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Nepomucké noviny opět zabodovaly

Nepomucké noviny navázaly na své loňské vítězství a obsadily
letos druhé místo v kategorii Zpravodaj roku v soutěžní přehlídce
turisticko propagačních materiálů Turist Propag 2019, pořádané
v rámci veletrhu Regiony České republiky na Výstavišti v Lysé nad
Labem 11.–13. dubna 2019. Vítězem se tentokrát stalo Turistické
informační centrum Brno a třetí místo získalo město Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav.
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Zveme na pouť!
Srdečně zveme na nejvýznamnější akci města Nepomuk, která má své počátky už v barokním
čase. Jako hlavní hosté se letos představí Olga Lounová, Pilsen QUEEN Tribute Band či Kabát
revival Plzeň. Těšit se můžeme také na zahajovací koncert tenoristy Martina Vydry či nedělní
hlavní mši svatou. Podrobný program najdete uvnitř novin či na pout.nepomuk.cz.

Slovo arciděkana
Nepomučtí turisté uklízeli Lipák

Jako každý rok se i tentokrát členové Klubu českých turistů Nepomuk vypravili v rámci republikové akce „Ukliďme svět“ (tím pádem
i Nepomuk) do městského lesa na Lipák – Šibeniční vrch, který
mají už několik let pod svou patronací, aby ho uklidili. Po letech,
kdy jsme museli kromě jiného odpadu uklízet snad celou knihovnu
(starých i současných autorů – nejspíš se jednalo o nějakou pozůstalost) včetně pěti velkých modrých pytlů plných špinavých plen,
byla to letos procházka růžovou zahradou. Přestože jsme letos
sebrali „jen“ čtyři pytle různého odpadu – papíry, množství plastových a skleněných lahví a plechovek, spodní kalhotky, domácí
pantofle, lékovky s léky i rozbité plastové křesílko, i tak toho bylo
na úklid dost. A abychom toho neměli málo, přidali jsme si pod
vrcholem Šibenice úklid prostoru, který sloužil a dodnes slouží pro
různá setkávání, pořádání akcí pro děti i dospělé, třeba i v rámci
pochodu Podzim pod Zelenou Horou.
Za brigádníky z řad členů Klubu českých turistů Helena Sedláčková (foto Miroslav Dvořák)

Děti navštívily seniory

Dne 27. března navštívily obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Nepomuku děti z Mateřské školy Nepomuk, třída Šikulové.
Paní učitelky si společně s dětmi připravily hudební pohádku
Mrazík. Obyvatelé DPS na oplátku za vystoupení předali dětem
omalovánky a pastelky. Společně strávené dopoledne zpestřilo
všední dny v DPS. Děkujeme za krásné vystoupení a těšíme se
na další návštěvu.
Renáta Vodičková za obyvatele Domu s pečovatelskou službou Nepomuk

Foto na titulní straně: Sólista Martin Vydra
na Selarónových schodech v Riu, foto Pavel Motejzík (2019)
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Vážení občané,
těsně před tím, než šlo toto číslo novin
do tisku, vrátili jsme se spolu se sborem
Canto Nepomucenum z velikonoční návštěvy Brazílie, kde jsme reprezentovali
naše město. Stihli jsme ještě zaznamenat
první dojmy v článku na straně 13. S touto
návštěvou souvisí i rozhovor s tenoristou
Martinem Vydrou (str. 20), který jel s nepomuckým sborem jako sólista.
Je zřejmé, že tyto mezikontinentální
kontakty vznikly díky svatému Janu Nepomuckému, který naše město proslavil a dal
mu tak velký nejen turistický potenciál.
Věnujeme se tomuto fenoménu v tématu
na straně 14.
Květen se vůbec točí kolem sv. Jana –
bude se konat Svatojánská konference
a hlavně pouť, největší městská slavnost
v roce. Na straně 12 najdete kompletní program pouti, tak si, doufám, každý vybere.
Na závěr jedna dobrá zpráva z úplně
jiné oblasti. Byla dokončena první etapa
modernizace nepomucké úpravny vody. Je
to začátek cesty k spolehlivému vodovodu
s dostatečnou kapacitou. Přečíst si o tom
můžete na straně 7. Přeji pěkné dny, vydařenou pouť a vody tak akorát.

Když mile máj zavítá,
plesává zbožný Čech,
po krajích vlasti všech
zvuk zbožných písní zpívá;
to k tvé oslavě,
ó Jene z Nepomuku,
jenž přetrpěv zlou muku,
dlíš v rajském přístavě.
(1. sloka hymnu z r. 1863-64)

Jiří Švec, starosta města

Mnohá města mají nebeského patrona, jehož ostatky si obyvatelé přivezli či jinak získali. A k tomuto patronovi se konaly poutě v časech dobrých, ale i zlých, kdy se prosilo
o pomoc a záchranu. Naše město nemuselo svého patrona hledat či „získat", ale byl mu
dán tím, že se zde narodil. Sv. Jan Nepomucký je patronem a tvoří historii města po staletí.
Blíží se svatojánská pouť. K pouti patří především radost, ta však může mít více
rozměrů. Jednak lidi sjednocuje. Na máločem se někdy dokážeme shodnout, dokážeme druhé za různé, často i malicherné, věci kritizovat. Měly by však být součástí naší
společnosti hlubší rituály, které nevynecháme, právě z důvodu hledání jednoty. K těm
bezesporu sv. Jan a slavnosti s ním spojené patří.
A potom – skutečná radost dává člověku odvahu pouštět se do dalších věcí života,
něco nového ve svém životě budovat. Tedy ta radost, která je nějak hlouběji zakotvena,
nejen strávena na „pouťových atrakcích", to by byla trochu laciná radost. Také kroutím
hlavou a velmi se divím, když přichází nějaký velký svátek a já vidím lidi zaměstnávat se
něčím jiným, například na chalupě. Mají takoví lidé vůbec z něčeho radost, kterou dokážou sdílet se všemi ostatními? Dokážou zvednout hlavu od všedního života k nebesům?
Již teď si tedy poznačme do kalendáře hledání „duchovní radosti". A třeba začněme
tím, že zajdeme k svatému Janovi, ať už při hlavních bohoslužbách, či v posvátné
tichosti jeho chrámu.
P. Jiří Špiřík
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Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
(dle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
1. Volby se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května
2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je
volební okrsek č. 1

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

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

Krátké zprávy

volební okrsek č. 3

volební místnost v budově firmy Elitex Nepomuk, a. s., Nepomuk – Dvorec, Železniční
339, pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu v Nepomuku, v části Dvorec.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR, cestovním průkazem
ČR) nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Informace pro voliče, který změnil
trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změnil
adresu místa trvalého pobytu na území
jiné obce v České republice, bude vyškrtnut
ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu vedeném obecním úřadem
v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28
odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Aby mohl tento volič hlasovat, musí
požádat obecní úřad v místě předchozího

Nepomucké Infocentrum
a Městské muzeum
mění otevírací dobu

trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
−−

−−

obecnímu úřadu v místě nového
trvalého pobytu nejpozději
do uzavření seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu,
tedy do 16.00 hodin dne 22. května
2019,nebo
ve dnech voleb okrskové volební
komisi v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu,
kde zároveň musí prokázat své
právo hlasovat ve volebním okrsku
(novým občanským průkazem nebo
občanským průkazem s odstřiženým
rohem spolu s potvrzením o změně
místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří
změní místo trvalého pobytu jen v rámci
téže obce nebo městské části/obvodu.

Poznámka: Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu
nebude vydáno v případě, že volič požádal
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU
nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2019

V letošní turistické sezóně jsou otevírací hodiny upraveny takto:
Kulturní a informační centrum Nepomuk

květen - září / pondělí - neděle: 8.30–17.00
Polední pauza 11.30–12.00
Plzeňskou kartu vyřizujeme od pondělí do čtvrtka
od 8.30 do 15.00 hodin (pauza 11.30–12.00)
Městské muzeum a galerie Nepomuk

květen - září / úterý - neděle 10.00–17.00
(poslední prohlídka v 16.00 hodin)
Polední pauza 12.00–13.00
V loňském roce navštívilo Informační centrum více než 11 tisíc
lidí, z toho asi 300 cizinců. Nejvíce návštěvníků dorazilo v červenci
a srpnu, přes 2200 osob každý měsíc. Následoval duben a květen
s necelým tisícem návštěvníků.

Nepomucké noviny / květen 2019

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné
krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných
prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území. Důvodem podpory je snaha Plzeňského kraje napomoci udržení těchto
prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti
venkova. Žadatelé: Obce v Plzeňském kraji s počtem do 250 obyvatel či obce do 1000 obyvatel, pokud žádají o dotaci na prodejnu,
která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel. Žádosti od 2. 5.
do 22. 5. 2019 12 hod. Předpokládaný celkový objem finančních
prostředků 3 000 000 Kč. Maximální požadovaná částka žádosti
o dotaci 165 000 Kč. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v pravidlech na webu: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

Svoz odpadů v letním období: V rámci přechodu odvozu komu-

nálního odpadu na letní provoz budou popelnice vyváženy takto:
Odvoz z Nepomuka – středa lichý týden / Odvoz ze Dvorce – středa
sudý týden. Velké kontejnery na 1000 litrů (sídliště) budou vyváženy
jako dosud každý týden.
Poděkování paní Bílkové za úklid kapličky: Paní Marie Bílková uklidila

kapličku svatého Kryštofa na parkovišti u čerpací stanice Pyramida.
Město Nepomuk jí tímto mnohokrát děkuje.
Křižovatka u Kasejovic bude upravena: Ředitelství silnic a dálnic

plánuje změnu napojení krajské silnice na Horažďovice na hlavním tahu mezi Nepomukem a Kasejovicemi. Křižovatka se posune
směrem k Plzni, aby byla dál od horizontu, a také získá odbočovací
a připojovací pruhy. Úprava má zajistit větší bezpečnost řidičů
i chodců. Technická studie byla dokončena na konci loňského
roku, stavební práce by mohly začít na jaře 2022.
Druhý nejlepší automechanik junior je z našeho města: Pavel Bohatý,

student Střední průmyslové školy dopravní v Křimicích, se umístil na druhém místě v celostátní soutěži Automechanik Junior
v Kosmonosích, která proběhla v úterý 16. dubna.

Chirurgická ambulance otevřena v Blovicích: Od 1. dubna je součástí

blovického zdravotního střediska nová chirurgická ambulance
MUDr. Jiřího Šedivého. Poskytuje běžnou ambulantní péči, kromě
diagnostiky a sledování pacientů je vybavena i na menší operační
zákroky. Ordinace je otevřena v pondělí od 8.30 do 16.30 hodin,
od úterý do čtvrtka 7.30 až 15.30 hodin.

V útulku pro psy Borovno
otevřeli veterinární ordinaci
Od 1. března 2019 zajišťujeme provoz veterinární ordinace přímo
v areálu zařízení v Borovně, po telefonickém objednání a bez dlouhého čekání. Ordinující veterinární lékařkou je MVDr. Martina
Horáková (Doktorka ze dvorka) a terénní veterinární lékařkou
MVDr. Tereza Jindrová, poskytující rovněž chiropraktické ošetření psů a koní.
Poskytujeme tyto veterinární služby: Preventivní prohlídky a vakcinace zvířat / Čipování a vystavení pasu pro malá zvířata (Europas) / Ultrazvukové odstranění zubního kamene / Sonografická
vyšetření / Drobné chirurgické výkony / Kastrace / Krevní rozbory
/ Hospitalizace / Poradenská činnost a jiné...
Prosíme předem o telefonické objednání:
MVDr. Martina Horáková
(ordinace útulek Borovno)
tel.: (+420) 728 237 512
MVDr. Tereza Jindrová
(terénní lékař a chiropraxe)
tel.: (+420) 737 478 708

zprávy
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk
V období od 15. března 2019 do 10. dubna 2019 bylo ze strany policistů z OOP Nepomuk řešeno několik případů, které stojí za zveřejnění. Již tradičně začneme s prohřešky proti ustanovení BESIP.
V dopoledních hodinách dne 17. 3. 2019 zastavila hlídka OOP
Nepomuk mezi obcemi Žinkovy a Kokořov osobní automobil zn.
Volkswagen Golf. Jeho řidič budil dojem, že je pod vlivem návykové látky. Policisté jej proto podrobili testu, který byl pozitivní
na látku pervitin.
Dne 22. 3. 2019 v nočních hodinách spatřili nepomučtí policisté v obci Novotníky vozidlo zn. Audi A6, které odbočilo do jedné
z vedlejších ulic. Policisté se vydali za vozidlem, jehož řidič se dostal
do slepé ulice. Záhy vyšel najevo důvod jeho jednání – řidiči byl
rozhodnutím exekutora odebrán řidičský průkaz a navíc „nadýchal“
2,79 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k chování řidiče bylo
rozhodnuto o jeho umístění na protialkoholní záchytnou stanici.
V časných odpoledních hodinách dne 2. 4. 2019 kontrolovala
hlídka OOP Nepomuk mezi obcemi Žinkovy a Kokořov osobní
automobil zn. Renault Laguna. Jeho řidič byl podroben testu
na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.
Dne 5. 4. 2019 v podvečerních hodinách hlídka nepomuckých
policistů zastavila v obci Dvorec řidičku vozidla zn. Peugeot Partner.
Tato byla podrobena testu na přítomnost návykových látek, kdy
byl tento pozitivní na látku pervitin. Zajímavostí jistě je, že řidička
byla starší 50 let.
Odpoledne následujícího dne, tedy 6. 4. 2019, kontrolovala
hlídka OOP Nepomuk v obci Maňovice motocyklistu. Výsledek
dopravní kontroly byl následující: na vozidle byla umístěna jiná
registrační značka, řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění,
a navíc u něj bylo při dechové zkoušce naměřeno 0,44 promile
alkoholu v dechu.
V odpoledních hodinách dne 7. 4. 2019 zastavili nepomučtí
policisté mezi obcemi Čečovice a Měrčín řidiče osobního automobilu zn. Peugot 406. Tento byl podroben testu na návykové látky,
který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.
I v tomto období policisté řešili dva přestupky, které skončily
převozem podezřelého na protialkoholní záchytnou stanici. K prvnímu případu došlo ve večerních hodinách dne 21. 3. 2019 v ulici
Rožmitálská v obci Dvorec. Zde byl nalezen ve stavu silné opilosti
občan Ukrajiny, který ležel na ulici. Dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 2,98 promile alkoholu v dechu.
Ve druhém případu šlo o opakovaný spor mezi bývalými manžely v obci Dvorec, ke kterému došlo ve večerních hodinách dne
3. 4. 2019. Podezřelý z přestupku proti občanskému soužití se
nacházel ve středním stupni opilosti a byl hlídkou eskortován
na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
V poslední době se množí případy majetkové trestné činnosti.
Ve výše uvedeném období policisté řešili vloupání do areálu jedné
z místních firem, do dvou rodinných domů, do stavební buňky
a jeden případ porušování domovní svobody.
Další případ byl realizován policisty služby cizinecké policie dne
22. 3. 2019, kdy při kontrole jedné z nepomuckých ubytoven zjistili manžele z Moldávie, kteří se prokazovali padělanými doklady
Rumunska. Oba byli zajištěni a během několika následujících dní
odsouzeni k vyhoštění z ČR.
Na závěr bychom rádi zmínili, že se službě kriminální policie
a vyšetřování podařilo ve spolupráci s OOP Nepomuk dopadnout
pachatele vloupání do jedné z nepomuckých lékáren, ke kterému
došlo počátkem ledna letošního roku. O tomto případu jsme
již informovali.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Krizové plány škol byly tématem
třetího setkání ředitelů škol
a školních metodiků prevence
Jakým způsobem uchopit krizové plány škol a aplikovat je v krizových situacích bylo námětem k zamyšlení nejen pro ředitele a školní metodiky prevence, ale také pro zástupce Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí města Nepomuk a Policie ČR Obvodních oddělení Nepomuk a Blovice. Setkání v Soběsukách bylo organizováno ve spolupráci s Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku a Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň. Zástupci pozvaných organizací měli možnost společně
nahlížet na postupy při řešení krizových situací ve škole, okomentovat navržené možnosti, podporovat konkrétní uchopení jednotlivých situací a sdílet příklady dobré praxe. Formát lokálního sdílení
a inspirace jednotlivých subjektů podporuje důležitost tématu a poskytl informaci o nezbytnosti
včasné prevence krizových jevů ve školách. Jaká je role preventivního týmu ve školách? Na tuto otázku
hledali odpověď účastníci setkání v tandemu ředitel-metodik společně s lektorem setkání při pracovním workshopu. Diskutovalo se o konkrétních krizových situacích ve školách, jednotlivých bodech
navrhovaných postupů krizových plánů a také o společné koordinaci při řešení preventivních jevů.
Na čem se účastníci shodli při závěrečném hodnocení? Z jednání vyplynul zřetelný posun v oblasti
komunikace mezi zastoupenými subjekty, možnost diskutovat a osobně se poznat se jeví pozitivně
a přispívá k rozvoji jednotných postupů při projednávání krizových situací ve škole. Sdílet témata
prevence mimo školní prostředí, posouvat hranice možností při nastavování spolupráce a lokální sdílení problematiky řešení preventivních jevů je jasným důkazem, že se školy tématy prevence zabývají
a bezpečné klima patří k jejich prioritám. Nezbývá než poděkovat Angusfarm Soběsuky za vytvoření
příjemného prostředí a výborné občerstvení a těšit se na další společné setkání.
Jana Berkovcová
MAS svatého Jana z Nepomuku
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Ministerstvo
přidělilo
bytovky
"Na Vinici"
Klášteru
Ministerstvo vnitra rozhodlo,
že bytové domy "Na Vinici",
o které vede spor město Nepomuk s obcí Klášter, patří
do katastru obce Klášter. Jako
vhodné řešení navrhují, aby si
Klášter dotčené nemovitosti
přečísloval. Vedení obce Klášter se chystá uspořádat v červnu
veřejné projednání této věci.
Uvítalo by ukončení této záležitosti dohodou.
Petra Zeidlerová,
starostka obce Klášter

