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Příznivci spolku Milion chvilek demonstrovali v Nepomuku

V úterý 11. června se skupina lidí z Nepomuka a okolí připojila
k celorepublikové demonstraci za nezávislost justice a odstoupení premiéra Andreje Babiše, pořádané spolkem Milion
chvilek. Účastníci se shromáždili s transparenty před sochou
prezidenta Masaryka na náměstí Augustina Němejce. Po přečtení prohlášení a asi půlhodinové diskuzi se v poklidu rozešli.

Nepomucké noviny / srpen 2019

Slovo starosty

slovo starosty / zprávy
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Trhy se těší velké oblibě

foto Pavel Jiran

Mitva Team versus Sigi Team se utkali v benefičním zápase

Páteční odpoledne 28. června patřilo v Nepomuku jednoznačně
fotbalovým nadšencům a každému, kdo se rád pobaví. Na udržovaném hřišti zorganizoval Martin Lukeš, kterému v jeho okolí neřekne
nikdo jinak nežli Mitva, benefiční fotbalové střetnutí s bohatým
doprovodným programem. Velkým lákadlem pro spoustu přítomných byl avizovaný přílet kapitánů týmů vrtulníkem dosednuvším
přímo na hrací plochu. Kromě hlavního bodu programu s „kulatým
nesmyslem“ si hosté užili vystoupení mažoretek, hudební produkce
několika účinkujících (Kabát Revival Plzeň, zpěvák Jarek Filgas,
pěvecký sbor Andílci), dražbu sportovních artefaktů a závěrečnou
losovačku o hodnotné ceny, kterým dominoval zájezd do Řecka.
text a foto Luděk Blovský

Kniha Zelená Hora v sevření smrtihlavů byla slavnostně pokřtěna

Křest knihy Patrika Kellera o historii Nepomucka v období Protektorátu Čechy a Morava proběhl v sobotu 29. června v Městském
muzeu. Součástí křtu byla výstavka, která byla v muzeu k vidění
do poloviny července. Obsáhlou publikaci s množstvím fotografií
je možné zakoupit v Infocentru Nepomuk.
foto Pavel Motejzík

Vážení občané,
nejprve bych chtěl poblahopřát novým
kolegům v Radě města – místostarostovi
Vladimíru Vokurkovi a radnímu Pavlovi Jiranovi – a také novému zastupiteli
Milanu Demelovi. Přeji jim hodně energie pro práci ve prospěch našeho města.
O práci pro nás všechny, která je zároveň
i koníčkem, si přečtěte také v rozhovoru
s hasiči bratry Zemanovými na straně 20.
Zásadní investice letošního roku, přestupní uzel nádraží Nepomuk–Dvorec
a rekonstrukce Zelenodolské ulice, se
zdárně blíží do finále. Majitelé stavebních parcel "Na Daníčkách" se do konce
prázdnin dočkají zahájení výstavby sítí
a komunikací. Téma srpnového čísla se
obrací ke hřbitovu a zajímavým osobnostem, které jsou tam pochovány. Zní to
možná ponuře, ale i hřbitov je součástí
města a jeho vizitkou. Prázdniny jsou v polovině a v novinách je hodně prostoru
tentokrát věnováno dětem. Není divu,
škola i školka oslavily konec roku (toho
školního), rozloučily se s absolventy a těší
se na nové žáky. Přeji dětem i veškerému
učitelskému sboru klidnou druhou půlku
prázdnin a těm, kdo se chystají na dovolenou, její příjemné prožití. Všechny vás
pak zvu na některou z letních kulturních
akcí, třeba na Malou letní scénu, kde je
připraven koncert či divadelní představení každý páteční večer.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně: Vlaďka Skalová na Malé letní scéně
v pátek 12. července 2019, foto Pavel Motejzík
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Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
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Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Stále vzrůstající počet návštěvníků zaznamenávají Nepomucké trhy, kde jednou měsíčně
nakoupíte nejen regionální potraviny, ale také dárkové předměty a jiné výrobky. Trhy vždy
obohacuje živá kapela. V sobotu 13. července to byla Malá muzika Nauše Pepíka. Další trhy se
konají na náměstí 17. srpna, zahraje DUO HARHOU, hudba v lidovém stylu "Hašlerek" a dalších oblíbených šlágrů (harmonika + housle).
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tipy pro občany / z jednání zastupitelstva / dotace

Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) dne 27. června
Za zesnulého Františka Holuba vznikl mandát zastupitele náhradníkovi panu Milanu Demelovi (bezp. za SN pro Nepomuk), který složil
slib zastupitele. ZMN jej vzalo na vědomí.
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Policie zadržela ukradené věci
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Program STARTÉR 2019

Na základě informace Policie ČR, služebny Nepomuk, upozorňujeme občany na možnost vyzvednout si níže uvedené předměty,
které pocházejí z trestné činnosti na území ORP.

Veřejnou volbou byl nově radním města zvolen Ing. Pavel Jiran (bezp.
za SN pro Nepomuk).

1.

jízdní kolo zn. Galaxy šedo – černé barvy
s bílými vidlicemi, bez výrobního čísla

Taktéž veřejnou volbou byl zvolen do funkce místostarosty města
pan Vladimír Vokurka (bezp. za ANO 2011). Funkci bude vykonávat
jako uvolněný zastupitel a končí tedy k 31. 8. ve firmě UNIBRICK.

