někdy
říkáme – Hlas lidu, hlas Boží. Myslím, že v případě sv. Jana Nepomuckého to opravdu platí. Úcta k němu u nás vznikla spontánně
a rozšířila se doslova do celého světa. Náš světec byl uctíván ještě
před svým oficiálním blahořečením a obracíme se na něj dodnes.
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V kostele sv. Jana Nepomuckého
září nový lustr
Nedostatečné osvětlení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého bylo
delší dobu problémem, zejména v zimních měsících. Farnost oslovila
několik odborníků, nakonec bylo rozhodnuto realizovat jednoduchý
návrh "pěti hvězd". Odkazují na legendu o pěti hvězdách svítících
nad místem nalezení těla sv. Jana ve Vltavě a zároveň symbolizují svatozář s hvězdami, což je jeden z ojedinělých atributů našeho světce.
Velikost lustru byla zvolena s ohledem na velikost chrámového prostoru. Průměr kruhu je 2,5 m a hvězdy mají velikost 0,45 m. V každé
šesticípé hvězdě jsou umístěny 3 LED čipy. První, doplněný o optiku,
svítí přímo dolů a osvětluje centrální oltář. Zbývající dva svítí nahoru
a osvětlují kopuli. Celková výška kopule je přibližně 17 m a lustr je
umístěn v polovině, tj. 8,5 metrech. Zhotovení se ujal kovář pan
Ondřej Urbanec z Kasejovic a LED čipy dodávala firma Lumbio s.r.o.

Dodejme, že autorem návrhu je P. Jiří Špiřík. Lustr byl posvěcen biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem při poutní mši 19. května. Účastníci
obřadu zažili adrenalinovou chvíli, kdy se lustr při zvedání do kopule
chrámu vyhákl ze závěsů, rozhoupal se a za zvuku sypajícího se skla
zůstal viset kolmo nad oltářem. Po pár vteřinách ochromení, když bylo
jasné, že nespadne, mše pokračovala dál. Následně byl lustr opraven, závěsy upraveny a dnes již visí a svítí podle původního záměru.

P. Jiří Špiřík

Petr Jenčík, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého

Změna pravidelných bohoslužeb
v Nepomuku a farnostech odtud
spravovaných od 1. 7. 2019
Letní období
Sobota:
16.00 Neurazy / Žinkovy / Budislavice / Prádlo
(podle aktuálního rozpisu)
17.15 Měcholupy (1. a 3. sobotu v měsíci) /
Kotouň (2. a 4. sobotu v měsíci)
Neděle:
8.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba /
9.30 Kasejovice
11.00 Vrčeň
Římskokatolická farnost –
arciděkanství Nepomuk
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Slavnosti, poutě a posvícení v červenci 2019
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy),
Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, Koutouň a Budislavice
5. 7. v 9.00

Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje – poutní mše svatá

5. 7. v 11.00

Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyril a Metoděje – poutní mše svatá

7. 7. v 15.00

Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie – poutní bohoslužba

13. 7. v 14.00

Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa – poutní mše svatá

14. 7. v 11.00

Oselce, kaple sv. Markéty – poutní mše svatá

14. 7. v 14.00

Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty – poutní mše svatá

20. 7. v 14.00

Partoltice, kaple Panny Marie Karmelské – poutní bohoslužba

25. 7. v 17.00

Nepomuk, kostel sv. Jakuba, poutní mše svatá, v 18.00 Arciděkanství, zahradní slavnost (za účasti Evy Urbanové)

28. 7. v 9.30

Kasejovice, kostel sv. Jakuba – poutní mše svatá
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Fénix