?
foto Milan Demela

Vážení občané, kam by měly
patřit sporné nemovitosti
podle vás? Jak by měla vypadat
dohoda mezi Klášterem a Nepomukem? Nyní máte možnost
se vyjádřit na diskuzním fóru
města Nepomuk.

zprávy
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Úpravna vody prochází rekonstrukcí
Úpravna vody Nepomuk zajišťuje zásobování
více jak 90 procent obyvatel obcí Nepomuk,
Dvorec, Želvice, Maňovice, Mileč a Záhoří
pitnou vodou prostřednictvím skupinového vodovodu, na který je v současné době
napojeno 3 877 odběratelů. Úpravna pochází
z 90. let 20. století a byla výkonově, technologicky i morálně zastaralá. Bylo nutné provést
její dílčí rekonstrukci.
Účelem této investiční akce bylo navýšení výkonu úpravny z důvodu nedostatku
vody pro zásobené území z nynějších nedostačujících 10 l/s na 12 l/s včetně doplnění
výkonově odpovídajících filtrů na železo
a mangan o kapacitě 6 × 2 l/s a doprovodných
stavebních prací na místnosti strojovny. Dále
se řešilo připojení nového vodárenského vrtu
HV5 a jeho následného napojení na stávající
přivaděč surové vody.
Uvedenou dílčí etapu rekonstrukce nepomucké úpravny vody realizovala společnost
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
za 6,4 milionu korun. Na tuto akci byla čerpána dotace z Krajského úřadu Plzeňského
kraje z dotačního titulu Vodohospodářská
infrastruktura 2018 ve výši 2 miliony korun.
Stavební práce a instalace technologické

části byly prováděny v měsíci září 2018
a ukončeny v dubnu 2019, kdy došlo zároveň k předání staveniště investorovi, tedy
městu Nepomuk. Vzhledem ke stáří úpravny
je nutné pokračovat v započaté rekonstrukci
dalšími etapami, které se budou týkat jejích
zbývajících částí, a to jak po stránce stavební,
tak i technologické. Je nutné odstranit havarijní stav nádrží prací vody, dodat nové technologické vystrojení, které zajistí dostatečné
množství a kvalitu prací vody a také zabezpečit dávkování flokulantu (vločkovače)
do odpadní vody z praní filtrů pro potřebné
vysrážení vyvázaného železa a manganu.
Rekonstrukci vyžaduje i místnost dávkování chemie, centrální rozvaděč, vybudování adekvátního sociálního zařízení pro
obsluhu, oprava střechy a vnějšího pláště
budovy včetně jeho zateplení, sanace vnějších nádrží kalové vody.
V neposlední řadě je nutné se věnovat
obnově a budování nových vrtů jako zdrojů
surové vody. Úpravna Nepomuk je v současné
době zásobována z původních 13 vrtů pouze
z 10 vodních zdrojů s širokým spektrem
vydatnosti, kvality i stáří. Dva vodní zdroje
nelze již dlouhodobě využívat z důvodu jejich

zhavarování. V roce 2017 musel být odstaven
další vrt H1 z důvodu zhoršených parametrů
surové vody vlivem jeho špatného technického stavu. Ze všech využívaných vodních
zdrojů prameniště je pět vrtů již za hranicí
životnosti (cca 30 let) a u dvou z nich byl
v červenci 2016 ověřen pokles původní vydatnosti pod 50–30 procent. Tento pokles je
způsoben korozí výstroje a zanesením filtračního obsypu vlivem stáří a dlouholeté
exploatace.
Závěrem bych chtěl dodat, že klíčovým
faktorem pro řádné provozování vodohospodářské infrastruktury v Nepomuku je nejen
výstavba nových vodovodů potažmo kanalizací pro zasíťování nových stavebních parcel,
ale zejména obnova stávajících vodohospodářských zařízení, která jsou již v mnoha případech na hranici své životnosti. Bez investic
do obnovy nelze zajistit dostatečnou kvalitu
dodávané pitné vody a odváděné odpadní
vody tak, aby byla v souladu splatnou legislativou a zejména neomezovala život obyvatel města.
Jiří Sukup, ředitel společnosti
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
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Zúčastněte se Svatojánské konference v Nepomuku

STĚHUJEME
NAŠI KANCELÁŘ

V NEPOMUKU
Od 1. dubna budeme
pro vás nově na adrese:
Za Kostelem 566

Generali Distribuce a.s.
Ing. Hana Wagnerová
M 602 874 006
hana_wagnerova@generali.cz
Zástupce Generali Distribuce a.s., člena Skupiny Generali.

V sále Městského muzea Nepomuk proběhne 13. 5. 2019 již XV. regionální konference GL na téma Svatý Jan
Nepomucký v evropském kulturním kontextu. Nabízíme tímto nepřihlášeným účastníkům možnost účasti bez
předchozí registrace coby posluchači (bez hrazeného oběda) za 150 Kč/osoba. Poplatek je splatný v rámci prezence (9:00–10:00) v den konference. Konferenci pořádá Město Nepomuk ve spolupráci se Spolkem Genius loci
českého jihozápadu, Spolkem Malostranský hřbitov, Mikroregionem Nepomucko a Římskokatolickou farností
arciděkanstvím Nepomuk u příležitosti 290. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a 300. výročí od objevení
relikvie „jazyka“, která vedla ke svatořečení světce.
Harmonogram konference – pondělí 13. května:
09:00		

Prezence

10:00		

Zahájení

10:15–10:45

Mgr. Luděk Krčmář – Proces s Janem Nepomuckým

10:45–11:15

PhDr. Pavel Kroupa – Svatojánské památky v Nepomuku

11:15–11:45	Prof., PhDr., Ing. Jan Royt PhD, DSc. – Ikonografie poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou
11:45–12:15	Mgr. Michal Tejček – Pracoviště sv. Jana Nepomuckého.
Arcibiskup. dvůr, arcibisk. konsistoř a arcibisk. soud ve světle soudních akt z roku 1377
12:15–13:30

Oběd

13:30–14:00

Mgr. Ondřej Kryštof Kolář – Svatý Jene z Nepomuku… Karel Havlíček Borovský jako katolík

14:00–14:30	PhDr. Viktor Kovařík – Barokní sochařská díla sv. Jana Nepomuckého
restaurovaná v posledních letech v Plzeňském kraji
14:30–15:00

Mgr. Marie Bílková – Ostatky svatých v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

15:00–15:30

Přestávka na kávu

15:30–16:00	Mgr. Veronika Vanišová – Sv. Jan Nepomucký, právník:
obraz práva 14. století ve světle příběhu Sv. Jana Nepomuckého
11. ročník obnovených slavností

pod karlovým mostem
NA HL A DI N Ě V LTAV Y

s va t oj á n s k é sl av no s t i

15 5 2019
barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy
Úterý 14. května

14.00–18.00 / Halštatsko-benátské odpoledne (hergetova cihelna)
18.00 / Mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi (křižovnické nám.)

Středa 15. května

14.30 / Slavnostní zdobení koní (hradčanské nám.)
16.45 / Žehnání koním a jezdcům (hradčanské nám.)
17.30 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
18.45 / Svatojánské procesí na Karlův most
20.00 / Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců (karlův most)
20.30 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka (křižovnické nám.)
21.00 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem
21.55 / Barokní ohňostroj

www.navalis.cz
Partnerství

Spolupořadatel

Mediální partnerství

Záštity

Partneři

16:00–16:30

doc., PaeDr. Ladislava Lederbuchová CSc. – Svatý na mostě

16:30–17:00	Mgr. Vladimír Červenka – P. Viktor Michka (1875–1947):
životní příběh spoluzakladatele Svatojánského muzea v Nepomuku
17:00–17:30

P. Ing. Jiří Špiřík Th.D., ThLic. David Henzl – Současnost Českobudějovické diecéze a nepomucké farnosti
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(i pro děti, kterým je k 1. 9. 2019 pět let)
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Pšeničky rozsvítily
kinosál v Klatovech

středa 12. 6. 2019
14.00–17.00 hod.
v ZUŠ Nepomuk
náhradní termín:
pondělí 17. 6. 2019
od 17.00 do 18.00 hod.
Hudební obor:
zazpívat dvě libovolné písničky
Výtvarný obor:
přinést s sebou 2–3 namalované obrázky
Literárně-dramatický obor:
zarecitovat básničku
ZUŠ, Školní 546, 335 01 Nepomuk
tel.: (+420) 774 677 530
e-mail: zus.nepomuk@worldmail.cz
www.zusnepomuk.cz

Dovolte mi, abych vyjádřil své pocity z vystoupení našeho souboru
Pšeničky, které jsme odehráli v klatovském kině Šumava dne 10.
března 2019 v rámci festivalu pěveckých sborů Jaro 2019, pořádaného klatovskou ZUŠ. Všechny děti vzorně reprezentovaly nejen
ZUŠ Nepomuk, pobočku v Kasejovicích, města Nepomuk a Kasejovice, ale hlavně folklór a lidovou písničku! Už samotný příchod
do vestibulu kinosálu mě velice potěšil. Všechny děti přišly včas
a některé mi pomohly nanosit věci potřebné k našemu vystoupení.
Zvuková zkouška proběhla hladce, bylo vidět, že poslední týden před
vystoupením jsme intenzivně cvičili. Programy ostatních vystupujících sborů, které zpívaly před námi, děti bez vyrušování a v klidu
vyslechly, na rozdíl od mnohých členů z jiných sborů.
Když přišla řada na nás, shromáždili jsme se na pódiu a spustili ,,tu naší": Nepečem, nepečem, radši z Kasouc utečem... Zahájili
jsme náš program, který na tvářích většiny diváků vyvolal úsměv. To
však ještě nikdo netušil, že jim úsměv záhy zmizí, zhaslo totiž světlo
v celém kinosálu! Nás to ale nevylekalo a hráli a zpívali jsme i potmě
dál již započatou písničku ,,Já jsem muzikant". V té chvíli se nám
velice hodila nepomucká písnička ,,Na naší půdě straší". Pan Blank
pohotově rozsvítil svůj mobil a osvítil s ním náš soubor. Postupně se
přidávali i ostatní diváci a za chvíli na nás svítily mobily skoro celého
kinosálu! Připadali jsme si jako na nějakém rockovém koncertu...
Před poslední písničkou se k nevoli většiny diváků kinosál rozsvítil. Rozloučili jsme se písničkou ,,Plzeňská věž", po níž jsme sklidili
bouřlivý potlesk a obdrželi sladkou odměnu od pořadatelů. S úžasným pocitem uspokojení jsme se rozcházeli domů. Rád bych poděkoval všem rodičům dětí za podporu a pochopení, i za to, že jsou
ochotni vozit své děti na vystoupení. Bez toho bychom se v našem
snažení neobešli. Velmi mě těší, že se náš program líbí a zájem
o naše vystoupení stále narůstá. Srdečně zveme všechny naše příznivce a fanoušky, přijďte se podívat, potěšit se lidovou muzikou
a třeba si s námi i zazpívat při některém z našich vystoupení.

ZUŠ Nepomuk

Držíme pěsti souboru Pšeničky
Rády bychom touto cestou poděkovaly panu učiteli Oldřichu
Ondruškovi, který vede dětský lidový soubor Pšeničky při ZUŠ
Nepomuk, pobočka Kasejovice. Patří mu náš obdiv za to, s jakým
profesionálním a zejména lidským přístupem vede děti, vždy laskavě a trpělivě. Učí je nejen lásce k hudbě, ale i radosti ze společného muzicírování a kamarádství. Věnuje se souboru nad rámec
svých pracovních povinností, komunikuje s rodiči, snaží se vytvářet
příjemnou atmosféru pro všechny a to vše s velkým srdcem. Dívky
i chlapce působení v souboru moc baví a pro nás, rodiče, je úžasné
sledovat jejich pokroky. Je radost poslouchat melodické lidové písničky, které členové souboru pod taktovkou pana učitele dokáží
společně oživit. Věříme, že i ostatní rodiče by s námi souhlasili.
Krásným zážitkem bylo vystoupení Pšeniček 10. března v Klatovech okořeněné náhlým výpadkem elektřiny v celém kinosále. Ani
absolutní tma, která se rozhostila uprostřed jedné z písní, nezabránila souboru plynule a bez zaváhání pokračovat. Děti se nenechaly
vyvést z míry a nevynechaly ani jediný takt. Jakékoliv jiné hudební
uskupení hrající z not by pravděpodobně po zhasnutí také „zhaslo“,
ale téhle partě to „šlapalo“ dál a s ještě větší energií. Diváci v sále
s nadšením podpořili Pšeničky rozsvícením svých mobilních telefonů a vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Právem na závěr svého
programu sklidil soubor Pšeničky ohromné ovace. Vystoupení jako
od profesionálů! Milému panu učiteli Oldřichu Ondruškovi moc
fandíme a děkujeme! A celému souboru přejeme, ať jim to hraje!
R. Blanková, D. Jiřincová, M. Kašparová

V květnu nás můžete vidět a slyšet na těchto akcích:

Středa 1. 5. ZOO Plzeň Zpívání u májky – 14.00 hod – v průběhu odpoledne několik vystoupení u statku Lüftnerka
Pátek 3. 5. Zahájení turistické sezóny Zámek Chanovice – 16.30 hod
Sobota 11. 5. Mirovice – Mirovický jarmark – 14.00 hod
Sobota 18. 5. Setkání seniorů Bezděkov – 14.00 hod
Těšíme se na viděnou!
Oldřich Ondrušek, vedoucí souboru, učitel ZUŠ Nepomuk
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CÍRKEVNÍ PROGRAM:

Nepomucká pouť
láká na pestrý program

16. května

10.00	Mše svatá (malá pouť), celebruje pomocný
biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád,
kostel sv. Jana Nepomuckého

ohlédnutí

Nepomucké noviny / květen 2019

Výprava sboru Canto Nepomucenum, sólisty
Martina Vydry a zástupců města Nepomuk
do Brazílie

13

O brazilském
Nepomuku

18. května

19.00	Večerní chvály s rozjímáním, kostel sv. Jana Nepomuckého

O víkendu 18.–19. května se bude v Nepomuku konat slavná
a hojně navštěvovaná pouť k příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého. Bohatý kulturní program a staročeský jarmark doplní klasické pouťové atrakce a stánky. Připraveno je množství hudebních
a divadelních vystoupení, soutěže pro děti, zpřístupněné památky
a samozřejmě poutní mše.Celé centrum města bude uzavřené pro
dopravu, na okrajích města budou připravena značená návštěvnická parkoviště zcela zdarma.