2.

jízdní kolo zn. Author modré barvy,
výrobní číslo WN4K13616

3.

jízdní kolo zn. Author výrobní číslo HI0112850,
nalepené různé samolepky s rámovou brašnou
šedo – hnědé barvy a držákem na pití modré barvy

Město Nepomuk požádalo Římskokatolickou farnost – arciděkanství Nepomuk o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 615/26
v katastrálním území Nepomuk (cesta ke hřbitovu). Římskokatolická
farnost – arciděkanství Nepomuk s převodem pozemku souhlasila
a ZMN jej schválilo.

dotace
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Cíl programu:
−− podpořit inovativní, pilotní projekty zaměřené např. na zapojování obyvatel různého věku

do veřejného života, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci, životní prostředí apod.

Proč by vás měl program zajímat:
−− pomůže vám uvést váš nápad v realitu, vyzkoušet si novou činnost
−− finančně podpoří jeho realizaci (částkou max. 10 000 Kč; celkem je k dispozici 30 000 Kč),
−− může se pro vás stát „startérem“ k vaší další činnosti, spolupráci s námi a dalšími subjekty

a k dalším dotačním příležitostem

Na co mohou být vaše projekty zaměřeny:
−− projekty mohou mít zaměření např. občanské, kulturní, společenské, historické, sportovní,

4.

sjezdové jízdní kolo zn. Specialized, bílé barvy,
výrobní číslo A680900093, zelené ráfky kol

5.

jízdní kolo zn. Steppenwolf, černo - bílé
barvy, výrobní číslo T612D00472, černé
plastové blatníky, černý držák na pití

6.

elektrocentrála zn. Garden King GG 950
zelené barvy, nezjištěného výrobního čísla

7.

ZMN schválilo závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 bez
výhrad a účetní závěrku města Nepomuk za rok 2018.

motorová pila zn. Stihl, 024 AV, 024AV Super,
výrobní číslo 91121021070

Žadatelem může být:
−− fyzická osoba nebo neformální skupina osob
−− nezisková organizace, příspěvková organizace s působištěm na území MAS

8.

motorová pila zn. Husquarna 136,
výrobní číslo 004370070

−−
−−

Příští zasedání Zastupitelstva se koná 26. září.

9.

motorová pila zn. Husquarna 36, výrobní číslo 5930641

10.

přímočará pila v modrém plastovém kufru
zn. Makita JR3050T, výrobní číslo 853044

Více informací najdete na www.masnepomucko.cz

11.

křovinořez zn. Stihl FS 240 C, výrobní
číslo E1 97/68SH2-LLA

Grantový program MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2019
je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

12.

motorová pila zn. Asist AB 9 P38, výrobní číslo 60400038

13.

hliníková kola BMW, 4 ks, "18" – 2x 1095340 a 2x 1095341

14.

vzduchová puška zn. Slavia 631,
4,5 mm, výrobní číslo 203105

15.

vzduchová pistole zn. Slavia ZVP, výrobního číslo 0730B

Inovativnost spočívá ve zkoušení nových věcí, testování netradičních aktivit a „šíleností“ v pozitivním
slova smyslu. Preferovat budeme v území MAS nové a netradiční aktivity. Spolupráce je postavena
na aktivním zapojení partnerů do realizace projektů. Partneři mohou být obce, podnikatelé, zástupci
neziskového sektoru i z řad rodičů a aktivní veřejnosti. Aktivnost spolupráce je nezbytnou podmínkou,
pouhé vyjádření podpory je nedostačující a ke skutečné spolupráci má hodně daleko. Nezapomeňte,
že opravdová spolupráce je postavena na oboustranné prospěšnosti. Aktivizace odspodu vychází z předpokladu, že veškeré náměty by měly vycházet z myšlenek a podnětů zúčastněných osob, tedy zdola,
nikoliv nařízením nějaké vyšší autority shora. Program STARTÉR je tu pro vás.

např. opravy, náhrada vybavení – mohou mít ale i zaměření kulturní, společenské, historické, sportovní, vzdělávací, ekologické,
pomoci spoluobčanům a další – finanční podpora max. 20 000 Kč;
celkem je k dispozici 50 000 Kč

16.

vzduchová puška zn. Slavia, bez výrobního
čísla, pažba převázána měděným drátem

17.

14 ks. golfových holí ve vaku zn. Eurovation

Startér 2019

18.

elektrický vozík na golfové hole zn. Kiffe Germany,
výrobní číslo 100200508601 JF

19.

vzduchovková hlaveň výrobní číslo 4417

ZMN schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk
Římskokatolické farnosti –arciděkanství Nepomuk ve výši 200 tisíc Kč.
ZMN schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o nočním klidu.
ZMN vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2018 a zprávu nezávislého auditora za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a vodovody
Starý Plzenec.

Podpora přes Místní akční
skupinu svatého Jana
z Nepomuku za podpory
Plzeňského kraje
MAS svatého Jana z Nepomuku otevřela dva nové grantové programy:
Malé granty pro obce – aktuální potřeby 2019

inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku
do veřejného života nebo jsou zaměřené např. na dobrovolnictví,
vzdělávání a spolupráci (podrobnosti viz další strana) – finanční
podpora max. 10 000 Kč; celkem je k dispozici 30 000 Kč
Uzávěrka obou titulů je 1. září 2019, realizace projektů pak září–
prosinec 2019. Více informací na www.masnepomucko.cz

Podrobný přehled zadržených věcí s fotografiemi
najdete na webu města v sekci Aktuality.