Fénix se ohlašuje
v prázdninovém provozu
Pravidelné kurzy se nyní nekonají, ale pilně připravují, aby mohly
v druhé polovině září začít. S radostí můžeme potvrdit, že se
s největší pravděpodobností budou konat všechny kurzy z roku
2018/2019. Na webových stránkách budou postupně přibývat
aktuální semináře a kurzy. Přihlašování běží již nyní, kurzy doplníme během léta (čekáme na rozvrhy ve škole). V neděli 2. června
jsme se sešli na další pravidelné schůzce s lektory. Předali jsme
si zkušenosti ze svých kurzů a poradili se ohledně následujícího
pololetí. Především jsme se shodli na tom, že přidáme do podmínek účasti na kurzech ustanovení, že za příchod dětí na kurzy
zodpovídají rodiče. Lektoři jsou ochotni monitorovat absence
dětí a případně informovat rodiče a situaci dále řešit. Také se
objevují případy, kdy děti na kurzech nemají zájem spolupracovat a hodinu narušují. Ačkoliv Fénix není školské zařízení,
shodli jsme se, že takové opakující se situace bychom rádi řešili
ve spolupráci s rodiči.
Letní kurzy:
Jóga s Janou Makovičkovou, od 11. 7. čtvrtky 17:45–18:45, přihlášení u lektorky 723 755 871 / Taneční lekce s prvky orientálních
tanců, Lucie Korbová, 4. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8. 18:00–19:30,

(120,-/lekce) / Šití letních šatů s návrhářkou Šárkou Walterovou,
neděle 14. 7. 14:00–18:00 – z vlastní látky (tenčí úplet nebo bavlněné plátno) foto na našem facebooku (300, – při zaplacení do 7. 7.,
poté 350,-) / Muzikohraní pro děti a jejich rodiče a prarodiče, středa
17. 7. / 14. 8. 16:00–17:30 – společné poznávání rozličných hudebních nástrojů, bubnování a zpívání, děti zdarma, dospělí 190,-, vede
profesionální kouč a lektor Štěpán Pastula / Muzikoterapie a sebepoznávání pro dospělé, středa 17. 7. / 14. 8. 18:00–20:00 společné
hraní, bubnování a řízená relaxace pro všechny milovníky zvuků
a hudby, vede profesionální kouč a lektor Štěpán Pastula, 250,-

Novinky:
Port de Bras s Pavlínou Jiránkovou, od 22. 9. neděle 19:00–20:00,
10 lekcí / 700, – / Přírodovědný kroužek pro děti od 9 let, od 17. 9.
úterý 15:00–16:30, 15 lekcí / 1000, – / Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) od září, děti 8–14 let, 15 lekcí / 1200,-,

den a čas je v jednání (od 15:30), vede SHŠ Morgana von Maxberg
/ Univerzita III. věku – Klenoty barokního sochařství v Českých
zemích od 3. 10., pro seniory 55+, vždy 1x za 14 dní ve čtvrtek,
390, – / Orientální tance pro začátečnice / mírně pokročilé, úterý
od 17. 9. 17:00–18:00 hodin
Semináře:
Upcyklace PET lahví na šperky, tvořivý seminář se Zuzanou Smith,

neděle 22. 9. 14:00–17:00 hodin, 350, – (v ceně veškerý materiál,
výrobky, občerstvení) / Rodinné a systemické konstelace, jemná
terapeutická technika, která odhaluje skryté souvislosti. Vede certifikovaná lektorka Ivana Fílová. Neděle 29. 9. 16:00–19:00, 350,Mindfulness – zažívej, poznávej, proměňuj. Večerní seminář, úterý
15. 10. 18:00–21:00 / 490,-. Seminář povede profesionální kouč
Štěpán Pastula. Technice mindfulness se věnuje již 10 let a své
počátky datuje do doby, kdy působil a žil půl roku jako dobrovolný učitel v Malém Tibetu. Budeme probírat nejrůznější způsoby používané pro zvládání stresových situací, emočních výkyvů,
úzkostí a strachů. / Sám sobě koučem – s profesionálním koučem
Štěpánem Pastulou. Úterý 5. 11. 18:00–21:00, 490,-. Na kurzu se
dozvíte vše o metodách tzv. sebe-koučování – koučovací metodě
osobního rozvoje, která vám pomůže zvýšit potenciál, a to bez
nutnosti zásahu zvenčí. Postupně probereme nástroje a techniky,
jak můžete sami se sebou pracovat, zvýšit vnímání svých pocitů
a zorientovat se ve vlastní mysli.
Krásné léto! Lucie Korbová a tým Fénixu