17. KVĚTNA
od 14.00 Pouťové atrakce, náměstí A. Němejce
19.00 	Koncert tenoristy Martina Vydry,

kostel sv. Jakuba, vstupné dobrovolné
20.00 	Pouťová – hraje Minimax, Sokolovna

Nepomuk, vstupné 100 Kč

8.30	Dětská mše s dětským sborem, kostel sv. Jana Nepomuckého
10.30	Hlavní poutní mše svatá s procesím od kostela sv. Jakuba,
celebruje Mons Vlastimil Kročil, českobudějovický
biskup, kostel sv. Jana Nepomuckého
16.00	Litanie ke sv. Janu Nepomuckému se závěrečným
požehnáním, kostel sv. Jana Nepomuckého pátek

13.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva

14.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva

od 14.00 Program v Unibricku, vstup zdarma
od 14.00 	Dolní dvůr stavebnin Unibrick

(do 18.00 hodin) - zábavný program
pro děti s Pavlem Justichem / dětské
hřiště s atrakcemi (obří skluzavka,
trampolína, skákací hrad, řetízkový
kolotoč) / vytváření maxi bublin /
malování na obličej, vstup zdarma

21.00	Young Selectazz (dub, reggae,

14.15	Taneční přípravka, Unibrick,

vstup zdarma

od 9.00	Staročeský jarmark, historické

atrakce, Přesanické náměstí
od 9.00	Pouťové atrakce a stánky,

náměstí A. Němejce
od 9.00 	Střídající se pouliční vystoupení,

Přesanické náměstí | do 18.00
hod. | vstup zdarma
od 9.00	Otevřena zvonice u kostela

sv. Jakuba, vstup zdarma na vlastní
nebezpečí, do 17.00 hod.
od 9.00 	Otevřen kostel sv. Jakuba Většího,

vstup zdarma, do 17.00 hod.
09.30	Panoptikum Maxe Fische, pouliční

tyjátr, Přesanické náměstí
10.00 	Rytíři ze Žichovic - lukostřelba,

doprovodný program (průběžně
dle zájmu), Přesanické náměstí
10.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva

s degustací piv, vstupné 100 Kč
11.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva

s degustací piv, vstupné 100 Kč
12.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva

s degustací piv, vstupné 100 Kč

Zelenohorská pošta, vstup zdarma
22.45

V termínu 12.–22. dubna 2019 podnikl nepomucký sbor Canto Nepomucenum cestu
do partnerského města Nepomuku v Brazílii São João Nepomuceno (Svatý Jan Nepomucký)
se zastávkou v Rio de Janeiro. Sbor tvoří převážně mládež 19-24 let, konkrétně do Brazílie
letělo devět zástupců a sólista - tenor Martin Vydra. K delegaci se připojil rovněž starosta
města Jiří Švec a vedoucí kultury a manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Skupinu doprovázela průvodkyně a tlumočnice Jana da Conceicao. Akce se konala za finanční
i organizační podpory města Nepomuk, Generálního konzulátu v Brazílii, Krajanského
spolku v Riu, Plzeňského kraje i představitelů města São João Nepomuceno. Jako dar
byla do São João Nepomuceno dopravena dřevěná plastika svatého Jana Nepomuckého
od sochaře Petra Steffana (v roce 2017 jsme partnerskému městu věnovali kazetu s rodnou
zemí sv. Jana Nepomuckého).

ORION, Unibrick, vstup zdarma

s degustací piv, vstupné 100 Kč

Nepomuk, vstupné 100 Kč

SOBOTA 18. KVĚTNA

22.00	DJ Hlava (fvck genres – Praha), Kavárna

s degustací piv, vstupné 100 Kč

20.00	Andy Mambo, Pizzerie Marshall

rootstep – Děčín), Kavárna
Zelenohorská pošta, vstup zdarma

19. května

Počátky historie města vděčí za své Marii
Anně Josefě Habsburské (1683– 1754), dceři
císaře Leopolda I. Habsburského. Dne 27.
října 1708 se mladá arcivévodkyně provdala
za portugalského krále Jana V., po jehož
boku se stala portugalskou královnou.
Před dalekou cestou do neznáma se vydala
do Prahy, pomodlit se ke hrobu sv. Jana
Nepomuckého, jehož kultu byla nadšenou
ctitelkou. Když následně podnikla cestu
do Brazílie, vznikl tam díky ní, a také díky
mnoha duchovním ze střední Evropy, kteří
tam v té době podnikali misie, kult sv. Jana
Nepomuckého a později nepřímo i naše
partnerské město São João Nepomuceno.

14.30	Skupina X – školní kapela,

Unibrick, vstup zdarma
15.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva

s degustací piv, vstupné 100 Kč
15.00	Dragons - školní kapela,

Unibrick, vstup zdarma
15.30

Stříkáme pěnu, Unibrick, vstup zdarma

16.00

100% dance, Unibrick, vstup zdarma

16.45	Taneční skupina Shahinez,

Unibrick, vstup zdarma
17.00

ABBA Stars, Unibrick, vstup zdarma

18.30	Olga Lounová, Malá letní

scéna, vstupné dobrovolné
18.30

ORION, Unibrick, vstup zdarma

20.00	Zpívaná – Když se sejdem, Sokolovna

Nepomuk, vstupné dobrovolné
20.00	Extraband + R. Zíka, sportovní areál

u školy, vstupné bude upřesněno
21.00	V3Ska, Malá letní scéna,

NEDĚLE 19. KVĚTNA
od 9.00	Staročeský jarmark, historické
atrakce, Přesanické náměstí
od 9.00	Pouťové atrakce a stánky,
náměstí A. Němejce
od 9.00 	Střídající se pouliční vystoupení,
Přesanické náměstí, do 18.00
hod., vstup zdarma
od 9.00	Otevřena zvonice u kostela sv.
Jakuba, vstup zdarma na vlastní
nebezpečí, do 17.00 hod.
od 9.00 	Otevřen kostel sv. Jakuba
Většího, vstup zdarma, do 17.00 hod.
10.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva
s degustací piv, vstupné 100 Kč
11.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva
s degustací piv, vstupné 100 Kč
12.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva
s degustací piv, vstupné 100 Kč
13.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva
s degustací piv, vstupné 100 Kč
14.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva
s degustací, vstupné 100 Kč
15.00	B.J.B. (folk, pop, jazz – Blovice), Kavárna
Zelenohorská pošta, vstup zdarma
15.00	Prohlídka pivovaru Zlatá kráva
s degustací, vstupné 100 Kč
20.00	Kabát revival Plzeň, Pizzerie Marshall
Nepomuk, vstupné 150 Kč

vstupné dobrovolné
21.00	Pilsen QUEEN Tribute Band,

Unibrick, vstup zdarma

Změna programu vyhrazena!

Do Brazílie se svatým Janem – za svatým Janem
Část první
O tom, že je naše město Nepomuk významným poutním místem,
mnoho zdejších lidí ví. Dlouho jsme však nevěděli, že má svůj protějšek i daleko za mořem. Téměř deset tisíc kilometrů od nás leží
brazilské město Sao Joao Nepomuceno, pojmenované po našem
slavném rodákovi, svatém Janovi. A byli to právě jeho představitelé,
kteří kontaktovali vedení českého Nepomuku se zájmem o spolupráci. Krůček po krůčku se začal rodit vztah mezi oběma městy
a jejich představiteli. Nebylo to zrovna jednoduché pro velkou
vzdálenost a jazykovou bariéru. O to vřelejší však byla setkání
s Brazilci u nás v Nepomuku. Na podzim loňského roku jsme měli
tu čest přivítat u nás brazilské umělce, kteří si Nepomuk vybrali
jako jednu ze zastávek při svém evropském turné. Náš sbor Canto
Nepomucenum dostal nabídku vystoupit spolu s jazzovým triem.
Vědomi si svých limitů jsme se zdráhali nabídku přijmout, ale
nakonec jsme souhlasili. Podle videa a textu jsme se pokoušeli
naučit alespoň refrén písně o svatém Janovi v portugalštině. Měli
jsme jedinou několikaminutovou společnou zkoušku. Zážitek
společného zpěvu byl pro nás plný emocí. Po skončení koncertu
jsme se pokoušeli komunikovat anglicky nebo prostřednictvím
úžasné tlumočnice Jany, která byla na roztrhání. Začalo se hovořit
o tom, že svatojánští by byli rádi, kdybychom my přijeli do Brazílie.
Zdálo se nám to naprosto nemožné, takže jsme na toto téma vesele
vtipkovali. Jak šel čas, pochopili jsme, že nejde o vtip. Návštěva
se skutečně začala připravovat a my jsme se museli rozhodnout,
zda do toho půjdeme. Věděli jsme, že to bude velmi náročné,
že to značně zasáhne naše rodinné rozpočty, že poneseme velké
riziko. Část celkových nákladů (letenky, ubytování a stravování
v Riu, sborový oděv, pojištění, léky atd.) jsme si financovali sami,
na místní dopravu a část ceny letenky byly poskytnuty sponzorské dary od soukromých firem a studentům dotace z Plzeňského
kraje. Jsme si vědomi, že nejsme žádní renomovaní umělci vysokých technických a uměleckých kvalit. O to však našim brazilským
kolegům nešlo. Šlo jim o to navázat vztah s lidmi z místa, kde
se narodil svatý Jan. A tak jsme do toho skočili po hlavě. Pro mě
jako sbormistryni nastalo několik měsíců tvrdé práce, rozsáhlé

komunikace, obtížného plánování zkoušek a podobně. Nebylo to
jednoduché, ale věřím, že při mně i při všech, kdo se na přípravě
podíleli, stál svatý Jan, jehož sochu jsme do Brazílie vezli s sebou.
Myslím, že i díky němu jsme to všechno zvládli navzdory všem
pochybnostem a komplikacím. V Brazílii jsme poznali vřelé, přátelské, pohostinné a milé lidi, velmi emotivní a otevřené. Vznikla
i osobní přátelství. Touto cestou bych ráda za všechno poděkovala
všem členům sboru - těm, kteří se vydali na dalekou cestu, i těm,
kdo na nás mysleli tady doma. Dík patří také vedení města Nepomuk a všem našim novým přátelům ze Sao Joao Nepomuceno.
O našem koncertování, návštěvě školy a slavení Velikonoc v Brazílii napíšeme v příštím čísle Nepomuckých novin.
Jana Vopalecká, sbormistryně Canto Nepomucenum
a Jiří Švec, starosta
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Téma: Fenomén
sv. Jana Nepomuckého
a podoba pouti
Svatojánská pouť se, zdá se, transformovala z náboženské slavnosti
přes pouťové atrakce a stánky do multižánrového městského festivalu
pro celou rodinu a je opět nejpopulárnější a nejnavštěvovanější
nepomuckou událostí v rámci celého roku. Přesto, svatý Jan Nepomucký
je jednou z nejznámějších českých osobností ve světě, ale příliv
návštěvníků, kteří zavítají do jeho rodiště, tomu příliš neodpovídá. Jak
lépe využívat tento poklad, který nám byl dán? Co dělat pro podporu
cestovního ruchu? A chce být vůbec Nepomuk turistickým centrem?

téma k diskuzi
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rodinu, kde nechybí množství hudebních a divadelních vystoupení, kejklíři, šermíři, řemeslné stánky a historické atrakce, ale
který zároveň nezapomíná na svou podstatu, na svůj barokní
původ a duchovní rozměr – to je podle mě ta správná podoba
tohoto svátku. Místní poutě ještě před necelými sty lety navštěvovaly desetitisíce poutníků. Snažme se, aby i v jednadvacátém
století byla nepomucká pouť tak atraktivní, že bude představovat
kulturní událost, na kterou se sjíždějí zástupy lidí z širokého okolí
i větších dálek.

Pavel Jiran (SN, bezp.)

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: Jak by mělo
město podle vás pracovat s fenoménem svého
slavného rodáka svatého Jana Nepomuckého?
Jaká by měla být podoba svatojánské pouti?

Miroslav Němec st. (SNK-Pro Nepomuk)

Svatý Jan Nepomucký je světoznámý fenomén, je to pro město velká
deviza. Vlastně většina partnerských měst Nepomuka vznikla díky
sv. Janovi (Swalmen, Omiš, Anykščiai, Hukvaldy, Wisla) a Plattling
sice není partnerské město, ale je tam spolek sv. Jana, který se
občas účastní poutí v Nepomuku. No a v Nepomuku máme kromě
vlastní "kolébky sv. Jana" – poutního kostela – také Svatojánské
muzeum a další možnosti, které můžeme nabídnout nejen poutníkům z různých koutů naší republiky, ale i ze světa, tak je to třeba
využít. A to především pro rozvoj turismu. K tomu je potřeba spolupráce města s arciděkanstvím, s Maticí sv. Jana Nepomuckého,
Svatojánským muzeem a s dalšími subjekty působícími v oblasti
turistiky, především s Hotelem U Zeleného stromu. Vím, že pan
Sochor tuto spolupráci již také využívá.
Svatojánská pouť, tak jak probíhala v minulých letech, si
myslím, že se líbila jak našim občanům, tak i návštěvníkům města
a na její podobě bych nic neměnil.