Lukáš Mácha, specialista CSS

Jiří Švec, starosta

vzdělávací, ekologické, pomoci spoluobčanům a další
výhodu budou mít projekty, které přinášejí do obce nebo území něco nového: novou aktivitu,
která se ještě nerealizovala, nebo nový způsob práce s cílovými skupinami
−− výhodu budou mít projekty, které budou aktivně zapojovat novou skupinu obyvatel (mladí lidé,
děti, nově přistěhovalí, starší lidé); nemyslí se tím, že se pro tyto (nebo jiné) skupiny uspořádá
akce, ale že se přizvou k tomu, aby něco udělali pro sebe i pro ostatní
−− projekty by měly být postaveny na základních principech metody LEADER - inovativnosti,
spolupráci, partnerství a aktivizaci odspodu
−−

svatého Jana z Nepomuku – např. škola, školka, DDM, skauti, hasiči a další
obec
výhodu budou mít: nové organizace, neformální skupiny osob
a nové činnosti zavedených organizací a obcí

Uzávěrka: 1. září 2019, realizace projektů: září–prosinec 2019

Veronika Grossová, Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku

zprávy

Krátké zprávy

Nepomucké íčko se účastní ankety Oblíbené turistické informační centrum roku 2019 V této celorepublikové soutěži jej můžete do 31. srpna

podpořit. Hlasování najdete na: www.kampocesku.cz/informacni-centrum/230/kulturni-a-informacni-centrum-nepomuk. Po rozkliknutí stačí stisknout tlačítko Hlasovat a pak už jen zadat vaši
mailovou adresu a na ní následně hlas potvrdit. Z každé mailové
adresy se dá poslat jeden hlas do každého kraje. Za vaši podporu
děkujeme. KIC Nepomuk
V Panském domě otevřeli hudební klub Matrix První hudební večer

se konal 13. července a přinesl mix dance, rocku, popu, RNB
a dalších žánrů.

Kůrovec se šíří i za hranice
Kůrovec ohrožuje i německé a rakouské lesy, shodla se mezinárodní pracovní skupina vytvořená ke kůrovcové kalamitě na Šumavě
a v příhraničí, která řešila krizovou situaci na setkání v bavorském
Freyungu. Zástupci Rakouska a Německa vyzvali českou stranu,
aby na Šumavě zasahovala proti kůrovci mnohem razantněji. Apel
zazněl i směrem k vládám všech tří zemí, aby pomohly vlastníkům
soukromých lesů v jejich náročném boji s kůrovcem, především
podporou odstraňování zasaženého dřeva z lesa.
David Hocke, Oddělení informací a styku s veřejností,
Krajský úřad Jihočeského kraje

Těžba kůrovcového dřeva na vrchu Štědrý, foto Pavel Motejzík

?
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk
V období od 14. června 2019 do 15. července 2019 řešili nepomučtí
policisté několik případů, z nichž některé si zaslouží vaši pozornost.
Hlídka OOP Nepomuk zastavila v časných nočních hodinách
dne 16. 6. 2019 v ulici Kozlovická v obci Nepomuk dodávku zn.
Iveco. Její řidič byl pod silným vlivem alkoholu a odmítl provedení
dechové zkoušky, za což mu hrozí zákaz řízení motorových vozidel
až na dva roky.
Téhož dne v odpoledních hodinách policisté kontrolovali v obci
Žinkovy osobní automobil zn. Hyundai. Jeho řidič „nadýchal“ 0,61
promile alkoholu v dechu. Nejednalo se však o jediného řidiče pod
vlivem návykových látek, kterého tato hlídka zastavila – krátce před
půlnocí se policistům podařilo mezi obcemi Nepomuk a Mileč
zastavit osobní automobil zn. Škoda Octavia, jehož řidič byl pod
vlivem marihuany.
V odpoledních hodinách 24. 6. 2019 byl nepomuckými policisty
v ulici Na Vinici v obci Nepomuk kontrolován řidič osobního automobilu zn. Peugeot 406, u kterého test na přítomnost návykových
látek rovněž ukázal přítomnost marihuany.
O tři dny později, 29. 6. 2019, zasahovala hlídka OOP Nepomuk v nočních hodinách u dopravní nehody v nepomucké ulici
U Sokolovny, kdy řidič osobního automobilu zn. Škoda Octavia
narazil do stromu. Provedená dechová zkouška odhalila 2,68 promile alkoholu v dechu.
V odpoledních hodinách následujícího dne nepomučtí policisté zastavili v obci Čížkov řidiče osobního automobilu zn. Škoda
Octavia. I on „nadýchal“, konkrétně 1,33 promile alkoholu v dechu.
Dalším zjištěným hříšníkem z oblasti BESIP byl řidič vozidla zn.
Ford Transit, kterého hlídka OOP Nepomuk kontrolovala po půlnoci
dne 8. 7. 2019 mezi obcemi Dvorec a Klášter. Displej přístroje ukázal
hodnotu 2,15 promile alkoholu v dechu. Jelikož byl řidič občanem
státu mimo EU, putoval na policejní celu a soud následně rozhodl
o jeho vyhoštění z území ČR.
K poslednímu případu došlo v nočních hodinách dne 13. 7. 2019.
Hlídka OOP Nepomuk zastavila v ulici Rožmitálská v obci Dvorec
osobní automobil zn. Ford Fiesta. Během dopravní kontroly řidič
budil dojem, že je pod vlivem návykových látek. Podezření potvrdil
provedený test, který byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.
Ve výše uvedeném období se policistům dále podařilo vypátrat
dvě osoby v celostátním pátrání. Obě osoby byly vypátrány na nádraží
Českých drah v obci Dvorec – první osoba dne 22. 6. 2019 a druhá
o čtyři dny později.
Posledním případem bylo poškození autobusu zaparkovaného
v obci Dvorec, ke kterému došlo odpoledne 14. 6. 2019. Neznámí
pachatelé rozbili dveře vozidla, vnikli dovnitř a silně poškodili okna
a interiér. Po pachatelích bylo okamžitě zahájeno pátrání, na němž
se kromě psovodů podílely i další útvary policie. V podvečerních
hodinách se policistům podařilo zadržet dva podezřelé, kteří poté
putovali na policejní celu. Pro rozsah škody byla věc postoupena
Službě kriminální policie a vyšetřování.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Vážení občané, v září tomu budou dva roky, co se město stalo provozovatelem Volnočasového centra Fénix. Jak jste spokojeni s jeho nabídkou
a s možnostmi volnočasových aktivit pro děti i dospělé v Nepomuku?
Nyní máte možnost se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.