(+420) 606 032 707
fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz

zveme vás / inzerce

Otevírací doba kanceláře
zavřeno v průběhu konání letních táborů 8.–12. 7. a 19.–23. 8.
otevřeno v době konání seminářů,
úterý 14:00–18:00, středa 10:00–14:00
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Kulturní kalendář 2019

14. 6. – 21. 7. Vyhozeno z UMPRUM – práce
studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze, galerie na Zelenohorské poště,
otevřeno středa – neděle, vstup zdarma

24. 7.–25. 8. Radostná nejistota –
fotografie Jiřího Pasze z Barmy, galerie

hudebníky, šermíři, loutkoherci), od 9.45
hodin, zámecký areál a skanzen Chanovice

na Zelenohorské poště, otevřeno středa –
neděle 10–18. hodin, vstup zdarma

6. 7. Míčový sedmiboj, Spálené Poříčí

28. 6. – 18. 8. Výstava Litohrátky – Jana
Vacková (grafika, koláž, obrazy), Městské
muzeum a galerie Nepomuk (otevřeno úterý –
neděle 10.00 –17.00 hodin), vstup zdarma

Nepomuk), vstupné dobrovolné

NEPOMUK / ČERVENEC 2019

29. 6. – 7. 7. Mimořádné prohlídky zámku
Zelená Hora, doprovodný program (kromě 1. 7.) –
více informací postupně na zelenahora.cz

Ponožky pana Semtamťuka
(folk), od 20.00 hodin, Malá letní scéna

26. 7.

XXXVIII. Nepomucký trojúhelník –
závod historických motocyklů, amknepomuk.cz

27.–28. 7.

27. 7. B5 – koncert, Sokolovna
Nepomuk, od 21.00 hodin
27. 7. Kečup, Pizzerie Marshall Nepomuk

4. 7. Letní otevřené taneční lekce pro ženy –
seminář, od 18.00 do 19.30 hodin, Centrum
volnočasových aktivit Fénix, kurzovné 120 Kč
za lekci, další termíny 16. 7. / 30. 7. / 13. 8. / 27. 8.

31. 7. – 8. 8. Kino na kolečkách, hřiště u školy,
promítá se od 21.30 hodin – 31. 7. Po čem muži
touží / 1. 8. Mamma Mia! Here We Go Again /
7. 8. Ženy v běhu / 8. 8. Bohemian Rhapsody

5. 7. Bára Zmeková s kapelou (na pomezí
jazzu, folku a klasické hudby), od 20.00
hodin, Malá letní scéna Nepomuk), vstupné
150 Kč na místě (v předprodeji 120 Kč)

9. 8. Zpívaná s B.J.B. (folk, pop,
reggae aj.), od 20.00 hodin, Zelenohorská
pošta – kavárna, vstupné dobrovolné

5. 7. – 31. 7. Výstava dobových kostýmů

Venduly Ptáčkové a květinové vazby Barbory
Kubíčkové, Arciděkanství Nepomuk (Přesanické

náměstí 1), vstupné dobrovolné, výstava
přístupná v otevírací době Svatojánského
muzea (út – pá 9 – 16 / so 9 – 17 / ne 13 – 17)
12. 7. Skaya (pop/rock), od 20.00 hodin, Malá
letní scéna Nepomuk), vstupné dobrovolné
Nepomucké (farmářské a řemeslné)
trhy s živou hudbou – Malá muzika

13. 7.

celoročně

Fotoklub Nepomuk,
Minigalerie Václava Křepelky v obchodním
centru Úslava (náměstí A. Němejce)
OKOLÍ NEPOMUKA / ČERVENEC

do 27. 7. Výstava fotografií – Fotoklub
Stod, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí
Doteky – výstava fotoklubu
Nepomuk – fotografie na téma doteky

do 28. 7.