Pavel Kroupa (Zelení)

Jan Nepomucký představuje kulturní fenomén celoevropského,
možno říci i celosvětového, významu. Město by tedy udělalo velikou
chybu, kdyby tento potenciál nevyužívalo. Můžeme si samozřejmě
klást otázku, co může barokní světec dnes sdělit převážně ateistickým Čechům? Troufám si tvrdit, že i pro nekatolickou většinu
může jít o zajímavý fenomén z kulturně historického hlediska, protože Jan Nepomucký byl opravdovým symbolem celé epochy. Jsem
proto velmi rád, že už několik let funguje Svatojánské muzeum
a každodenně je přístupný poutní kostel sv. Jana Nepomuckého,
včetně sousední „meditační zahrady" s malou expozicí. Uvažuje
se o adaptaci hospodářských budov arciděkanství na „poutnický
dům" – penzion. Město postavu sv. Jana využívá ke své prezentaci,
objevuje se na propagačních materiálech. Asi by bylo záhodno cílit
v této oblasti více na zahraniční turisty, zejména z katolických středoevropských zemí (Bavorsko, Rakousko, Polsko…), ale Jan Nepomucký by mohl zajímat třeba i asijské turisty, kteří dnes z našeho
města znají jen čerpací stanici Pyramida. Nebylo by od věci nějak
zviditelnit Nepomuk i v Praze, zejména na Karlově mostě či u Svatovítské katedrály, tedy na místech, která jsou spojena s Janem
Nepomuckým a kde jsou nepomucenské památky předmětem
obrovského zájmu návštěvníků.
Vzhledem k výše uvedenému je snad zřejmé, že by byla škoda,
kdyby nepomucká svatojánská pouť byla jen jednou z mnoha obyčejných „poutí", na nichž lunaparkové atrakce a stánky s kýčovitým sortimentem důsledně přehlušily dávný duchovní rozměr
těchto událostí. Význam sv. Jana Nepomuckého naopak předurčuje
místní pouť k tomu, aby nebyla ani pouhým katolickým svátkem,
ale skutečně nejdůležitější kulturní a společenskou akcí sezóny
– svátkem celého města. Jakožto iniciátor změn, které se v předchozích letech na pouti odehrály, jsem samozřejmě poněkud
zaujatý, ale stále jsem pevně přesvědčený, že šlo o krok správným
směrem. Nepomucká pouť jako živý městský festival pro celou

Na tuto dobrou otázku město hledá ty nejlepší odpovědi už téměř
třicet let od poslední změny politického režimu. Všichni, kdož
žijeme v rodišti sv. Jana Nepomuckého, si tento fenomén každý
svým způsobem určitě uvědomujeme, někdo více, někdo méně.
Ale ne všichni, spíše většina z nás stále nedokáže docenit, jakou
vzácnou devizu naše město vlastní. Vždyť sv. Jan Nepomucký,
jeden z patronů země české, je světec známý prakticky po celém
světě, ve kterém existují tisíce jeho soch a nespočetně svatostánků.
Když se nad tím zamyslím, tak z tohoto pohledu můžeme naše
město považovat za střed světa, protože právě tady se náš svatý
Jan narodil. Tento úžasný dar, který nám byl dán, je sám o sobě
dokonalým předpokladem ke zviditelnění našeho města, které si
zaslouží přívlastek poutní. Bohužel, přiznejme si upřímně, tento
fenomén stále neumíme lépe uchopit a využít. Nejsem však skeptikem a věřím, že postupem času naše město přeci jen zasloužené
slávy dosáhne. Nestane se tak ale bez většího zájmu a úsilí většiny
z nás. Naštěstí po pádu čtyřicetiletého komunistického režimu, kterému se cílevědomě dařilo právě kvůli našemu slavnému rodákovi
zadusit naše město do šedivého, skoro zapomenutého místa, se
situace začala měnit k lepšímu. A je moc dobře, že to není jenom
zásluhou církve samotné, ale také města a jeho obyvatel. Jedná se
skutečně o společnou věc. Viditelných důkazů máme hned několik:
naše město už dávno není šedivé ani zapomenuté, byla vytvořena
celá řada partnerství na mezinárodní úrovni s městy, se kterými
nás spojuje právě osobnost sv. Jana Nepomuckého. Můžeme se
pochlubit skvělým obnoveným Svatojánským muzeem, na které
byly získány evropské dotace. Byla založena Matice svatého Jana
Nepomuckého, která se snaží šířit jeho slávu a tím i našeho města
nejen v naší zemi, ale i za jejími hranicemi. Nepomucké svatojánské poutě mají viditelně vzestupnou úroveň. Není toho ale zdaleka

?
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ještě dost. Je nutné důrazněji se zabývat koncepční propagací.
Bez té se neobejdeme. O Nepomuku se musí dát co nejvíce vědět.
K tomu nám mohou posloužit moderní multimediální informační
technologie. Šiřme informace do světa ve více jazycích. Mimo
to, když kdokoliv přijíždí do Nepomuka, musí naprosto zřetelně
zaregistrovat, že jej vítá rodiště svatého Jana Nepomuckého, opět
nejen v českém jazyce. Současné tabule jsou bohužel prakticky
neviditelné. S tím vším úzce souvisí otázka nabídky větší kapacity
ubytovacích zařízení v různých cenových úrovních. Za důležité
považuji využít mnohem více jméno sv. Jana Nepomuckého v místním podnikání, ať už v názvech různých zařízení a služeb, místních
výrobků a specialit. Stejně tak dokázat nabídnout širší sortiment
kvalitních suvenýrů, aby každý, kdo navštíví Nepomuk, si odtud
mohl odvézt něco, co mu jej bude stále připomínat, nebo čím
bude dokonce někoho moci obdarovat a potěšit. Mysleme na to,
že už za deset let budeme moci oslavit 300leté výročí svatořečení
našeho slavného rodáka. Na takovou událost se musíme zodpovědně připravovat. Také jsem přesvědčen, že je třeba zaujmout
fenoménem sv. Jana Nepomuckého i naši školní mládež, aby si
více uvědomovala důležitost historie místa, ve kterém vyrůstá.
Všichni bychom měli chápat, že investice v jakékoliv formě do věcí
spojených s fenoménem sv. Jana Nepomuckého se našemu městu
a nám všem do budoucna bohatě vrátí.
K nepomucké svatojánské pouti nemám připomínky, mohu
jen chválit již zmíněnou vzestupnou úroveň, především díky organizátorům nabízejícím vzrůstající počet zajímavých a pestrých
doprovodných akcí. Každý, kdo chce, si má z čeho vybrat, a to
napříč všemi generacemi.

Obrátili jsme se s uvedenými otázkami tentokrát i na
ředitelku Svatojánského muzea Hanu Černohousovou:

Nejen v případě sv. Jana Nepomuckého by bylo zapotřebí, aby
si místní obyvatelstvo skutečně uvědomilo, jaké kulturní, historické, duchovní, přírodní atd. hodnoty Nepomuk i jeho okolní
krajina má, a podle toho se se všemi těmito hodnotami pracovalo. Teprve až si "domácí obyvatelé" uvědomí a budou hrdí na
to, jaký ohromný potenciál toto všechno má, a že to "mají doma",
pak teprve bude možné tento potenciál skutečně naplno uchopit
a systematicky rozvíjet.
Pouť je asi největší nepomuckou událostí v roce a její podoba
je hodně bohatá. V tomto směru mne zatím nenapadá nic, o co by
se případně měla ještě obohatit.

A co vy? Líbí se vám současná podoba
nepomucké svatojánské pouti?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Stříbrná ligová medaile patří
V Budislavicích poběží
dětem ze Šachového klubu Dvorec koně vytrvalci
O víkendu 13.–14. dubna skončila posledními čtyřmi koly 1. liga
mládeže v šachu. Tato soutěž dvanácti šestičlenných družstev
dospěla do svého závěru. Po podzimním pozvolném rozjezdu
do soutěže a po urputném dohánění ztráty se družstvo dětí
našeho klubu před závěrečným srazem dokázalo prokousat těsně
za vedoucí trojici družstev. V posledních kolech nás čekali soupeři z velkých klubů. OÁZU Praha jsme přehráli 4:2. Další soupeř
z Brodců byl náš nejbližší pronásledovatel, ale i toho jsme dokázali
v nelehkém zápase těsně porazit. Neděle nám přichystala nejtěžšího soupeře, do té doby druhé družstvo v tabulce, VŠTE "A" z Českých Budějovic. Souboj s tímto klubem také těsně vyzněl pro nás
3,5:2,5. Před posledním kolem jsme už měli jistotu medaile, čímž
jsme vyrovnali úspěch z ročníku 2016/17, ale stále jsme ještě chtěli
dosáhnout výše. V posledním kole jsme měli družstvo VŠTE "B".
Cíl byl jasný, zvítězit co nevyšším rozdílem a doufat, že Říčany,
které se zatím posunuly na druhé místo, zaváhají s vedoucím družstvem celé soutěže. Všichni bojovali o každou partii a výhra 6:0
nám dávala šanci, že když Říčany zaváhají, budeme stříbrní. To se
nakonec povedlo a naše družstvo převzalo pohár a stříbrné medaile.
Poděkování za celou sezónu, která byla korunována cenným
úspěchem, patří: Lukáši Kašparovi, Pavlu Flajšmanovi, Jakubu Sedlákovi, Petru Flajšmanovi, Zuzaně Postránecké, Vojtovi Matějíčkovi
a Adélce Janouškové, dále všem kolegům z klubu i rodičům, kteří
nás celou sezónu podporovali.
Zdeněk Flajšman, Šachový klub Dvorec

Ve dnech 31. května až 1. června se v Budislavicích uskuteční
Mistrovství ČR ve vytrvalostním závodu koní a Mezinárodní vytrvalostní závody koní.
Tento ročník bude již třetí, jezdci vědí, že je to zajímavá trať,
a tak pořadatelé očekávají, že dorazí většina domácí jezdecké špičky
i jezdci ze zahraničí, zejména z Rakouska, Německa a Polska.
Základem pro vytrvalostní závody je trať vedoucí přírodním
terénem, termín závodů se tedy odvíjel od možností agrotechnických lhůt sečí zelené píce. Závodní trať je z 90 procent postavená
na pozemcích, které obhospodařuje zemědělský podnik Agrochov
Kasejovice-Smolivec, a.s., který dává k dispozici necelých 3000 ha
luk, jetelových polí a cest. A protože má v tuto dobu po senážích,
zaměstnanci mohou zajistit přípravu závodního zázemí.
Pro nadcházející ročník bude opět postavené mobilní ustájení s noční službou, dostatečný prostor pro veterinární kontroly koní, stany pro funkcionáře a občerstvení, paddocky pro
koně, mobilní WC, dostatek vody. Funkcionáři budou ubytováni
v blízkém penzionu. Hlavní organizátor Antonín Hrdina k přípravě závodů říká: „Největší oporou jsou již "zaběhlí " kamarádi,
kteří ve svém volnu věnují týden fyzickým přípravám tratě a dalších cca 25 členů organizačního výboru, kteří zajišťují samotný
chod závodů. Partnery závodu je rodina Nachtmanova, což jsou
zástupci jezdců vytrvalosti, a zaměstnanci zemědělského podniku
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. a samozřejmě zemědělský
podnik jako takový. Česká jezdecká federace nám dává důvěru,
bez které bychom na takové úrovni závody neuspořádali. Finanční
partnerství máme dohodnuté s tiskárnou JIPRINT, s.r.o. majitelů
manželů Tůmových, kteří doufám budou účastníci národních soutěží. A nemohu opomenout místní dobrovolné hasiče, kteří zajišťují
pro vytrvalost tak nezbytnou vodu, které se za závody spotřebuje
až 30 m3 k napájení, ale hlavně k ochlazení koní.“ Doprovodnými
akcemi závodů budou jízdy dětí na pony v duchu vytrvalostní disciplíny s doprovodem rodičů a v sobotu 1. 6. při příležitosti dne dětí
pohádka Cesta za snem od hudebně-divadelní skupiny Rybníkáři.
Podrobnější informace o mezinárodních závodech najdete
na stránkách České jezdecké federace www.cjf.cz/discipliny/
vytrvalost/aktuality.
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IV. obrněná Prácheňsko
zastaví v Nepomuku

Tradiční zastávkou kolony historických vojenských vozidel při květnových oslavách je i nepomucké náměstí. Skupina nesoucí název
IV. obrněná Prácheňsko s několika desítkami vozidel absolvuje
ze Železné Rudy stejnou trasu, jakou jel v květnu 1945 XII. sbor 3.
armády. Před rokem se kolony zúčastnilo 50 různých vozidel vyrobených do konce 2. světové války. Letos se kolona putující po stopách
XII. sboru 3. armády objeví na nepomuckém náměstí v neděli 5.
května v 16.45. Vozidla, vybavení, výstroj a výzbroj si zájemci mohou
prohlédnout během hodinové zastávky, protože v 17.45 se celá kolona
přesune na nocleh do Kladrubec. Kromě nepomuckého zastavení
se několik vozidel vypraví do Myslíva. V pondělí pokračuje konvoj
vozidel do Kasejovic, Kašperských Hor, Sušice a Strakonic. V úterý
7. května putuje kolona po jihočeských městech, zastaví se v Protivíně, Vodňanech, Bavorově, Prachaticích a konvoj se utáboří k přenocování u Netolic. Poslední zastávkou letošního putování bude 8.
května Blatná, kde se kolona zastaví ve 13.00 u blatenské sokolovny.
Petra Šašková, Kulturní a informační centrum Nepomuk

Auto moto antik & sběratelská
burza Tchořovice U Blatné

Prodejci mohou přijet již v pátek a kdykoli během noci z pátku
na sobotu! Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit,
co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků i pohlednic a jiní… Občerstvení a toalety zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé! Více na: www.burzatchorovice.cz
Sdílejte nás na facebooku: https://www.facebook.com/Burza.letiste.
Tchorovice/ 602 132 238 / burzatchorovice@centrum.cz
Doprovodné akce 2019:
24. 5. letní kino a autokino, film: Bohemian Rhapsody
28. 6. letní kino a autokino, film bude upřesněn na
www.burzatchorovice.cz a FB
29. 6. setkání příznivců hasičské techniky. Přihlaste
dobrovolné hasiče z vašeho okolí na regionální výstavu!
28. 9. Jihočeský Chilliman. Závody v pojídání štiplavých specialit
foto Michaela Krýdová
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Zdeněk Troška přijede
do Nepomuka
Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, které
všichni známe, ale i o jídle, dietách a dobrotách ve všech podobách.
Samozřejmě uslyšíte i veselé zážitky z natáčení a z bujarého mládí.
Večer doprovodí písničkami Simona Klímová. Pořad je koncipován do dvou bloků s přestávkou, během které návštěvníci můžou
napsat na lístečky své dotazy na oba aktéry. Stejně tak si mohou
zakoupit dva díly kuchařky Zdeňka Trošky s názvem Nebe v hubě
nebo CD Simony Klímové.

Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné.
Zpevněná prodejní plocha o rozloze 300 000 m2.
Termíny 2019: 30. 3. / 25. 5. / 29. 6. / 31. 8. / 28. 9. / 26.10 a 30. 11.

foto Zdeněk Flajšman

zveme vás

Vstupné 350 Kč. Není vhodné pro děti.
Předprodej zajišťuje Informační centrum Nepomuk.
Vstupenky jsou číslované na konkrétní místa.

Novinky v kolejišti
modelové železnice ve Vrčeni

Také v letošním roce budou probíhat prohlídky modelové železnice TT a novinkou jsou i nově vystavené modely ve velikosti H0
(měřítko 1:87, rozchod kolejí je 16,5 mm). K vidění jsou soupravy
expresu Vindobona, a to všechny verze z padesátých let DR, ČSD
i ÖBB, soupravy TEE-Trans Europ Express, největší parní lokomotiva na světě Big Boy (Velký chlapec) z USA, ale také nejstarší
provozní modely lokomotiv a vozů, z nichž je nejletitější Stephensonova lokomotiva „Raketa“ z roku 1829 či americká lokomotiva
„Clinton“ s kočárovými vozy. Z českých modelů nově vystavujeme
opět ve velikosti H0 parní lokomotivu řady 375.0 „Hrboun“, která
je k vidění v Národním technickém muzeu v Praze, parní lokomotivu řady 475.111 „Plzeňská šlechtična“ s dobovými vozy a další
vzácné kapotované parní lokomotivy. V elektrické části vystavujeme i vzácné lokomotivy přezdívané "Krokodýl", a to jak z drah
SBB (Švýcarsko), tak i ÖBB (Rakousko). V současné době dokončuji
zapojení kolejí a výhybek nového odstavného nádraží kolejiště TT.
Do kolejiště TT instaluji řadu nových silničních modelů – kuka
vůz Trambus, Škoda taxi, Škoda 120, osobní vůz Ifa a také jediný
kus „mopedisty“. Dále došlo k výměně panelových domů za starší
zástavbu. Hlavním lákadlem je však nová výtopna depa „Planá“,
která je zcela zaplněna parními lokomotivami ČSD v počtu 50 kusů.
Pro mě je splněný sen mít výtopnu osázenou samými parničkami.
Prohlídky budou v letošním roce probíhat následovně:
Květen: pondělí–čtvrtek prohlídky jen po předchozí domluvě
osobní či telefonické na mobilním telefonu 773 580 187
pátek, sobota, neděle a svátky 9.00–20.00 hodin
Červen: pondělí–čtvrtek 10.00–20.00 hodin
pátek, sobota, neděle a svátky 9.00–20.00 hodin
Červenec, srpen a září: otevřeno denně 9.00–20.00 hodin
Pro rok 2019 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Další informace na www.zeleznice-vrcen15.cz
Jaroslav Navrátil, provozovatel modelové železnice
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Naši reprezentanti v basketbalu
přivezli stříbrné medaile
V úterý 20. března se naši žáci zúčastnili okresního kola v basketbalu,
které se již tradičně konalo v Přešticích. Naši chlapci i dívky porazili po parádních výkonech týmy z Chlumčan, Merklína a Dobřan.
V utkání o 1. místo podlehli Přešticím v poměru 4:9, resp. 4:8, kdy
hlavně dívky držely ještě v poločase nerozhodný výsledek. Byly
k vidění nádherné momenty, včetně jistého zakončení z dvojtaktu,
střelby po uvolnění a úspěšného hodu za tři body v podání Adama
Šmída. V porovnání s loňským rokem jsme se snad stali pro Přeštice důstojným soupeřem a budeme v našem snažení pokračovat.
Pavel Pelcr

Osmáci s paní učitelkou Ničovou si během angličtiny vyzkoušeli
prezentaci netradičního oblečení a také okomentování jednotlivých modelů v angličtině.