zprávy
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Zelenodolská už má obrubníky

7

Patníky skončily
v potoce

V Zelenodolské ulici byla dokončena přeložka telefonních kabelů
a pokládka obrubníků. Nyní je kladena dlažba zastávky autobusů
a parkovišť a provádí se podkladní vrstvy vozovky.

Bohužel musíme otisknout i fotografii
„práce“ vandalů, kteří v nově opraveném
úseku silnice ke Klášteru vytrhali patníky
a naházeli je do potoka.

foto Josef Silovský

U nádraží se
dokončují chodníky
foto Hana Staňková

6

Na přestupním uzlu Nepomuk – Dvorec
je dokončována pokládka zámkové dlažby
chodníků a sadové úpravy. Byly zahájeny
práce na cyklopřístřešcích a bude následovat budování podkladní vrstvy vozovky.

8

ohlédnutí

Otevřená Zelená Hora
přilákala návštěvníky

Další příležitost
k návštěvě Zelené Hory
Zelenohorské rybí slavnosti
10. srpna od 10 do 17 hodin

Ochutnávky, soutěže a zámek
otevřený pro veřejnost

Mariánská poutní mše svatá
18. srpna od 10.30 hodin

kostel sv. Vojtěcha
a Nanebevzetí Panny Marie
na Zelené Hoře

kultura
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Nepomučtí malíři vystavují v Plzni Nepomucké muzeum
veteránů roste
Malíři z Ateliéru "K" Augustina Němejce v Nepomuku vystavují
své obrazy v aule Českého Rozhlasu Plzeň na Jižním Předměstí
(Náměstí Míru) od 2. do 30. srpna 2019. Srdečně zveme všechny
své příznivce a přátele, kteří mají rádi naše pohodové obrázky.
Ladislav Čáslavský

foto Pavel Motejzík a Lukáš Mácha

Jako již tradičně byla v prvním červencovém týdnu otevřena pro
veřejnost Zelená Hora. Kromě prohlídek zámku oživených scénkami
mohli návštěvníci shlédnout šermířská a taneční vystoupení, sokolnické ukázky, poslechnout si živou hudbu nebo si vystřelit z kuše.
Nechybělo ani několik stánků s občerstvením a různými výrobky.

Nepomucké noviny / srpen 2019

foto Pavel Kroupa

Svatojánské muzeum hostilo
výstavu kostýmů a květin
Od 5. do 31. července zaplnily nepomucké Arciděkanství historické
kostýmy Venduly Ptáčkové, doplněné květinovými vazbami Barbory Kubíčkové. Pro ty, kdo výstavu nestihli navštívit, přinášíme
alespoň fotografii.

foto Pavel Motejzík

V muzeu motocyklů a dalších historických vozidel, které sídlí
na Zelenohorské poště, byla otevřena jeho již devátá dílčí expozice
věnovaná motokolům, kolům s pomocným motorem a mopedům.
Nová expozice je instalována v podkroví někdejší stodoly. Dvě
desítky jednostopých vozidel, pocházejících zejména ze západní
Evropy z období 40. - 60. let 20. století, ukazují rozmanitost těchto
strojů a množství technických variant jejich provedení. Najdete zde
mimo jiné i slavné motorové kolo Solex, na kterém se proháněl
Luis de Funes jako strážmistr Cruchot v komediální sérii Četník
ze St. Tropez nebo motorový tandem - bicykl pro dva.Tímto vznikl
v Expozici veteránů plynulý prohlídkový okruh a čas průměrné prohlídky se rozšířil na cca 60 minut. Celkem je zde k vidění téměř
sto vozidel a stovky dalších exponátů.
Další informace na webu:
http://zelenohorskaposta.cz

Územní halový přebor v rybolovné technice mládeže - podzimní kolo
Nepomucká plavaná
XXXVIII. ročník pochodu "Podzim pod Zelenou Horou"
XXXVIII. Nepomucký trojúhelník
Mistrovství světa v sidecarcrossu 2019
Den s prarodiči
Sportovní akce Pionýr, z.s. - pionýrské skupiny Nepomuk
Vánoční turnaj přípravek ve fotbale
Jarní turnaj v judu - XIII. ročník
Turnaj v malé kopané "Memoriál Jiřího Maška" a turnaj v nohejbalu
Pétanque turnaje 2019
Memoriál Dr. Kadery - šachový turnaj o nepomucký talíř
Otevřený závod ve střelbě na asfaltové terče o putovní
pohár starosty města Nepomuk
Oprava požární stříkačky a nákup vybavení pro požární sport
Noční toulání pod Zelenou Horou
Turnaje družstev přípravek

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk
Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk
Klub českých turistů odbor Nepomuk
Automoto klub Nepomuk v AČR
Automoto klub Nepomuk v AČR
Mateřské centrum Beruška
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk
TJ Slavoj Dvorec - kopaná
TJ Slavoj Dvorec - oddíl JUDO
TJ Slavoj Dvorec - kopaná
TJ Sokol Nepomuk
Šachový klub Dvorec
Myslivecký spolek Nepomuk z. s.