řemesel, vodní hrad Švihov

Nauše Pepíka a pohádkou Barbucha,
8.00 –12.00, náměstí A. Němejce

do 4. 8. Výstava Když jsem šel z hub…,
zámek Chanovice, vernisáž od 17.00 hodin

13. – 14. 7. Výstava denivek – Pavel Novák,
výstava květin, Rodný dům A. Němejce

do 15. 9. Výstava Loutková laboratoř II.,
vernisáž od 17.00 hodin (18. 6.), Muzeum
Jižního Plzeňska v Blovicích

19. 7. Divadlo Na stojáka! (stand up comedy),
od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk),
vstupné 150 Kč na místě (v předprodeji 120 Kč)
20. 7. XXVII. Nepomucké pivní slavnosti
– slavnosti malých pivovarů, náměstí
A. Němejce, pivo.nepomuk.cz

do 30. 9. Výstava Dětství v zámeckém
parku, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
do 5. 10. Výstava Příběh bronzu a železa,
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

20. 7. Disco, Pizzerie Marshall Nepomuk

1.–31. 7. Duše hamerníkova – výstava fotografií
Josefa Teršla, Infocentrum Spálené Poříčí

Radostná nejistota – beseda
s fotografem Jiřím Paszem o tajemství

4. 7. Posezení s živou hudbou, od 17.00 hodin,
Rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí

24. 7.

barmské transformace, Zelenohorská pošta –
kavárna, od 19 hodin, vstupné dobrovolné

6. 7. Den řemesel – přehlídka řemeslných
dovedností Plzeňského kraje (tradiční
řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle) 8.30–17.00 / polední pauza 11.30–12.00

6. 7. Do Hořehled na golf zdarma!,
od 10.00 do 11.00, Golf Hořehledy
(další termíny 13. 7., 20. 7. a 27. 7.)
10. 7. Ulhaná princezna (divadlo pro děti),
od 17.00 hodin, náměstí Spálené Poříčí
11. 7. Posezení s živou hudbou, od 17.00
hodin, Rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí
13. 7. Do Hořehled na golf zdarma!, od 10.00
do 11.00 hodin, PilsnerGolf Resort Hořehledy
13. 7. Zámecké diskohrátky, od 20.30
hodin, nádvoří zámku, Spálené Poříčí
7. ročník mezinárodního letního
Kurzu staré hudby ve Spáleném Poříčí – nácvik

19.–28. 7.

a provedení opery Georga Fridricha Händela:
ACIS A GALATEA o dvou jednáních (premiéra
se uskuteční na nádvoří zámku ve Spáleném
Poříčí v pátek 26. 7. 2019 v 18.00 hodin)
19.–28. 7. Letní barokní festival – kurz
staré hudby Město Sp. Poříčí
20. 7. Spálenopoříčská smeč,
pořádá Salomena z. s.
20. 7. Turnaj v malé kopané (hřiště
Pod Skálou Lučiště) SDH Lučiště
20. 7. Do Hořehled na golf zdarma!, od 10.00
do 11.00 hodin, PilsnerGolf Resort Hořehledy
25.–31. 7. České retro léto ve Spáleném
Poříčí – letní kino v zámeckém parku, zač. vždy
od 21.30 hodin, program: 25. 7. Na samotě
u lesa / 26. 7. Princ a Večernice / 27. 7. Honza
málem králem / 28. 7. Pod jezevčí skálou /
29. 7. Hogo fogo Homolka / 30.7. S tebou mě
baví svět / 31. 7. Marečku, podejte mi pero!
25. 7. Posezení s živou hudbou, od 17.00
hodin, Rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí
26. 7. Představení barokní opery „Acis
a Galatea“ G. F. Händel (zámek)
Pouťový fotbalový turnaj o putovní pohár
starosty obce Polánka – občerstvení zajištěno,

27. 7.

od 13.00 hodin, hřiště u koupaliště, Polánka
u Nepomuka, informace na tel. 736 682 893
27. 7. Kabát revival – Žinkovy – Loučky,
Žinkovy, pořádá SDH Žinkovy