Poděkování z Albatrosu
Rádi zveřejníme text, který jsme do školy dostali:
Vážený pane řediteli,
píši Vám z Klubu mladých čtenářů Albatros a z Knižního klubu Fragment. Paní učitelka Vápeníková se spolu se svými žáky zúčastnila soutěže vypsané u příležitosti 70. výročí založení nakladatelství Albatros.
Plnění jednotlivých úkolů je stálo mnoho času i úsilí. Je to vidět i ze zaslaných fotografií. Do soutěže se zapojilo bezmála 250 školních kolektivů
– a ačkoliv nevyhráli, patří paní Vápeníkové a dětem velké poděkování.
Velmi si vážíme úsilí paní učitelky a moc jí děkujeme, že vede své žáky
k zájmu o čtení a dětskou literaturu. Krásné jarní dny přeje
Renata Löwingerová
Obchodní referent školních klubů - Albatros Media

Kdo si hraje, nezlobí
Citát známého Pierra Coubertina jsme ověřili ve škole díky osobním kontaktům zástupce pana Pelcra na vedení firmy ALBI. Ta
byla oslovena, zda bychom ve spolupráci s firmou mohli ve škole
uspořádat den deskových her pro všechny děti. Firemní dodávka
naložená desítkami krabic s mnoha deskovými hrami přivezla
do školy část své produkce společenských deskových her. Děti byly
rozmístěny na chodbách školy a v některých učebnách, část hráčů
strávila dopoledne ve školní jídelně. Hry byly dětem přiděleny
podle věku a náročnosti a program byl připraven tak, aby si každý
hráč během dopoledne vyzkoušel nejméně dvě hry. Instruktáže
se ujali třídní a také zástupci firmy a mohlo se začít. Hry pocvičily postřeh, zručnost, paměť i všeobecný přehled. Celou školou
zněl šum občas přerušený výkřikem hráče, když se povedlo, nebo
naopak, když úspěch slavil soupeř. Den se vydařil. Přinášíme pár
postřehů účastníků dne deskových her: … sice chvilku trvalo, než
jsme hru pochopili, ale pak už nás to zaujalo a bavilo… hra se mi
moc líbila, poprosím rodiče, aby ji zakoupili domů… byl to moc
příjemný školní den… takové hry jsem neznal, líbily se mně a rád
bych je hrál dál… celé dopoledne uteklo moc rychle, líbilo se nám
to všem… byla bych ráda, kdyby takové dny byly častěji… Za možnost zahrát si kvalitní hry firmě ALBI ještě touto formou děkujeme.

Volejbalové medailové žně
Po mnoha trénincích v rámci tělesné výchovy a sportovních kroužků
jsme se konečně dočkali a v úterý 2. dubna vyrazili na okresní kolo
ve volejbalu kategorie 8.–9. tříd do Přeštic. Chlapci začali celý turnaj
skvěle a parádní hrou porazili tradičně silný domácí tým Přeštic.
Poté však především vlastními chybami prohráli s družstvem
Merklína ve třech setech a po závěrečném vítězství nad Chlumčany
museli čekat na konečné počítání bodů ze vzájemných zápasů. To
pro nás dopadlo nad očekávání dobře a nakonec jsme obsadili
první místo a vybojovali právo postupu do krajského kola, které
se uskuteční 2. května v Rokycanech.
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Skvělý úspěch Písničky

Zápis do prvních tříd

Na krajské přehlídce školních pěveckých sborů v Rokycanech
zazářila Písnička. Vedoucí sboru paní učitelka Dana Králová letos
do krajské přehlídky pořádané pravidelně v budově rokycanské ZUŠ
přihlásila pouze jeden sbor složený převážně z děvčat a chlapců 1.
stupně. Pravidla povolují omezený počet starších sboristů, takže
hlasově vypomohlo několik starších děvčat. Krásný zvuk sboru
výrazně podpořil klavírní doprovod v podání paní učitelky Jiránkové, kytara paní učitelky Vopalecké, flétny Nikoly Raškové a Lucie
Cajthamlové a rytmika Jana Cajthamla. Představený repertoár
odbornou porotu natolik zaujal, že výkon sboru byl ohodnocen
Zlatým pásmem. To je nejvyšší ocenění, které se na této soutěži
uděluje. Celému sboru, paní učitelce Králové, všem sboristkám,
všem sboristům a všem doprovázejícím upřímně blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci naší školy. Pro členky souboru je ocenění výbornou motivací pro další období a pro vedoucí sboru krásnou odměnou za čas věnovaný nácvikům.

Významným dnem každé základní školy je zápis budoucích prvňáčků. My jsme přivítali současné žáčky mateřských škol ve středu
3. dubna. U hlavního vchodu čekali na budoucí spolužáky žákyně
a žáci z 2. stupně a budoucí školáky s rodiči uvedli do učebny, kde
rodiče museli vyplnit potřebné administrativní náležitosti. Pak se
děti s doprovodem odebrali do dalších učeben, kde už na ně čekaly
paní učitelky z prvního stupně, spolu s dětmi si popovídaly, zjistily,
zda děti znají písmena, jak zvládají číslice a počty a podobně. Dál
umožnily dětem projevit výtvarné nadání kresbou, a pokud se děti
neostýchaly, mohly zazpívat nebo zarecitovat. Po této části nabídly žákyně z druhého stupně prohlídku budovy školy, děti s rodiči
se podívaly do tělocvičny, viděly školní jídelnu, šatny a učebny.
K zápisu do 1. třídy se dostavilo celkem 74 dětí, rodiče třinácti
z nich při zápisu zažádali o odložení školní docházky o jeden
rok a jedno děvče nastoupí do školy předčasně. Ve školním roce
2019–2020 budeme mít v prvním ročníku celkem tři třídy a se
všemi budoucími prvňáčky se setkáme ve škole v pondělí 2. září.

Masopust ve školní družině

Dívky nejprve po dramatickém průběhu utkání prohrály s týmy
Přeštic a Stodu, po zlepšeném a uvolněnějším výkonu však porazily Merklín a Chlumčany. Tím obsadily konečné třetí místo a získaly krásný pohár a bronzové medaile. Velká část týmu je složena
z hráček 8. tříd (sestry Drahošovy jsou dokonce ze 7. třídy), také
proto se velmi těšíme na příští rok! Především si však ceníme
toho, že naše děti se až na malé výjimky snažily o hru na tři doteky,
nikoliv jen „plácanou" stylem „kdo má míč, tak hraje přes síť“. To
s sebou sice nese riziko chyby, přesto do budoucna je snad založeno na ovládnutí této poměrně oblíbené hry (např. beach volejbal
v letních měsících).
Naši školu reprezentovali: Chlapci: Pavel Kolbábek, Martin Motejzík, Lukáš Sládek, Matěj Skala, Vojtěch Zahradník, Dominik Kepka,
Filip Duraj, Jan Ostříž, Jan Kohout, Michal Šroubek a Martin
Růžička. Dívky: Ema Drahošová, Julie Drahošová, Andrea Houšková,
Barbora Šišková, Lucie Lukášová, Karolína Boltíková, Nela Vavřičková, Nikola Rašková, Jana Malinovská a Marie Krumpholcová.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Opět jsme dodrželi masopustní tradici a v polovině března proběhl ve školní tělocvičně maškarní karneval. Děti ze všech družin
se převlékly do masek a zasoutěžily si v různých sportovních disciplínách, které pro ně připravili zástupci školního parlamentu.
Za zvládnutí všech úkolů získali žáci sladkou odměnu a poté už
naplno začal pořádný taneční rej všech princezen, kostlivců, zvířátek a jiných maškar.
Soňa Sedláčková

Johánek postupuje
Divadelní soubor Johánek i v tomto školním roce nacvičil a předvedl nové představení. Tentokrát se poprvé představil na přehlídce
školních divadelních souborů s názvem Tajtrlík v nedalekých Klatovech. Do školy několik dnů po návratu přišel mail s oznámením,
že nepomucký soubor postupuje do krajského kola, které se uskuteční v Plzni. Blahopřejeme a děkujeme paní učitelce Vopalecké
za čas a trpělivost při zkouškách a všem účinkujícím za nacvičení
úspěšného představení. Těšíme se na předvedení v Nepomuku!

Krajské kolo v recitaci
Už řadu let končívali naši žáci soutěžící v recitaci v okresních
kolech. Letos jsme měli z naší školy dva postupující do krajského
kola, které se uskutečnilo v době uzávěrky. Oba naši postupující
reprezentovali naši školu v Horšovském Týně a do školy se vrátili
s diplomy. Poděkování Adélce B. a Kryštovu K. za čas věnovaný přípravě na soutěž, za reprezentaci naší školy a i touto cestou za postup
do krajského kola blahopřejeme.Současně děkujeme rodičům obou
našich reprezentantů za dopravu na krajské kolo soutěže.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Moje kariéra
je teprve v rozletu
Rozhovor s Martinem Vydrou
Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík

Když jsme na přelomu roku začali aktivně plánovat konkrétní
program sboru Canto Nepomucenum pro Brazílii, zazněl z našeho
partnerského města požadavek na mladý český tenorový hlas, který
by vhodně zapadl do páteční slavnosti u příležitosti Pašijí – ztvárnění
utrpení a smrti Ježíše Krista (Velký pátek). Měli jsme několik tipů
a nakonec se společně rozhodli pro Martina Vydru. Brazilské
partnery zaujal nejen jeho hlasový projev, ale také spojitost s českým
folklorem a vazba na hlavní město Prahu, kde sv. Jan Nepomucký
působil a je pochován. Aby měli možnost poslechnout si Martina
i nepomučtí obyvatelé, domluvili jsme se zároveň na zahajovacím
koncertu k Nepomucké pouti. Právě sedíme v letadle na zpáteční
cestě přes Atlantik a já pokládám první otázku tohoto rozhovoru…

I když jsme všichni v letadle myšlenkami ještě v Brazílii,
pokusme se hned první otázkou vrátit do České
republiky: Čemu se zde věnuješ po profesní stránce?

Dělám vlastně víc věcí dohromady. Jsem zpěvák, klavírista, korepetitor, kdy je mou hlavní úlohou doprovázet nejen zpěváky, ale
i tanečníky během výuky, dále jsem nově umělecký vedoucí a sbormistr dětského pěveckého sboru Tutte Le Note či učím na Základní
umělecké škole v Černošicích u Prahy. V rámci koncertní kariéry
se soustředím na období baroka a na písňový repertoár období
klasicismu a romantismu.
Jak jsi právě zmínil, nejen zpíváš, ale také výborně hraješ
na klavír. Nejedni umělci, které jsi doprovázel, by nám
jistě dali za pravdu. Považuji za více než sympatické, že jsi
hrál na Václavském náměstí v Praze naši státní hymnu
dne 28. října 2018. Prozraď nám k tomu něco více…

Jednalo se o zahájení slavností u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Oslavy tehdy probíhaly na Staroměstském i na Václavském náměstí. Tím, že v září toho roku začala má spolupráce
se sborem Tutte Le Note, účastnili jsme se zahájení těchto oslav
právě na Václavském náměstí. Když přišel slavnostní průvod

od Pražského hradu, v jehož čele byl nějakým hercem ztvárněný
„tatíček Masaryk“ ve svém voze, stoupli si spolu se Sokoly před
pódium a my začali hrát a zpívat původní československou hymnu
a také Masarykovu nejoblíbenější píseň Ach synku, synku. Pódium
tehdy bylo obrácené čelem k nově opravené a nasvícené budově Národního muzea, které čerstvě nemělo lešení. Všechno dohromady
to pro mě bylo mimořádně silným osobním i uměleckým zážitkem.
Jaké další momenty ve své kariéře považuješ za zásadní?

Moje kariéra je myslím teprve v rozletu, ale mám pocit, že vše, co
se dosud odehrálo, bylo správně. Bylo dobré, že jsem se ke zpěvu
dostal v devíti letech díky Jiřině Markové-Krystlíkové a Dětské
opeře Praha, kde mě nasměrovali k divadelnímu a opernímu cítění,
protože na ZUŠkách, jak jsem postupně vypozoroval, se tohle moc
nepěstuje. Tím, že jsme zkoušeli přímo v prostorách Národního
divadla, ta atmosféra na člověka prostě dýchne tak, že to pak chce
dělat. Dobré bylo také to, že jsem po konzervatoři šel na medicínu,
po medicíně na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kdy
jsem se po letech navrátil k profesorce zpěvu Krystlíkové. Výborné
bylo i to, že jsem se před třemi lety odhodlal jet na letní kurzy staré
hudby do Valtic, kde jsem poznal svého budoucího profesora,
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jsem možnost nahlédnout do mnoha materiálů lidové hudby, která
se začala u nás sbírat už za dob rakouské monarchie. Nejvíce tento
sběr samozřejmě zesílil v dobách národního obrození. Je kouzelné,
jak hluboce se poselství těchto písní dotknou lidského srdce, že to
není jen jako v opeře, kde se střídá drama a láska, ale že v našich
lidových písních jde i o zoufalství, naději či hloubku prožitku.
Proto vlastně vyvážíme tento druh písní i do Japonska, protože
je ta hudba natolik specifická a krásná, že to nemá jinde obdoby.
Před pár lety jsme v Nepomuku obnovili tradice
Českých mší vánočních Jakuba Jana Ryby, který
v našem městě prožil část svého mládí. Tohle
téma ti rovněž není cizí, nemám pravdu?

Ano, téma mi opravdu cizí není. Rybových mší už jsem se nazpíval
určitě přes stovku, nikdy jsem však nenavštívil místa, kde tento
skladatel žil a působil. K tomu mi pootevřela cestu až spolupráce
s Nepomukem. Dnes už vím, jak vypadala například škola, do které
mladý Jakub Jan chodil, budu vystupovat v kostele, ve kterém jistě
hrál nejednou na varhany a věřím, že se brzy podívám například
i do jeho rodných Přeštic či do Starého Rožmitálu, kde pro tamní
kostel složil Ryba svou nejslavnější věc, Českou mši vánoční. Já
osobně mám tu čest ji zpívat již několik let v úžasném Plečnikově
kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Praze, ale i v jiných pražských kostelích. Jako malý jsem se sborem
pravidelně zpíval Rybovku také v Národním divadle, osobně jsem
inicioval tradice Rybovek v rodných Úvalech, kde se tento program
dodržuje v období Vánoc už zhruba deset let.