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
Fotbalový klub Nepomuk

Nefestík X
Za pouť pestřejší!
Zelenohorské vinobraní 2019
Vánoční pastorely Jakuba Jana Ryby - koncert
60. výročí založení ZO ČZS Dvorec
Zpívání koled u kapličky ve Dvorci s doprovodem hudby
Nepomucká hnětýnka
Pionýrské bály pro děti a dospělé
Kulturní akce 1. polovina roku 2019 PS Nepomuk
Kulturní akce 2. polovina roku 2019 PS Nepomuk
Dětský den aneb S hasiči hurá na prázdniny
Den otevřených dveří na hasičské stanici
Pálení čarodějnic
Dětská mikulášská - Čiperkové
Dětský den na stadionu ve Dvorci
Den se zvířátky
Přednáška Margit Slimákové
Oslavy 150. výročí založení Sokola

Nepal, z.s.
Nepal, z.s.
Nepal, z.s.
Pod Zelenou Horou, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkář- ského svazu Dvorec
Základní organizace Českého zahrádkář- ského svazu Dvorec
Nepomucké kuchařinky, z.s.
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk
Pro Nepomuk, z.s.
TJ Slavoj Dvorec, z.s.
Mateřské centrum Beruška Nepomuk
Mateřské centrum Beruška Nepomuk
TJ Sokol Nepomuk

* vyřazeno pro rozpor s Pravidly (čl. I. a II.a)) - nekoná se na příslušných k.ú., klubová činnost žadatele nikoliv veřejná kult. akce

36 000 Kč

12 500 Kč

8 100 Kč

48 000 Kč

37 100 Kč

11 450 Kč

10 000 Kč

28 350 Kč

38 000 Kč

38 000 Kč

57 000 Kč

15 000 Kč

2 500 Kč

10 000 Kč

25 000 Kč

69 500 Kč

13 000 Kč

162 000 Kč

Celkový rozpočet

120 000 Kč

10 000 Kč

2 000 Kč

4 000 Kč

13 000 Kč

10 000 Kč

2 500 Kč

4 000 Kč

12 000 Kč

0*

0*

10 000 Kč

6 500 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

14 000 Kč

5 000 Kč

3 000 Kč

20 000 Kč

Přiznaná výše dotace

Nepomucké noviny / srpen 2019

CELKEM

Název projektu

Žadatel

120 000 Kč

7 000 Kč

5 000 Kč

- Kč

2 000 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

3 000 Kč

14 000 Kč

9 000 Kč

6 000 Kč

7 000 Kč

18 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

Přiznaná výše dotace
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Podpora kulturních akcí 2019

18 000 Kč

21 000 Kč

18 250 Kč

7 000 Kč

9 000 Kč

21 000 Kč

12 500 Kč

44 000 Kč

18 000 Kč

38 000 Kč

12 000 Kč

1 625 000 Kč

390 250 Kč

26 000 Kč

20 000 Kč

17 039 Kč

Celkový rozpočet

zprávy

Celkem

Název projektu

Žadatel

Podpora sportovních akcí v roce 2019

Rozdělení finančních prostředků schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk 25. dubna na základě doporučení příslušných komisí.

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem – II. část

10
zprávy
11

12

MŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / srpen 2019

Třída Sluníček
Nakoukněte i do třídy Sluníček. Můžete tu slyšet hlásky až dvaceti pěti dětiček /od tří do šesti let/. Usmívá se tu na nás plyšové
sluníčko – maskot třídy. Je moc zvídavé a rádo si s námi vypráví.
V září nám pomohlo při seznamování s třídou, školkou, novými
kamarády. Sluníčko pro nás připravuje různé zajímavé akce. První
z nich byla „Pasování na Sluníčka“. Sešli jsme se ve žlutém oblečení
a čekalo nás plno veselých soutěží, her a úkolů. Na závěr nás Sluníčko pasovalo svým paprskem a ještě dalo sladký dáreček. Přiblížilo se Havelské posvícení a my zadělávali, váleli, vykrajovali. Malé
hnětýnky pro sebe, velkou sluníčkovou na výstavu „Nepomucká
hnětýnka“. Za snahu jsme obdrželi sladkou odměnu. A už tu byl
podzim v plné kráse. Barevné listy, kaštany, žaludy lákaly ke hrám
i vyrábění. Velmi milé překvapení nás čekalo po vyhlášení soutěže
„O nejhezčího podzimníčka“. Chodbu před naší třídou postupně
zaplnili malí i velcí skřítkové, roztomilí ježci, strašidýlka. Rodiče
ukázali svůj um i fantazii a určitě nelitovali společného času stráveného se svými ratolestmi. Vyhráli samozřejmě všichni. Uspořádali jsme i drakiádu, na ní však účast byla velice malá. A pak se
děti ze školky vypravily do školky – do té lesní. Viděli jsme semenáčky, větší stromky, jejich přípravu na prodej. Za ochotu i velmi
zajímavé vyprávění děkujeme panu Berkovcovi a též za dáreček –
malé stromečky, které jsme si zasadili do našeho záhonku na školní
zahradě. Budeme o ně společně pečovat. Dříve, než se snesla první
vločka, jsme zavřeli les. Při hře na stopovanou jsme plnili různé
úkoly o podzimu, o lese. V cíli jsme hledali poklad a klíč, kterým
jsme symbolicky les zavřeli. Na zahradě jsme upravili záhonek,