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centrum Nepomuk

25. 9. Vandráci vagamundos (cestopisný večer s Vandráky Pavlem
Liškou a Honzou Révaiem), od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk,
vstupné 280 Kč, předprodej přes plzenskavstupenka.cz
26. 9. Chuť do života – Halina Pawlowská (One woman show), od 19.00
hodin, KD Dvorec, vstupné 250 Kč v předprodeji (místenky)
23. 10. Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete…,
od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej vstupenek
přes webový portál plzenskavstupenka.cz

7. 11. Dva nahatý chlapi (bláznivá divadelní komedie – hrají: Martin Zounar,
Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová), od 19.00 hodin,
Sokolovna Nepomuk, vstupné 430 Kč, předprodej přes plzenskavstupenka.cz
12. 12. Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové,
od 19 hodin, KD Dvorec, vstupné 350 Kč v předprodeji (místenky)
21. 12. Olympic + Trilobit, od 19.00, KD Lnáře,
předprodej přes plzenskavstupenka.cz
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí
najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
změna programu vyhrazena
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Firma INTERIORS manufacture & design, a.s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:

léto s angusfarm
prázdninové menu

Na červenec a srpen jsme si pro Vás připravili speciální
letní menu. Těšit se můžete třeba na terinku z foie gras,
tatarák s krémem z grilovaných paprik, kachní prsíčka
s višněmi a pancettou nebo na louženské kuřátko
a risotto s červenou řepou. V nabídce samozřejmě zůstává i výborné hovězí maso z plemene Angus, steakem
měsíce je chuck roll s batátovým pyré. Oběd nebo večeři
si můžete vychutnat mimo jiné na naší krásné terase.

s našimi produkty
na grilovačku

Taky tolik milujete domácí grilování? Kamarádi se
sejdou na zahrádce, oheň praská, lahodná vůně se
line po okolí… Na každé takové akci Vám můžeme
krýt záda. Všechny naše produkty jsou bez zbytečné
chemie a s láskou chystané.

koupit si můžete:

špekáčky · párky · klobásy · taliány · syrové
maso na steaky · mělněné maso na burgery

kde dobroty
od nás najdete?
- Angusfarm Soběsuky
- Farmářský Obchod Plzeň
- Nepomucké trhy a Plzeňské farmářské trhy

angusfarm na nepomuckých trzích
Naši pojízdnou prodejnu můžete i v létě potkat na náměstí v Nepomuku,
a to 13. 7. a 17. 8. Přijďte si nakoupit domácí produkty – nebudete litovat.

Soběsuky 9, 335 01 nepomuk

sobesuky@angusfarm.cz

tel.: +420 724 744 740

www.angusfarm.cz

— Truhlář – nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru
— Montážní dělník v zahraničí / Koordinátor montáží
vyučení v oboru truhlářství
jazykové znalosti – NJ – AJ
výborné platové podmínky
Práce v zahraničí
— Dělník umělého kamene
práce s moderním materiálem – Hi-Macs, Corian, Krion
Práce ve skvělém kolektivu
Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail,
znalost truhlářské výroby
Místo práce – Kasejovice
výborné platové ohodnocení

Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

zveme vás / inzerce
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Nabídka platí od 19.6. do 16.7.2019
vprodejně „U Stodoly“
Paštika řezníka Krkovičky 150g
Blaník tav. sýr buřtík 90g 
Monte snack 29g
Vepř. Párky HOT DOG cena za 1 kg
Špekáčky vázané cena za 1kg
Vysočina cena za 1 kg

17,90 Kč
14,90 Kč
9,90 Kč
109,00 Kč
119,00 Kč
159,00 Kč

Nabídka platí od 19.6. do 2.7. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Zlatá Haná 250g
Omega 250g
Bohunka smet. dezert 130g mix druhů
Anglický bok cena za 1kg
Junácká klobása cena za 1kg

19,90 Kč
19,90 Kč
11,90 Kč
179,00 Kč
129,00 Kč

Nabídka platí od 3.7. do 16.7. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Kunín kyška 400ml
Krajanka paštika 100g 2 příchutě
Tristický trvanlivý salám cena za 1 kg
Cikánský šál cena za 1kg
Bambini šunka nejv. jak.