Z České mše vánoční J. J. Ryby v Úvalech (2018)

Jak celkově hodnotíš dílo Jakuba Jana Ryby,
jaké jeho skladby máš obzvláště rád?

německého tenoristu a cembalistu Johannese Weisse, s kterým
spolupracuji dodnes. Za své klavírní dovednosti vděčím svému talentu a profesorce Natalii Grohkovske, u které jsem studoval 12 let.
Vzpomeneš si na své první veřejné pěvecké či hudební
vystoupení? Podporovali tě rodiče v tomto směru?

Podporovali mě od samých začátků, podporují mě dodnes a jsem
jim za to velmi vděčný. První hudební vystoupení bylo určitě s klavírem, kterému se věnuji déle než zpěvu. Jednalo se o hudební
soutěž na ZUŠ a dokonce jsem tam tehdy hned napoprvé vyhrál
třetí místo (smích).
Jaké máš hudební vzory?
A u jaké hudby naopak relaxuješ?

Nemám patrně žádný konkrétní vzor, vycházím spíše ze sebe
a snažím se jít vlastní cestou. Nicméně samozřejmě mnoho umělců
můj život ovlivnilo. Bylo období, kdy jsem obdivoval Pavarottiho,
pak zase různé dirigenty, skladatele, zejména Gustava Mahlera, ale
konkrétně jsem se dlouho k nikomu neupínal. Podobně to platí
i pro druhou část otázky. Relaxuji snad u jakékoliv hudby, hudbu
jako takovou miluji, poslouchám ji doma, na cestách, při sportu,
prostě si bez ní nedokáži můj život představit. Ze stylů mám velmi
rád folk, RnB, soul, jazz a klasickou hudbu.
V srpnu se opět chystáte vyrazit se sopranistkou
Natsumi Matsuzaki do Japonska. Co vás tam čeká?

Čeká nás tam konkrétně devět koncertů, při kterých se budeme
snažit ukázat Japoncům, jak bohatou máme písňovou tradici, skladby
Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka… Ale zároveň
mě čekají také japonské písně a propojení obou kultur. První koncerty jsou připraveny v Jokohamě, kde budou vystoupení nejen pro
dospělé posluchače, ale i pro dětské publikum, poté se přesuneme
do Tokia, a své působení zakončíme v jižním Japonsku v Miyazaki.
V zemi vycházejícího slunce budeme trávit celý letošní srpen.

Kde jinde jsi už v zahraničí vystupoval?

Jako malý jsem s Dětskou operou Praha vystoupil na mnoha slavných místech: ve vídeňské opeře, zpíval jsem v pařížské Bastille,
v Drážďanech, reprezentoval jsem ČR na Světové výstavě EXPO
2005 v Aichi… Během následující sólové kariéry jsem byl dosud
v Japonsku, na Slovensku, v Anglii či v norském Oslu. A samozřejmě
mohu nyní už přidat, že jsem měl několik vystoupení také v Brazílii.
Základní umělecké školy u nás bohužel nejsou zrovna
v kurzu a důraz je posledních několik let dáván především
na technické obory. Co myslíš, že by ZUŠkám nejvíce
pomohlo, kromě větší finanční podpory ze strany státu?

Myslím, že ZUŠky u nás v kurzu jsou, alespoň co se týče zájmu
dětí. Problém je spíše omezená kapacita, často, podobně jako
v Nepomuku, jsou ZUŠky jen součástí základních škol bez vlastních prostor, což naštěstí v Černošicích, kde učím, problém není.
Tam sídlíme dokonce v krásné vile a město naše aktivity velmi
podporuje, co se zázemí nebo i vybavení týče. Ale chápu, že ne
všude to může být takto snadné. Často bývá problémem přístup
některých rodičů, kteří dávají děti na ZUŠky jakoby „do kroužku“
a neuvědomují si, že pokud se chce někdo poctivě věnovat hře
na některý hudební nástroj či umění zpěvu, zabere to mnoho hodin
úsilí a dřiny. V dnešní roztěkané době je to ale problém, děti mají
mnoho aktivit od kroužků, přes různé sporty, ale i počítače a tablety, a nedokáží pak svou pozornost soustředit na jeden daný konkrétní cíl. Určitě je bezvadnou myšlenkou akce ZUŠ Open, která se
odehrává v posledních letech vždy v závěru května a představuje
blíže ZUŠky veřejnosti.
Nejen díky své práci máš hodně blízko také k folklóru…

Tím, že mám hudební spolupráci ve dvou folklórních souborech
(Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Folklórní soubor Pramínek)
a na AMU Praha coby korepetitor na hodinách lidového tance, měl

Dlouho u mě platilo, že Jakub Jan Ryba rovná se Česká mše vánoční, a samotnou jeho tvorbu jsem moc neznal, a to až do chvíle,
kdy mi jeden rodinný známý dal CD jiných jeho skladeb. Ta hudba
byla mimořádně krásná a nadchla mě. Má profesorka zpěvu mi
poté ještě věnovala album jeho pastorel a dalších skladeb. Je to
opravdu moc dobrá hudba a výborný skladatel, který by rozhodně
měl být více slyšet. Nejvíce zbožňuji kromě České mše vánoční
právě zmíněné pastorely – vánoční skladby v češtině zvěstující
příchod Ježíška. Jsou sice většinou určeny pro sopránový ženský
hlas, ale pár z nich se hodí také pro mužský tenor.
A na co se můžeme těšit na tvém zahajovacím
koncertu k Nepomucké pouti?

Určitě by bylo hříchem neodprezentovat písně, které zazněly v Brazílii, ale návštěvníci se mohou těšit také na další slavné skladby
napříč staletími. Kromě svého pěveckého umění bych zde rád ukázal
i klavírní dovednosti, určitě proto zahraji pár skladeb na piano.
Při koncertu mě budou doprovázet housle, varhany a violoncello.
Zahajovat nejslavnější událost města s tradicí už od dob baroka je
pro mě velkou ctí. Zároveň jsem rád přijal nabídku ze Spáleného
Poříčí, a tak mě budou moci poznat i návštěvníci koncertu v neděli
23. června od 17 hodin v tamním zámku. Vystoupení bude zároveň
spojeno s besedou a promítáním fotografií z výpravy.
Nemůžu se v té souvislosti dovolit nezeptat. Žiješ
v Úvalech u Prahy, kde je před kostelem barokní
socha sv. Jana Nepomuckého a u ní mimochodem
celkem obtížný kvíz o našem patrně neznámějším
Čechovi, s jehož vyplněním by měl problém nejeden
nepomucký občan. Určitě by tě nenapadlo, že budeš
díky tomuto světci vystupovat v Brazílii, ale měl jsi
o něm do konce loňského roku nějaké bližší povědomí?

Samozřejmě jsem věděl, že je to jeden z českých světců se sochou
na Karlově mostě, znal jsem příběh s relikvií „jazyka“ a od svého
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profesora z konzervatoře, který byl teologem, i další části světcova
životního příběhu. Téma u mě ale zesílilo až po první návštěvě
Nepomuku letos v lednu, kdy jsem zároveň navštívil i Svatojánské
muzeum. Tam jsem si konečně dal ony souvislosti dohromady
a zjistil, že se svatým Janem Nepomuckým souvisí mnoho věcí,
třeba i slavnosti Navalis.
Čím na tebe Brazílie nejvíce zapůsobila,
co sis odtamtud odvezl?

Mnoho pozitivních zážitků, především co se ochoty tamních obyvatel týče. Fascinovalo mě vstřícné publikum a vroucné přijetí
obyvatel São João Nepomuceno, kteří o nás pečovali ve svých domovech. Nádherný byl kostel Candelaria v Rio de Janeiro, kde mě
velmi mile překvapila žádost publika o opakování hymny o svatém
Janu Nepomuckém v portugalštině. Dalším pozitivním zážitkem
bylo zpívat pro zhruba 2000 diváků během páteční slavnosti Života
a utrpení Ježíše Krista v São João Nepomuceno, kde jsem na úvod
vystoupil s chorálem z Bachovy kantáty Jesus bleibt meine Freude
a na závěr s Mozatovým motetem Ave verum corpus. Nejemotivnějším zážitkem pro mě ale byl sobotní koncert se sborem Canto
Nepomucenum v Městském muzeu, při kterém byla partnerskému
městu předána nová socha sv. Jana Nepomuckého, což nejednomu
vehnalo slzy do očí. Rád bych na tomto místě poděkoval městu
Nepomuk za neuvěřitelnou příležitost reprezentovat ho spolu se
sborem Canto Nepomucenum a starostovi Jiřímu Švecovi i členům
sboru za milou spolupráci. Určitě bych se rád do Brazílie brzy vrátil
a budu vděčný, pokud vyjdou všechny plány, které se tam v této
souvislosti probíraly.
Jako člověk, který se věnuje českému folklóru a našim
zvykům a obyčejům: Co říkáš na to, že v Brazílii
jsou Velikonoce slaveny s příchodem podzimu?

Nad tím jsem se opravdu nejednou pozastavil. Zatímco u nás jsou
Velikonoce svátky jara, vše se rodí, příroda se obrozuje, tak v Brazílii se v té době blíží už spíše zimní období. Díky mé práci a díky
mnoha rozhovorům s docentkou Danielou Stavělovou z Akademie
věd, která je etnoložkou a choreografkou, vím, že křesťanské tradice
mají povětšinou základ v pohanských dobách, a je proto na opačné
straně zeměkoule nelogické, proč jsou například Vánoce uprostřed
léta, když se dle tradice Ježíš narodil v nejkratší den roku, kdy
i pohané slavili naději, že slunce překoná zimu, temnotu a smrt.
Jak rád trávíš volný čas?

Rád sedím za klavírem i ve svém volném čase, někdy i do pozdních
nočních hodin, rád ale jezdím také na výlety, sportuji, například
jezdím na kole, běhám, chodím plavat. Rád si ale lehnu i na zahradě a čtu si knížky nebo zajdu do kavárny.
Je ti 27 let a jistě máš plnou hlavu nadějí a přání.
Prozradíš tvůj nějaký zatím nesplněný sen,
například to, kam by ses rád profesně posunul?

Když řeknu, že se chci proslavit ve světě, bude to znít jako klišé.
Proto je pro mě důležitá především ta cesta k tomu, být na sebe
přísný, denně cvičit, obětovat tomu všechno a za 10 let být minimálně u nás, ale ještě lépe třeba už i v kousku Evropy mnohem
známější, než jsem dnes. Nejvíce mě pro kariéru lákají severské
země nebo USA.

Děkuji ti za příkladnou reprezentaci a přeji,
ať se ti nejen tento sen brzy vyplní. A všechny
čtenáře zvu na tvůj nepomucký koncert dne
17. května od 19 hodin v kostele sv. Jakuba.
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Včelaři v Nepomuku šli se včelami na kafe

foto Jaroslav Šulc

Kdo procházel v sobotu 23. března 2019 okolo hotelu U Zeleného
stromu v Nepomuku, nemohl si nevšimnout velkého poutače
s nápisem… se včelami na kafi. Ne, nerojily se zde včely, to se jen
včelaři sešli v sále hotelu na již 6. jarním semináři nástavkového
včelaření, který společně pořádají včelaři z Českého svazu včelařů
Nepomuk a Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Tentokrát
dorazila necelá stovka včelařů z blízkých i vzdálených regionů
Čech. Sál hotelu byl téměř zaplněn. Úvodní dvě přednášky přednesl
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph. D. První přednáška s názvem Efektivní
zdolávání varroózy (roztoč parazitující na včelách a včelím plodu)
se zabývala aplikací kyseliny šťavelové v cukerném roztoku pokapem do uliček horního nástavku. Tento způsob tlumení varroózy
v bezplodém období vykazuje vysokou účinnost. Novou aplikací
je vkládání dlouhodobých nosičů napuštěných nasycenou směsí
kyseliny šťavelové a glycerinu, které se vkládají přes plásty s plodem
v probíhající včelařské sezóně.
V přednášce s názvem Výnosy na řepce klesají hovořil o možných příčinách nižších výnosů pro včelaře a dále o šlechtitelských
trendech v liniových a hybridních odrůdách, které jsou, co se týká
množství nektaru a pylu, oproti původním odrůdám diskutabilní.
Jako každý rok, tak i letos navštívil náš seminář Henk Kok
z Nizozemska. Představil nám projekty tamních včelařů, které se
zaměřují na výzkum varroatolerance včel. Nízká hustota zavčelení
v Nizozemsku a ostrovní oplozovací stanice umožňují provádět
zajímavé terénní pokusy. Jeho návštěvy si velice vážíme. Má to
k nám ze svého domova více než 800 km cesty.
Ing. Pavel Holub hovořil o svých poznatcích, které získal za více
než deset let sledování přirozeného spadu roztočů na podložkách
svých včelstev. Zmínil způsoby tlumení varroózy v ČR, které ukazují, že státní správa si s touto nákazou neví rady.
RNDr. Bc. Pavel Mach prezentoval záznamový a informační
systém pro včelaře www.probee.cz. Uvedl některé praktické příklady
využívání tohoto moderního elektronického systému.
Doc. RNDr. František Weyda, CSc., autor mnoha snímků z elektronového mikroskopu uveřejňovaných v Moderním včelaři,
naznačil postupy při fotografování hmyzu. Vzhledem k časovému
skluzu nestačil říci vše, co chtěl a co by i přítomní včelaři rádi slyšeli. Docentu Weydovi dáme určitě prostor i na dalším ročníku
semináře.
Nejen včelami a medovinou živ je včelař, a tak někteří účastníci využili možnosti v polední přestávce navštívit nově vybudovaný místní pivovar Zlatá kráva. Průvodcem nám byl sám majitel
Ing. Radovan Sochor, který nás seznámil s historií i současností
pivovaru. Ti, co nemuseli později usednout za volant, ochutnali
vzorky vyráběných piv. V průběhu semináře měli účastníci možnost

prohlédnout si přinesené vzorky včel pod mikroskopy, které byly
instalovány v sále, zda jejich včelstva netrpí nemocemi Nosema apis
nebo Nosema cerane. Moc účastníků tuto možnost nevyužilo, což
je škoda. Kdo potřeboval zakoupit nějaké včelařské potřeby, mohl
tak učinit u stánku místní včelařské firmy z Měcholup.
Závěrem chceme poděkovat majiteli hotelu U Zeleného stromu
Ing. Radovanu Sochorovi za vstřícnost při poskytnutí nádherných
prostor a poutavý a pohodový výklad při exkurzi v pivovaru. Rovněž
děkujeme obsluhujícímu personálu, který se staral o žaludky
účastníků semináře. Poděkování si zaslouží naše včelařky, které
vládly u prezence. Velké díky patří též Ing. Petrovi Texlovi, který
to odpracoval za PSNV.
A co říci na konec? To, co v loňském roce. Na základě reakcí
návštěvníků si troufám tvrdit, že to byla docela povedená sobota.
Doufám, že se nám seminář minimálně stejně dobře povede
i za rok, ale budeme určitě chtít posunout laťku ještě výše. Téma
už máme, ale zatím o něm moc mluvit nebudeme.
Jan Turč, ZO ČSV Nepomuk
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Poslové jara
Jsou poslové jara velké, modré a rozkvetlé trsy jaterníků?
Nebo ti ptáci, co hledají druhého a nadělají kolem tolik křiku?
První je jistě barva bílá, sněženek, bledulí, ale letos je jich málo
Jako by letošní, brzké jaro, se o barvy tak nějak obávalo
To ještě ležel bílý sníh a nikdo nevěděl, jak se zima zachová
Však nad sněhem měla květy, ta čemeřice, krásně, tmavě nachová
Snad byla první venku a první všem odvahu ukázala
Že zima už končí a štafetu přebírá nyní posel jara
Už klubou se další, žlutý hlaváček, petrklíče různě barevné
I tulipány nízké k nim patří u nás, do naší přírody nádherné
U žluté barvy zastavím se, narcisů kvete hodně málo
Nemůže za to příroda, i člověk, nebo se mi to jenom zdálo?
Jen ten, kdo chodí na procházky, vidí, narašené jsou první břízy
Lístečky jsou na rozbalení a k tomu je třeba hodně síly, mízy
Jíviny kvetou a na nich dříve bylo včel, a proč je jich tak málo?
Neničíme přírodu my, lidé? Vždyť už teď je to dokázáno