snědli výpěstky a opět naším klíčem a zavírací písničkou ji zamkli.
Přijali jsme i pozvání paní učitelky Zahradníkové a navštívili třetí
třídu v ZŠ. Děti nás překvapily svými znalostmi, my si vyzkoušeli
školní lavice i některé „školácké“ úkoly. Děkujeme za hezký den.
Přiblížil se vánoční jarmárek a rodiče opět ukázali svoji šikovnost
při výrobě různých dekorací i přípravě dobrot. Za nemalý výtěžek
jsme nakoupili hračky a vyjeli si s dětmi do kina. Připravili jsme
vánoční posezení s programem, zazpívali jsme si s rodiči koledy
a ozdobili perníčky. A zima s bohatou nadílkou sněhu nás zlákala
k tvoření ze sněhu a dalším zimním radovánkám. Nevynechali
jsme ani karnevalové veselí. Sluníčko víc a víc hřálo a my přivítali
jaro – odemkli les i zahradu. Naše třída letos organizovala školní
výlet. Zvolili jsme návštěvu zámku Kozel. Všem dětem se výlet
líbil. Sluníčko se na nás smálo, pan průvodce poutavě vyprávěl,
„vyřádili“ jsme se na přilehlém dětském hřišti – prima den. Pro
rodiče jsme připravili besídku plnou písniček, básniček, pohybu
a malým dárečkem jim za jejich lásku poděkovali. Děti ze ZŠ jsme
na oplátku pozvali do našeho sluníčkového království, aby se alespoň na chvilku vrátily do svých „školkovských“ let. Ještě jsme
se vydali do Kláštera a Na Daníčky na dětská hřiště, do Dvorce
na nádraží. Rychle se blížily prázdniny a na Sluníčko čekal ještě
jeden důležitý úkol – předat dětem, které již budou velkými předškoláky, malé dárečky a naší školačce šerpu. Vesele jsme se rozloučili mlsáním v cukrárně. Tak hurá na prázdniny!

Třída Motýlci Dvorec

Třída Kytičky

Dne 20. května proběhlo u Motýlků ve Dvorci pasování předškoláků
na školáky. Tato akce se již stala tradicí. Přijelo divadélko Dráček
s pohádkou O Karkulce. Předškoláci se s ostatními rozloučili písničkou nebo básničkou. Rytíř s dámou je opasoval a popřál vše
nejlepší na další cestě životem. Děti obdržely od MŠ na památku
knihu a drobné dárečky. Na závěr odpoledne rodiče odcházejících
dětí připravili pro ostatní pohoštění – takže se mlsalo a povídalo
do pozdních odpoledních hodin. Děkujeme rodičům za spolupráci
a to nejen při této akci.

Celým letošním rokem nás na všech našich dobrodružstvích provázeli Bob a Bobek. Užili jsme si s nimi spoustu zábavy. Také jsme
do naší školky pozvali rodiče, aby si s námi užili spoustu legrace.
Na podzim jsme uspořádali Halloweenský průvod s lucerničkami
a maskami. Na zahradě pak na nás čekala čarodějnice, která nám
vzala Boba a Bobka. Museli jsme splnit spoustu úkolů, aby nám
je vrátila, ale nakonec se nám to povedlo. Před Vánocemi jsme
si připravili pro rodiče besídku, na které jsme ukázali, jak jsme
šikovní a společně jsme si s rodiči ozdobili perníčky. Nový rok se
přehoupl a i druhé pololetí jsme měli pěkně nabité. Zajeli jsme si
do kina, vynesli jsme paní Zimu Moranu, oslavili jsme Den Země,
zaseli jsme salátek, ředkvičky, mrkvičku, hrášek i kedlubny, které
jsme si byli koupit na náměstí, a už se nemůžeme dočkat, až si
na všem pochutnáme. A protože se už nezadržitelně blíží konec
roku a s ním i Den dětí, připravili jsme velkou oslavu na zahradě.
Vypravili jsme se na cestu kolem světa. Každý z nás dostal letenku
a během letu jsme navštívili Indiány, Eskymáky, zastavili jsme se
u moře, na Havaji a zpátky do České republiky. Na zahradě MŠ
jsme si pak s rodiči opekli buřtíky. Myslíme si, že se nám oslava
povedla a všem se to líbilo. Velké díky patří paní Kalné, která
na naši zahradu přijela s koníky, a děti se mohly povozit. Také
byla připravená keramická dílnička, kde jsme se každý podíleli
na velkém projektu, který nám pak bude zdobit školku. Celý rok
nám utekl jako voda a nás už jen čeká výlet na zámek Kozel a výlet
do Ždírecké ZOO. Na závěr školního roku bychom rádi poděkovali
všem rodičům za bezvadnou spolupráci a za všechny dary, které
nám během roku do naší třídy Kytiček přinesli.

Eva Marešková a Marcela Houlíková, třídní učitelky

Danuše Oplová a Vendula Posavádová, třídní učitelky

Lenka Kohoutová a Martina Jandečková, třídní učitelky
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Třída Šikulové