13,90 Kč
12,90 Kč
139,00 Kč
159,00 Kč
199,90 Kč

Nabídka platí od 3.7. do 16.7.2018
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Inspired papír toaletní 8ks
Zubní kartáček + krytka 3 druhy 

39,90 Kč
11,90 Kč
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Malá letní scéna zve
5. 7. Bára Zmeková

na pomezí jazzu, folku a klasické hudby
vstupné 150 Kč na místě, v předprodeji 120 Kč
Bára Zmeková je skladatelka a textařka, která se ve své hudbě
pohybuje na pomezí jazzu, folku a klasické hudby. Místy přidává
jemnou elektroniku. Pochroumaný šanson – poezie a tóny. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem a od klavíru
byste ji těžko oddělili.

všechny, bez ohledu na věkovou kategorii, proto si v jejich repertoáru zcela jistě každý najde to své. Toto neotřelé složení totiž dává
známým melodiím zcela nový kabát.
19. 7. Divadlo Na stojáka!

stand up comedy
populární zábavný pořad /www.nastojaka.cz
vstupné 150 Kč na místě, v předprodeji 120 Kč

12. 7. Skaya + Vlaďka Skalová

26. 7. P
 onožky pana Semtamťuka

pop/rock / vstupné dobrovolné
Skaya je poloakustické trio složené ze zpěvu, klavíru a bicích.
Trojici muzikantů tvoří zpěvačka Vlaďka Skalová, která je známá
zejména svými muzikálovými rolemi, ať už jako Eponina v muzikálu Les Miserables – Bídníci či jako Julie v muzikálu Romeo
a Julie. Je také zpěvačkou kapely Filip Zangi & PURPUR a neméně
známá je též jako hlasová pedagožka. Během své pedagogické činnosti působila na Konzervatoři Jaroslava Ježka, Konzervatoři Jana
Deyla nebo také na Konzervatoři v Teplicích. O klavír se v kapele
stará mladý jazzový umělec Dalimil Smrž, student předního jazzového klavíristy Ondřeje Kabrny na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Rytmus kapele udává bubeník, perkusionista a hudební producent
Filip Zangi, kterého jste mohli slyšet například v triu Martina Kratochvíla, v kapele Heleny Vondráčkové nebo v jeho vlastní kapele
Filip Zangi & PURPUR. Skaya je kapela, která má za cíl pobavit

folk / www.ponozkypanasemtamtuka.cz
vstupné dobrovolné
Kapela hrající směs folku, world music, hospodské vodrhovačky
a pouličního šramlu.Obsazení: Tomáš Suchý – kytara, tenor banjo,
zpěv / Vladimír František Mužík – akordeon, zpěv / Jirka Tarantík –
saxofony, trubka, zpěv / Jakub Schmid – trubka, baskřídlovka, klárinetík / Jiřík Hudec – bicí, chrastítka, cingrlátka, zpěv / Robert
Škarda – tuba
2. 8. Eva Cendors

recitál šansonů / vstupné dobrovolné
Eva Cendors je zpěvačka a hudebnice žijící ve Francii. Svou hudbou
spojuje český folk a francouzský šanson. Její písně jsou intimní,
texty poetické, občas trochu provokují a někdy z nich je cítit slovanská melancholie.

Nepomucké noviny / červenec 2019
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vzpomínka
„To, že čas hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání…“
Dne 8. července uplynou dva roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
paní Renáta Marounková, rozená Pružincová.
Stále vzpomíná maminka, sestra s rodinou a děti.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Nepomucké noviny / červenec 2019

řádková inzerce

Prodám 2x stříkací pistole + náhradní trysky, jehly, hlavice a jiné
500 Kč. Tel. 776 814 094
Prodám pojízdný hever 500 Kč, rotoped 300 Kč. Tel. 776 814 094
Byt k pronájmu 40 m2 v RD, kauce, nekuřáci. Tel. 605 437 676
Vyměním 2 zakořeněné myrty za květináč. Tel. 720 390 693

vzpomínka

Prodám tlakovou nádrž Darling 100 l. Prodám dvě lišty
na sekačku se žabkami. Prodám zachovalou decimálku a stan
Mamala. Tel. 776 535 770