Fotoklub vystavuje na Švihově
Téměř současně se zahájením turistické sezóny na hradech a zámcích členové nepomuckého fotoklubu vystavili své fotografie v areálu
vodního hradu Švihov. Soubor vystavených fotografií nese název
Doteky. Společným jmenovatelem všech snímků je pestrá činnost
lidských rukou. Část vystavených snímků byla pořízena při tradičním dnu řemesel v Chanovicích, kde je začátkem července už každoročně pořádána akce připomínající tradičně rukodělné práce
i netradiční a mnohdy i téměř zapomenutá řemesla. Část snímků
byla pořízena v Oselcích při kovářském dnu, jiné fotografie pocházejí z výlovů a dalších činností. Výstavu zahájil a uvedl chanovický
starosta Petr Klásek, vernisáž hudebně doplnila dívčí kapela Railtale
z blovického gymnázia. Protože děvčata už odehrála několik benefičních koncertů a rozhodla se věnovat výtěžek plzeňskému hospicu,
návštěvníci i členové fotoklubu přispěli na chvályhodnou činnost.
Děvčatům ještě i touto cestou děkujeme za krásný hudební doprovod. Naše poděkování patří také kastelánovi švihovského hradu,
který nám umožnil vystavovat až do poloviny července v krásném
prostředí hojně navštěvované kulturní památky plzeňského kraje.

poezie z redakční pošty

I čáp na komíně pivovaru se chladem a zimou mračil
A možná litoval, že z teplé Afriky tak ukvapeně kvačil
Však nechme barvy jara malířům, jejich paletě
A radujte se z krásných barev, je krásně na světě!
Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Spálené Poříčí

Druhý dech
Žijem právě teď,
každá vteřina hned
minulostí se stává.
Pomíjivost všemu vládne,
jen vzpomínkou nám zůstane
i nekonečná sláva.
Za větrem se honíme,
bez vědomí svého bytí
duši v sobě dusíme.
S pokorou a klidem
zeptejme se sami sebe,
zda stále spěchat musíme.
Až duše chytne druhý dech
a lásku v každém probudí,
nebude nám třeba spěch.
Životu se pokloníme,
co s mocí a penězi,
když úctu k sobě ztratíme.
Pak světlo věčné ozáří
celou naši zemi,
vesmír nás vezme na milost.
Lidem pošle naději,
déšť lásky rozdá všem,
pak budeme mít všeho dost.
Alena Vaňková

Milan Demela, Fotoklub Nepomuk

foto Milan Demela
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Fénix

Květen, ve Fénixu kvetem
Sezóna pravidelných kurzů a aktivit pro školní rok 2018/2019 se
ve Fénixu chýlí pomalu ke konci. Kroužky, obvykle po 15 lekcích, se
dokončují, dohání se zameškané lekce a kromě nových kurzů lezení
a jednorázových víkendových seminářů se nové kurzy nevypisují.
Chystáme se na závěrečné setkání s bezmála 20 lektory a spolupracovníky, bez kterých by Fénix nemohl ani existovat. A především –
připravujeme se na další školní rok. Volnočasové centrum je podle
nás místem pro sebevzdělávání, rozšiřování obzorů i seberealizaci.
Mohlo by být místem setkávání všech generací, místem, kam je
možné přijít pro radu, informace, zábavu i nové vědomosti. K tomu
potřebujeme rozšířit základnu lektorů i nabízených aktivit a to pro
Nepomuk není zrovna jednoduchý úkol. Naší vizí jsou kurzy během
celého dne, další pronájmy a spolupráce, možnost nabízení co-workingu, komunitní aktivity za účelem zlepšování vztahů, prostě živý
prostor plný lidí, kteří chtějí zlepšovat sami sebe i své okolí. Uvítáme
vaše postřehy, náměty, nabídky spolupráce… na emailu fenix@urad-nepomuk.cz nebo na facebooku!
Sobota 4. 5. výlet za koňmi do Kladrubec – lektorka Lenka Kavková,
pro děti od 8 let. Sraz v 9 hodin před Fénixem, odvoz dvěma auty
(max. 6 dětí). Povídání, čištění koníků, projížďka (s sebou neklouzavé
tepláky, holiny – dle počasí, ale většinou bývá bahno, přilbu na kolo).
200 Kč včetně svačiny a pití, návrat kolem 12. hodiny k Fénixu. Přihlášení předem na našem webu!
Sobota 11. 5. třetí ročník celostátního happeningu Férová snídaně
10–12 hodin – společný piknik z toho, co kdo donese k pití i jídlu,
neprodejní a nekomerční akce, téma fairtrade, lokální suroviny,
původ potravin, oblečení a dalších komodit, místo konání: travnaté
prostranství za Oázou mládí a stáří, ulice Za Kostelem, v případě
špatného počasí ve Fénixu navazující program 13–17 hodin ve Fénixu
1. festiválek na téma udržitelného a šetrného životního stylu přednášky/besedy na téma zdravých potravin, ekologické kosmetiky
a drogerie, workshop výroby domácí kosmetiky/drogerie, šití látkových sáčků na potraviny, háčkování houbiček na mytí nádobí, výroba
huarache – bosonohých sandálek – přihlášení nutné předem!

9. 6. tvořivý relaxační seminář pro dospělé – 14–17 hodin, upcyk-

lace PET lahví na šperky, 300 Kč předem, přihlášení na našich
webových stránkách
Letní taneční kurzy – spontánní tanec v kruhu žen, jógové a zdravotní protažení, základy orientálního tance, 5 lekcí x 1,5 hodiny
(červen–srpen, termíny budou upřesněny), 500 Kč (120 Kč za lekci)
Letní příměstské tábory ve Fénixu
8.–12. 7. Animánie – pořádá Mikroregion Nepomucko, přihlášky

najdete na www.nepomuk.cz (děti 7-15 let, cena 600 Kč)

12.–16. 8. Sportovně lezecký týden pro děti 6–14 let s instruktorkou

lezení Martinou Vlasovou, 8–17 hodin, cena 2100 Kč (oběd, svačina,
pití, lezecké vybavení, materiály), info a přihlašování u lektorky:
774 170 690
19. –23. 8. Veselá věda, www.veselaveda.cz, přihlašování na webu
pořadatele, 8–16 hodin, 6–12 let, 1950 Kč vč. oběda, svačiny a pití

Za tým Fénixu Lucie Korbová
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Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA
Instalace ZDARMA

Kč

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

VOUCHER na 3 měsíce internetu
zdarma pro Nepomuk a okolí
www.u-n.cz

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

Klub českých turistů odbor Nepomuk
zve na autobusový výlet na Šumavu
v sobotu 25. 5. 2019
G

G
1 200 000 Kč

PRODEJ DOMU, 7+2 270m2,
POZEMEK 2 028 m2, NOVOTNÍKY
Prostorný dům před rekonstrukcí, zahrada
1100m2 s krásným výhledem na řeku Úslavu.
Tři sklepní místnosti, stodola. Volný ihned.

C

NOVINKA!
1 200 000 Kč

PRODEJ BYTU, 2+1, 52 m2,
NEPOMUK
Slunný byt v osobním vlastnictví,
volný ihned. Čtvrté nadzemní podlaží,
náklady na bydlení jen cca 2 150 Kč

G
5 500 000 Kč

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

NOVINKA!
25 Kč/m2
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉHO
POZEMKU, 15 329 m2, SRBY

Prodej zemědělské půdy s možností výstavby
pro lehkou výrobu, živnostenské provozy apod.

950 Kč/m

2

NOVINKA!

10 000 Kč/měsíc + záloha na energie

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
1 742 m2, DVOREC

PRONÁJEM KOMERČNÍHO
PROSTORU, 110 m2, NEPOMUK

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

Prostory bývalé herny na náměstí
v Nepomuku. Přízemí, vhodné
pro cukrárnu, kavárnu, restauraci apod.

Odjezdy autobusu z Nepomuku: 7.15 h od nádraží ČD, 7.18
h od zast. ČSAD Sídliště, 7.20 h od zast. ČSAD U hřiště. Předpokládaný návrat okolo 19 hodiny. Navštívíme: KUBOVA HUŤ
odkud budou na výběr trasy 6, 7 a 11 km. Trasa 6 km vede přes
naučnou stezku (NS) Hornovltavické pastviny po žluté turistické
značce do Horní Vltavice a zpět do Kubovy Hutě. Trasa 7 km –
Lesnická NS vede většinou po rovině kolem skal a známé Jilmové
skály do Zátoně (možnost občerstvení). Mírně náročná trasa
11 km vede po modré turistické značce na Boubín (rozhledna,
prales, jezírko), Idinu pilu, tábořiště pod Boubínem a Zátoň.
Dále budeme autobusem pokračovat do města VIMPERK, kde
si prohlédneme náměstí, městskou věž, zámek.
Přihlášky: U organizátorky výletu Olgy Sedláčkové
na tel.: 736 605 155. Cena: Dospělí 300 Kč, děti 250Kč.
Částku nutno uhradit od 1. do 10. 5. 2019 buď hotově u Olgy
Sedláčkové nebo bezhotovostně na účet KČT
odbor Nepomuk, č. ú. 228606578/0300.
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Noc kostelů aneb v pátek večer
zavítejte do kostela
Letošní noc kostelů proběhne
v pátek 24. května 2019.

Program v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku:
−−
−−
−−

Zahájení v 18 hodin
Koncert učitelů a žáků ZUŠ Nepomuk 18.00 – 19.00 hodin
Informace o kadidle a kadidelnici
(ukázka zapalování kadidla, použití při mši svaté,
služba turiferáře, navikuláře) 19.00–19.30 hodin
−− Komentovaná prohlídka interiéru kostela a bohoslužebných
předmětů – Marie Horová, Marie Bílková 19.30–20.30 hodin
−− Modlitba za město Nepomuk 20.30–21.00 hodin
−− Prostor pro ztišení za doprovodu varhanní improvizace
v podání Otakara Jelínka 21.00–22.00 hodin

V kostele bude prezentována výstavka "Deset let Matice sv. Jana
Nepomuckého". S občerstvením a malým dárkem pro každého
návštěvníka.
Program v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Zahájení v 18 hodin – hlas zvonu, úvodní slovo a přivítání
Vystoupení MŠ Vrčeň (18.15–18.40 hodin)
Slovo boží – P. František Šimánek (18.40–19.00 hodin)
Připomenutí života světce sv. Vavřince,
kterému je kostel zasvěcen
Vystoupení ZŠ Vrčeň (19.00–19.30 hodin)
Komentovaná prohlídka kostela od 19.30 hodin,
na závěr prohlídka sakristie a liturgických předmětů
Malé hudební překvapení (21.00 hodin), zpěv – Eliška
Mourečková, členka Státní opery, varhany – Kristýna Večeřová
Společenství na zahradě u kostela – ukončení
podle zájmu účastníků. Příležitost pro modlitbu,
prosby, rozjímání i vzpomínky na zesnulé.

Celovečerní program: prohlídka věže, která je běžně nepřístupná.
Program pro děti – opékání špekáčků (od 18.30 hodin)
Posezení s přáteli. Během celého večera bude připraveno i malé
občerstvení, prodej turistických vizitek, turistická razítka atd.

Slavnosti, poutě a posvícení
v květnu a červnu 2019
ve farnostech Nepomuk
(Žinkovy, Neurazy),
Myslív, Vrčeň a Prádlo
11. 5. v 15.00 Vojovice, kaple sv. Jana Nepomuckého – poutní bohoslužba
12. 5 v 13.00 Kovčín u Myslíva, kaple sv. Jana Nepomuckého –
poutní bohoslužba
16.–19. 5. Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého – Svatojánská pouť:

−−
−−
−−
−−
−−

16. v 10.00 Mše svatá (malá pouť), celebruje pomocný
biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád
18. 5. v 19.00 Večerní chvály s rozjímáním
19. 5. v 8.30 Dětská mše s dětským sborem
19. 5. v 10.30 Hlavní poutní mše svatá s procesím od kostela sv. Jakuba –
celebruje Mons Vlastimil Kročil, českobudějovický biskup
19. 5. v 16.00 Litanie ke sv. Janu Nepomuckému
se závěrečným požehnáním

24. 5. v 18.00 Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého – Noc kostelů
26. 5. v 10.30 Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha – mše svatá
26. 5. v 15.00 Nehodív u Myslíva, kaple sv. Jana Nepomuckého – poutní mše
2. 6. v 15.00 Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní bohoslužba
30. 6. v 9.45 Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla – poutní mše svatá
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Kulturní kalendář 2019
do 18. 5. Výstava obrazů a dřevořezeb – Josef
a Václav Kašparovi – bratři ze Žákavy, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště
do 28. 7. Výstava fotoklubu Nepomuk nazvaná
Doteky – fotografie na téma doteky řemesel,

Předprodej vstupenek v Kulturním
a informačním centrum Nepomuk

vodní hrad Švihov

12. 5. Bára Basiková a Andílci maminkám – koncert ke Dni
matek, kostel na zámku Zelená Hora, předprodej vstupenek přes
webový portál plzenskavstupenka.cz, vstupné 100–300 Kč
15. 6. Slavnostní koncert s českým chlapeckým sborem Boni Pueri,
od 18.00 hodin, kostel na zámku Zelená Hora, předprodej vstupenek
přes webový portál plzenskavstupenka.cz, vstupné 100–300 Kč

NEPOMUK / KVĚTEN

29. 3. – 5. 5. Toulky krajinou – Josef Černý, výstava
obrazů, Městské muzeum a galerie Nepomuk

26. 9. Chuť do života – Halina Pawlowská (One woman show),
od 19.00 hodin, KD Dvorec, vstupné 250 Kč v předprodeji (místenky)

do 31. 5. Setkání – výstava obrazů – Milan
Eberl, Vladimír Všetečka, fotografie Jana
Vinterová, Špejchar Spálené Poříčí

12. 12. Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové,
od 19 hodin, KD Dvorec, vstupné 350 Kč v předprodeji (místenky)

1. 5. Zahájení letní návštěvnické sezóny,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
zámek Hradiště

na společnou deku (a vlastní deku na sezení).
www. ferovasnidane.cz
11. 5. 1. nepomucký festiválek na téma
udržitelného životního stylu, 13.00–17.00

27. 4. – 9. 6. AURORA – Klára Šelmátová,
výstava fotografií, Zelenohorská pošta, otevřeno
středa–neděle 10.00–16.00 hodin, vstup zdarma,
www.zelenohorskaposta.cz

ve Fénixu, vstupné dobrovolné, workshopy
za poplatek, www.fenix-nepomuk.cz

1. 5. Turistický pochod S perníkem turistickým
chodníkem, pěší trasy 11, 15 a 20 km, pořádá KČT

a sv. Vojtěcha na zámku Zelená Hora, předprodej
vstupenek přes portál plzenskavstupenka.cz

Nepomuk, start na nádraží ČD ve Dvorci
3. 5. Oslavy osvobození – uctění památky
amerických hrdinů na Dubči za účasti hostů
z USA, od 15.00 hodin, Dubeč
Divadelní představení – Patrick Dewane:
The Accidental Hero – Náhodný hrdina

3. 5.