Třída Stonožky

Naši třídu Šikulů doprovází po celý rok „Pejsek a Kočička“.
Na začátku školního roku jsme byli na návštěvě u hasičů, kde si
děti prohlédly vybavení hasičského auta a měly možnost rozmotat
a smotat hadice… Nechyběla ani návštěva na policejní stanici, kde
si děti vyzkoušely helmy, pouta, vesty, čepice… Vařili jsme dort pro
„pejska a kočičku“, vyráběli bramborové panáčky, byli v divadle
Alfa. Pro rodiče jsme si připravili dýňové odpoledne, kde si každý
vyrobil originální dýni. Nacvičili jsme pohádku Mrazík, kterou děti
zahrály na sokolovně pro důchodce a v pečovatelském domě. Také
jsme se rozloučili se zimou „paní Morenou“. Chodíme do místní
tělocvičny a jezdili jsme na plavání. V měsíci dubnu jsme oslavili
DEN ZEMĚ, kdy jsme pro děti z celé školky připravili zábavné dopoledne zaměřené na ekologii, živou i neživou přírodu, zvířátka. Viděli
jsme výcvik pejsků, který vedou Vašek a Marcela Beránkovi. Paní
Bártová a její kolegové (povodí – lesy ČR) nám přiblížili život bobrů
(jednoho jsme měli možnost si pohladit a postavit mu hráz). Ukázali jsme dětem, že i nepotřebný plast se nemusí vždy vyhazovat,
ale dá se využít i jinak, společně jsme vytvořili na školní zahradě
zeměkouli z plastu, který děti přinesly z domova. Na závěr si děti
vyrobily mandaly ze starých CD. Do konce školního roku nás ještě
čeká dětský den, výlet, besídka a pasování na školáky.

My kamarádi Stonožky spolu chodíme od loňského září do jedné
třídy. Září nám uteklo jako voda a byl tu říjen. Tentokrát to byl říjen
velmi důležitý – uplynulo sto let od vzniku našeho samostatného
státu – Československa. A my jsme tento svátek jaksepatří oslavili.
Oslava vyvrcholila na zahradě mateřské školy. Zasadili jsme lípu,
náš národní strom, ozdobili jej fáborky v barvě trikolory a zazpívali
si oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka ,,Ach,
synku, synku…“. Pro další generace dětí jsme vložili do země vzkazy
a různé artefakty. Této akce se zúčastnily všechny děti z mateřské
školy. V listopadu jsme byli pozváni na vítání občánků, abychom je
písničkou a básničkou přivítali mezi námi. V prosinci jsme potěšili
rodiče a další naše blízké vánočním vystoupením. Následovala dílnička, kde jsme spolu s rodiči stříhali, lepili, kreslili, abychom si
nakonec společné dílo odnesli domů. A je tu nový rok. Užili jsme
si zimních radovánek a stačili se připravit na maškarní rej. Přišlo
jaro, alespoň podle kalendáře, a mělo pro nás nachystáno spoustu
nových zážitků. Sokolníci z Českých Budějovic nám na zahradě
naší mateřské školy představili krkavce, orla, výra, puštíka. To jsme
koukali, jak jsou ptáci učenliví a co všechno dovedou. V dubnu
jsme oslavili Den Země, plnili jsme zábavnou formou různé úkoly
a zhlédli jsme kynologické vystoupení. Zážitkem pro nás bylo i to,
že jsme si mohli pohladit heboučký kožíšek vycpaného bobra. Moc
za to děkujeme paní Bártové a jejím kolegům, kteří pro nás připravili kromě úkolů i dárečky. Přichází květen a jedna akce stíhá
druhou. Paní učitelky z prvních tříd základní školy nás pozvaly
na návštěvu, nebude to dlouho trvat a i my budeme sedět ve školních lavicích. Vypravili jsme se do Plzně, v kině CINESTAR jsme
prožívali dobrodružství s Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem – se známým Čtyřlístkem kamarádů. A už jsme se mohli těšit
na oslavu Dne dětí, která vyvrcholila opékáním buřtů na zahradě.
Protože nás už brzy zavolá škola, byli jsme pasováni na školáky,
pasoval nás král s opravdovým mečem, po boku mu stála krásná
královna a bubeník. Bylo to opravdu slavnostní. No a pak už nás
čekal výlet na zámek Kozel. Ještě pár dní si pobudeme v naší
školičce a pak HURÁ PRÁZDNINY.

Radka Vrátníková a Kateřina Šemberová, třídní učitelky

Lucie Keslová a Denisa Bílková, třídní učitelky
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"Mělo by se podle Vás město starat o hroby významných osobností pochovaných na nepomuckém
hřbitově? A jak by to případně mělo být řešeno?"

Pavel Jiran (SN, bezp.)

Hřbitov na svahu nad Přesanickým náměstím vznikl v letech 1855–57 v místech
barokní kaple, zasvěcené sv. Prokopovi. Po ní pak převzal také své jméno, které
se však dnes již téměř nepoužívá. Byla sem převezena některá těla a náhrobky
ze hřbitova u kostela sv. Jakuba, který byl právě tehdy zrušen. Ohradní zeď byla
stavěna z příspěvků místních měšťanů, kteří si pak u ní mohli zřídit rozlehlé hrobky
a kapličky na věčnou památku jejich rodů.
Je zde pochována celá řada osobností a významných měšťanů především s ohledem
na regionální historii. Mezi nadregionální jména můžeme zařadit například spisovatele
Jaroslava Františka Urbana (1889–1960), poslance a senátora Václava Štolbu
(1869–1938), první českou profesorku inženýrství a rentgenoložku Adélu K
 ochanovskou
Němejcovou (1907–1985), akademického malíře Viktora Peška (1900–1986) či prvního
ředitele piaristické koleje v Nepomuku Josefa Ondřeje Liboslava Rettiga (1821–1871).
Při návštěvě hřbitova by naší pozornosti však neměla uniknout ani jiná jména,
například hroby Páterů (Jana Strnada, Josefa Zemana, Jana Klímy...), ředitelů panství
či vysokých úředníků (Keil, Jírovic /Gírovic/, Morgenstern...), hudebníka a pedagoga
Jindřicha Březiny, nepomuckých pivovarníků a hoteliérů (Danner, T
 urek, Mikšovský
či Jiskra), loutkoherce Josefa Kočky, spisovatele Václava Malovického, lékárníků
Berndorffů, fotbalisty Jaroslava Manna či lékaře Karla Podzemského.
Jedinou evidovanou kulturní památkou na hřbitově je hrob dvou Rudoarmějců,
zemřelých v polovině května 1945. Většina hrobů, které vlastní přímí potomci či
příbuzní osobností, je v dobrém a udržovaném stavu. Bohužel v ostatních případech
tomu povětšinou tak není, hrobová místa nejsou placena a je otázkou, zda by neměly
být tyto neudržované hroby převzaty městem a postupně opraveny.