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami

vzpomínka
Dne 12. července 2019 by se dožil osmdesáti let
pan Josef Houlík z Nepomuka, rodák z Oselec.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi
na hodného člověka, myslivce a muzikanta.
Děkuje rodina

Prodám pneu nové na diskách, vyvážené, bez koroze, 165×70×13
na Felicii, za 2 500 Kč nebo dohodou. Nepomuk. Tel. 776 153 573
Prodám za rozumnou cenu rybářské pruty – teleskopy, navijáky
a růz. příslušenství. Regulace rybářské výbavy – dohoda.
Tel. 776 153 573

Zastupitelé obce Prádlo

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik
pomáhaly. Děkujeme
za to, že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 28. července 2019 uplyne 5 let, co nás n
avždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaromír Šik.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Marie,
synové Milan a Míra s rodinami.

•

Nemovitost není tak úplně v pořádku? Nevadí! Podle
potřeby umíme zajistit drobné opravy, údržbu zeleně,
vyklizení nemovitosti, výmalbu, opravy chybných
údajů v katastru, odstranění břemen z katastru,
pasport stavby či zaměření geodetem. A nejen to.

•

O smlouvy se starat nemusíte, všechny připravíme.

•

Zajistíme převod nemovitosti i převod
dodavatelů plynu, vody, elektřiny.

O prodej Vašeho domu, bytu, zahrady
či pozemku se postaráme – se vším všudy.
•

•

Inzercí na největších realitních portálech Vám
přivedeme kupce za nejvyšší možnou cenu. Tržní odhad,
profesionální nafocení, výstižný text inzerátu.
Nemusíte vyřizovat desítky telefonátů,
nemusíte jezdit na prohlídky nemovitosti.

G

NOVINKA

649 000 Kč

PROSTĚ BEZ STAROSTÍ!

NOVINKA
525 Kč/m2

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 7+2, 270m2,
POZEMEK 799m2, NOVOTNÍKY.

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
1229 m2, NOVOTNÍKY

Prostorný RD k rekonstrukci, sítě v dosahu,
částečně podsklepeno. Volné ihned.

K prodeji nabízíme pozemek pro výstavbu RD.
Nádherný výhled na údolí řeky Úslavy!!
Sítě v dosahu.

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

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

Blahopřání
Dne 3. června 2019 oslavila nejstarší občanka obce Prádlo, paní
Marie Kroupová, své krásné 89. narozeniny. V naší obci se narodila,
vdala a vychovala své dva syny. Dodnes zde pečuje o svou chaloupku se
zahrádkou, na kterou je radost pohledět! Její láska ke květinám ji provází
celý život. Pracovala dlouhá léta v Květince v Nepomuku, dokonce
i včelařila. Byla předsedkyní Českého červeného kříže v Prádle, dále
působila jako členka dohlížecího výboru ZKD Plzeň-jih. Ještě donedávna
pomáhala s přípravami kulturních akcí v naší obci a po několik volebních
období působila jako členka kulturní komise. Chtěli bychom jí touto
cestou poděkovat za dlouholetou práci pro naši obec a popřát jí
do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a radosti.

vzpomínka

UŽ MÁTE PRODÁNO?

Prodám Škoda Felicia, levně i na součástky. Tel. 604 914 730
Koupím vesnický dům / chalupu v okrese Plzeň-jih
v udržovaném původním stavu na hezkém místě (ne u silnice!).
Email: janek.smely@gmail.com

Dne 27. července uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustil
pan Jan Šůs.

inzerce / sponzor měsícee
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KANALIZACE A VODOVODY STARÝ PLZENEC a. s.

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

Adresa:
Smetanova 195, Sedlec
332 02 Starý Plzenec

Telefon:
Internet:
E-mail:

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