(neobyčejný příběh amerického důstojníka
Mattta Konopa, který se během osvobození
Československa zcela náhodou ocitl v rodné
vesnici svých prarodičů), od 17.30 hodin, sál
hotelu U Zeleného stromu, vstupné dobrovolné
5. 5. Příjezd kolony historických vozidel 4.
obrněná Prácheňsko v 16.45 hodin, vozidla,
vybavení, výstroj a výzbroj si zájemci mohou
prohlédnout během hodinové zastávky
Toulky uměním – výstava
výtvarných prací žáků ZUŠ Nepomuk, Městské

10. 5. – 23. 6.

muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–
neděle 10.00–17.00 hodin, vernisáž 10. 5.
od 17.00 hodin
10. 5. Stopovačka s MC Beruška, start v 16.00
hodin u Knárovky, cíl dětské hřiště v Klášteře
(s sebou špekáčky a hrnky na pití / zajistíme pití,
domácí kváskový chléb, buchtu, oheň a hudbu),
při nepříznivém počasí bude akce přesunuta
na jiný termín
11. 5. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou – hraje Tabasker, vstup zdarma
11. 5. Pohádka O Koblížkovi, 10.00 hodin,
Městské muzeum a galerie Nepomuk,
vstupné 40 Kč
11. 5. 3. ročník celostátního happeningu
Férová snídaně 10.00–12.00, Oáza mládí
a stáří (za DPS, ulice Za kostelem) v případě
deště Fénix, komunitní neprodejní pohodová
společná snídaně – každý přinese jídlo i pití

Koncert Bára Basiková a Andílci
maminkám, kostel Nanebevzetí Panny Marie

12. 5.

Konference Svatý Jan Nepomucký
v evropském kulturním kontextu, Městské
muzeum a galerie Nepomuk

13.–14. 5.

13. 5. Koncert absolventů ZUŠ Nepomuk,
od 17.30 hodin, aula ZŠ (Na koncertě
vystoupí žáci, kteří letos končí sedmiletý
studijní program.)
Druhý koncert absolventů ZUŠ
Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ (Na koncertě

15. 5.

2. 5. Konvoj historických vojenských vozidel –
Klub 3. armády Plzeň, od 9.50 do 10.20 hodin,
náměstí Spálené Poříčí

23. 5. Zmizelá Šumava 2 – vyprávění a promítání
krátkých filmů o Šumavě s Emilem Kintzlem,
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstupné dobrovolné
24. 5. Koncert učitelů a žáků ZUŠ Nepomuk
v rámci akce Noc kostelů, od 18.00 hodin, kostel
sv. Jana Nepomuckého
Autobusový výlet na Šumavu s KČT
Nepomuk, přihlášky u Olgy Sedláčkové (tel.:

25. 5.

736 605 155) s úhradou do 10. 5.
25. 5. Den se zvířátky, od 14.00 hodin, dětské
hřiště na Daníčkách, pořádá MC Beruška
25. 5. Ukradený Vjecy, Pizzerie
Marshall Nepomuk
Celostátní happening základních
uměleckých škol ZUŠ OPEN – v programu

29. 5.

se představí hudební, literárně-dramatický
a výtvarný obor ZUŠ Nepomuk, 16.00–19.00
hodin, areál ZŠ Nepomuk

vystoupí žáci, kteří letos končí sedmiletý
studijní program.)
17. 5. Jan Nepomucký a hudba spojující svět,
zahajovací koncert nepomucké pouti
17. 5. Pouťová – hraje Minimax, od 20.00 hodin,
Sokolovna Nepomuk
17. 5.

Andy Mambo, Pizzerie Marshall Nepomuk

18.–19. 5. Nepomucká pouť – tradiční
Svatojánská pouť s atrakcemi i bohatým
doprovodným programem
18. 5. Pouť v Unibricku, od 14.00 hodin, bohatý
program pro děti i dospělé
18. 5. Olga Lounová, od 18.30 hodin, Malá
letní scéna
18. 5. V3Ska, od 21.00 hodin, Malá letní scéna,
vstupné dobrovolné
18. 5. Pilsen QUEEN Tribute Band, 21.00 hodin,
stavebniny Unibrick, vstup zdarma
18. 5. Zpívaná – Když se sejdem, od 20.00
hodin, Sokolovna Nepomuk
18. 5. Extraband + R. Zíka, sportovní areál u školy
19. 5. Kabát revival Plzeň, Pizzerie
Marshall Nepomuk

TIPY NA ČERVEN:

14. –16. 6. Nefestík (10. ročník) – nezávislý
hudební, filmový a divadelní festival,
Zelenohorská pošta
15. 6. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou Švejk Duo a Pohádkou pro kluky
i pro holky, 8.00–12.00, náměstí A. Němejce
15. 6. Slavnostní koncert s českým chlapeckým
sborem Boni Pueri, zámek Zelená Hora, pořádá
Mikroregion Nepomucko
21. 6. Velké lhaní – divadelní komedie
(hraje ochotnický spolek Tyjátr Horažďovice),
od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk,
vstupné dobrovolné
28. 6. King Swing (swing-jazz z Plzně),
od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk,
vstupné dobrovolné

OKOLÍ NEPOMUKA / KVĚTEN

do 31. 5. Sirkárna Spálené Poříčí – výstava
Českého filumenistického svazu, Informační
centrum Spálené Poříčí

3. 5. Tajemná Bretaň – cestopisná beseda,
od 18.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

4. 5. Výlet za koňmi do Kladrubec – povídání,
čištění koníků, projížďka s lektorkou Lenkou
Kavkovou pro děti od 8 let, sraz v 9.00 hodin
před Fénixem, odvoz 2 auty (max. 6 dětí), cena
kurzu 200 Kč (vč. svačiny a pití), návrat kolem
12. hodiny, přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz
6. 5. Oslavy osvobození Kasejovic – konvoj
vojenských historických vozidel na náměstí,
od 8.30 do 9.30 hodin., Kasejovice
7.–8. 5. Jazz day Blatná – bohatý program,
na nádvoří zámku vystoupí např. Eva Pilarová,
více na ckvb.cz
8. 5. Jarní turistický pochod TJ Sokol,
Spálené Poříčí

11. 5.

Rybářské zahájení, Lučiště

24. 5.

Noc kostelů, kostel sv. Vavřince, Vrčeň

25. 5. Rybářské závody, od 8.00 do 15.00 hod.,
Opatský rybník, Vrčeň
30. 5. Vernisáž výstavy Dětství v zámeckém
parku, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
zámek Hradiště
26. 5. Den dětí – tajemný špejchar, od 15.00 hod.,
areál Ve Dvoře / špejchar, Spálené Poříčí
květen

Jarní cyklovýlet, Spálené Poříčí

květen, červen Medobraní, od 15.30 hodin,
Ekocentrum Spálené Poříčí

11. 5. Bleší trh, od 8.00 do 12.00 hodin, dvorek
infocentra, Spálené Poříčí
11. 5.

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle 8.30–17.00 hodin)

Turnaj v malé kopané, 10.00 hodin, Číčov

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

Sobota 18. 5. 2019 od 14 hod.
Areál UNIBRICK Nepomuk
Přijďte ochutnat místní
farmářské pivo Zlatá kráva
Pouťová zábava a občerstvení
celé odpoledne i večer
Moderuje Šimpy

Dětské atrakce
a vstup ZDARM A!

17:00-18:00

Hlavní scéna:

Dolní dvůr:

14:00 zahájení akce, hraje ORION
14:15-14:30 Taneční přípravka
14:30-14:50 Skupina X - školní kapela
15:00-15:15 Dragons - školní kapela
15:30-16:00 Stříkáme pěnu
16:00-16:15 Taneční skupina 100% dance
16:45-17:00 Taneční skupina Shahinez
17:00-18:00 ABBA Stars
18:30-20:30 ORION
21:00-22:30 Pilsen QUEEN Tribute Band
22:45-01:00 ORION

14:00 zahájení akce
14:00-18:00
■ zábavný program
s Pavlem Justichem
■ dětské hřiště:
obří skluzavka,
trampolína,
skákací hrad,
řetízkový kolotoč
■ vytváření maxi bublin
■ malování na obličej

21:00-22:30

po celý den

Nepomucké noviny / květen 2019
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Firma INTERIORS manufacture & design, a.s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
— 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 Německu
— Obsluha CNC
dvousměnný provoz
orientace v dřevovýrobě
truhlář/nábytkář
výborné platové ohodnocení
— Administrativní pracovník, pracovnice
Hledáme administrativního pracovníka
pro pomoc hlavní účetní.
Znalost účetního systému Pohoda
Němčina na komunikativní úrovni
— Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
dvousměnný provoz
výborné platové ohodnocení
práce na dílně v KasejovicícH
Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Nepomucké noviny / květen 2019

Nabídka platí od 24. 4. do 21. 5.2019
v prodejně „U Stodoly“
Škvařené sádlo 250g
Madetka tav. sýr 100g
Srdíčko jogurt 125g
Studentský salám cena za 1 kg
Písecké špekáčky cena za 1kg
Písecká šunka duš. výběr. cena za 1 kg

14,90 Kč
15,90 Kč
5,90 Kč
59,00 Kč
99,00 Kč
69,00 Kč

Nabídka platí od 24.4. do 7.5. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Smetana 12% 200 g
Termix Maxi 130g mix druhů
Kralevic plátky 100g 
Lovecký salám cena za 1 kg
Uzený bok cena za 1 kg

12,90 Kč
9,90 Kč
19,90 Kč
169,00 Kč
149,00 Kč

Nabídka platí od 8.5. do 21.5. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Eidam uzený 44% cena za 1 kg
Smetanový základ 15% 190g
Kunín jogurt 150g mix druhů
Anglická krkovice cena za 1kg
Sendvičový nářez se sýrem cena za 1 kg

149,00 Kč
17,90 Kč
8,90 Kč
149,00 Kč
119,00 Kč

Nabídka platí od 24.4. do 21.5.2018
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Taft lak na vlasy silně tužící 250ml
Ariel gelové kapsle Color 14 ks

Hledá se provozovatel
občerstvení na Malé letní scéně
Město Nepomuk hledá provozovatele občerstvení na Malé letní
scéně (nádvoří bývalé piaristické koleje na náměstí) v Nepomuku.
Jedná se o zajištění prodeje základního občerstvení (nápoje nealko,
pivo, příp. káva, zákusky, klobásy atp.) při kulturních akcích (koncerty, divadelní představení) pořádaných na Malé letní scéně Kulturním a informačním centrem v rozmezí od 1. 7. 2019 do 31. 8.
2019 (vždy páteční večer v čase 20:00–22:00 hodin). Sortiment je
možné i rozšířit. Dodavatel musí vlastnit příslušné živnostenské
oprávnění pro daný předmět činnosti. Program Malé letní scény
naleznete na adrese mls.nepomuk.cz
V případě zájmu kontaktujte Pavla Motejzíka:
kultura@urad-nepomuk.cz
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řádková inzerce

Nabízím k posekání a usušení 20 arů zahrady
na sena i na otavy zdarma. Prodám 100 l tlakovou
nádrž „Darling 100“. Tel. 776 535 770
Byt k pronájmu 40 m2 v RD, kauce, nekuřáci. Tel. 605 437 676
Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku. Volejte prosím
mezi 21.00 a 22.00 hod. Tel. 608 178 213
Prodám na Š. Felicia alternátor po GO – 2000 Kč,
vinutá z. pružina nová, 4x letní pneu 7–8 mm, 4x
zimní na diskách 6–7 mm, aj. Tel. 723 075 681
Prodám autogen včetně hodin a hořáků,
bomby plné, neevidované. Tel. 723 075 681

64,90 Kč
99,90 Kč

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.
Prodej: 4. června 2019 / Nepomuk – u fary – 16.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá
9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění.
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30–16.00 hod.

KUPÓN
NA ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč
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vzpomínka
Nikdy nezapomeneme na toho,
kdo nám moc schází.
Dne 7. května uplyne smutných sedm let,
kdy nás navždy opustila
milovaná maminka a sestra
paní Anna Lízalová.
S láskou stále vzpomínají dcera Radka
s rodinou a bratr Václav s rodinou.

vzpomínka
Na řece si vlnky hrají,
v dáli šumí lesy,
Co jsi měl rád, tu zůstalo,
jenom ty tu nejsi.
Dne 3. května uplyne 25 dlouhých let,
co nás navždy opustil
pan Jiří Ceplecha z Mileč.

Oslavte s námi
rok BENU lékárny

Vzpomínají syn a dcera s rodinami.

vzpomínka

vzpomínka

Ve středu 24. května uplyne deset let
od náhlé smrti mého manžela

Dne 15. dubna uplynul jeden smutný
rok, co nás navždy opustil

RNDr. Karla Černého.

pan Čeněk Zdvořan ze Dvorce.

Vzpomínáme stále a budeme vděčni
každému, kdo se k výroční vzpomínce
připojí. Helena Černá s rodinou.

S láskou stále vzpomínají manželka,
synové Čeněk a Jan s rodinami, sestra
Jana s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

v Poliklinice Nepomuk
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek: 7:30 – 15:30 hod.

vzpomínka

Vzpomínka na Tebe stále bolí,
ale zapomenout nedovolí.

C

M

Dne 26. května bude tomu šest let, co nás
navždy opustil manžel, otec a dědeček

Y

MY

vzpomínka

CY

Dne 20. května vzpomeneme druhé výročí,
co zemřel pan Václav Míkovec.
Zároveň 10. června vzpomeneme 11 let,
co zemřela paní Růžena Míkovcová.

Dne 18. května 2019 uplyne již
13 smutných let, co nás navždy opustila
naše milovaná dcera, sestra a teta
Eva Kohlenbergerová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
spolu s námi tichou vzpomínku.
Maminka a sourozenci s rodinami.

vzpomínka

Dne 17. května uplynou tři
roky, kdy navždy odešla
paní Růženka Krejčová.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina s těmi, kdo ji měli rádi.

Pouze dne 21. 5. 2019
nebo do vydání zásob

CMY

K

Stále vzpomínají synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Cokoliv jsme na Tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v srdcích všech
a ve věčnosti časů.

I když nás opustila, je stále s námi.

KE KAŽDÉMU
NÁKUPU

CM

pan Milan Suchý ze Dvorce u Nepomuka.
Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou,
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.
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Nejstarší občanka v Tojicích
oslavila 100. narozeniny
Dne 18. března 2019 oslavila nejstarší občanka Tojic paní Karolína
Velíšková 100. narozeniny. Zastupitelstvo obce Tojice pro paní
Velíškovou připravilo k tomuto mimořádnému jubileu 23. března
malé pohoštění na obecním úřadě. Hodně štěstí, zdraví a pohody
přišli popřát spoluobčané, přátelé, a protože paní Velíšková
pochází z Budislavic, přijela popřát také paní starostka Eva Kubová.
O hudební zpestření se postaral s harmonikou Vojta Balík a Jaroslav Sládek s kytarou. Paní Velíšková má tři dcery, sedm vnoučat,
šestnáct pravnoučat a tři prapravnoučata. Paní Velíškovou každý
pamatuje jako moudrou, hodnou a klidnou ženu. Ještě jednou
přejeme paní Velíškové vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a mnoho
spokojených a krásných chvil v kruhu rodinném.
Za obec Tojice Ivan Trhlík

NÍZKÝ DOPLATEK
NA RECEPT*
platí pro každého

až

SLEVA

až

%

z doplatku
*Platí pouze v této BENU lékárně. Pouze dne 21. 5. 2019 nebo do vydání zásob, ke každému nákupu Livsane Propolis + Vitamín C
60 tablet za 0,05 Kč. Více informací v lékárně. **Členům zákaznického programu BENU PLUS poskytneme slevu až do výše 60 % z
doplatku. U léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle možností přípustných právními předpisy. Informace o regulovaném
doplatku léků jsou k nalezení na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu.
Akce platí do 30. 6. 2019 pouze v této BENU Lékárně. Slevu uplatníte předložením karty BENU PLUS s receptem

sponzor měsíce