?

A co vy? Mělo by město podle vás
udržovat hroby významných osobností?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Město by se v každém případě mělo starat o hroby svých významných osobností, které jsou zde pochovány a neodmyslitelně patří
k jeho historii. Samozřejmě prvoplánově jde o ty hroby, o které se
v současné době už nemá kdo starat.
Ideálním řešením pro spolufinancování údržby takových hrobů
by mělo být nalezení možných dotačních prostředků. Bohužel,
v tomto případě to bude asi složité, jelikož kromě jediného hrobu
není žádný další veden jako památka. Přesto by mělo město umět
najít potřebné finance k tomuto účelu ve svém rozpočtu, protože
se jednoznačně jedná o vizitku města v oblasti kulturního života.

Milan Demela (SN, bezp.)

Za mě jednoznačná odpověď. Ano.

Karel Baroch (Zelení)

Na nepomuckém hřbitově je pochováno několik významných
osobností. Jsou to například piarista P. Ondřej Liboslav Rettig,
MUDr. Karel Podzemský, měcholupský statkář a senátor Václav
Štolba – dědeček režisérky Marie Poledňákové, „česká madam
Curie" Adéla Kochanovská Němejcová nebo spisovatel Jaroslav
František Urban. Všechny tyto hroby jsou v současnosti udržovány
v dobrém stavu. O Rettigův hrob se stará město, o ostatní rodiny
a příbuzní. Avšak zejména při jižní zdi je několik hrobů, které
kdysi patřily místním zámožným rodinám, ale teď už není, kdo
by se o ně staral. Náhrobky již dávno zmizely pod bujnou vegetací.
Podle mého by se o tyto hroby, ke kterým se už nikdo dlouhá léta
nehlásí, mělo postarat v každém případě město. Plocha by se třeba
měla osít trávníkem nebo opatřit lehce udržovatelným povrchem,
náhrobky osvobodit od vegetace a určitě by potom údržba náročná
nebyla. K dobrým vizitkám města patří totiž mimo jiného také
dobře upravený hřbitov.

zprávy

Nepomuk a Poříčí žily příměšťáky
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhly
v červenci v těchto městech letní příměstské tábory pro mladé
redaktory a YouTubery. Tábory organizoval Mikroregion Nepomucko za finanční podpory MAS sv. Jana z Nepomuku, operační
program zaměstnanost. Videa a fotografie najdou čtenáři postupně
na nepomuk.cz. Tábory budou pokračovat také o jarních a letních
prázdninách 2020, přihlášky budou přijímány v infocentrech Nepomuk a Spálené Poříčí zhruba od prosince 2019.

Nepomučtí senioři
v červnu nezaháleli
V úterý 4. června navštívily Domov pro seniory děti ze Základní
školy Nepomuk, aby svým vystoupením potěšily místní seniory.
Děti si společně s paní učitelkou Janou Vopaleckou připravily divadelní představení „Johánek z Nepomuku“ a písničky. Vystoupení se
všem velmi líbilo, děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu.
V týdnu od 10. června se v DPS uskutečnily pokračovací počítačové
kurzy pro seniory v rámci projektu Plzeňského kraje „Informovaný
senior“. Kurzy byly pro seniory zdarma. Děkujeme touto cestou
panu Miloslavu Kubíkovi z firmy SkyTrade s. r. o. za bezplatné připojení internetu ve společenské místnosti DPS. V rámci projektu
Plzeňského kraje „Informovaný senior“ se uskutečnila 17. června
přednáška na téma „Sociální bezpečnost pro seniory“. Cílem projektu je přinést seniorům informace z oblastí důležitých pro jejich
život a pomoci jim předcházet možnému ohrožení.
Renata Vodičková
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Škola z Milče spolupracuje
s mateřinkou z Nekvasov

S mateřskou školou Nekvasovy spolupracuje Základní škola
Mileč již dlouhá léta. Letos jsme však byli aktivnější a tvořivější.
Na začátku školního roku se konala v MŠ Nekvasovy beseda s rodiči
o tom, jak usnadnit předškolákům nástup do školy. Po Vánocích
přijela MŠ za námi. Připravili jsme pro ně sportovní dopoledne
se spoustou her a soutěží. Strávili jsme společně také Den dětí
na zahradě MŠ. Čekalo nás malé překvapení v podobě stopovačky
s pokladem. V podobném duchu jsme se sešli znovu v Milči, kde
jsme připravili úkoly na stanovištích v přírodě. Na závěr školního
roku jsme společně podnikli výlet. Jeli jsme vlakem brzy ráno
na zámek Kozel. Společně jsme vystoupili ve Šťáhlavech a došli
do zámeckého parku, kde se posilnili malou svačinkou. Protože
jsme měli ještě jeden cíl, rozloučili jsme se s mateřinkou a podnikli výstup na zříceninu Lopata. Průvodce nám dělal žák Petr,
který tuto trasu dobře znal. Cesta lesem byla dobrodružná a všem
se moc líbila. Před odjezdem vlaku jsme si ještě stačili prohlédnout výstavu Korunovační klenoty na dosah. Zpět jsme se všichni
vraceli příjemně unaveni se spoustou zážitků.
Za ZŠ Mileč Kateřina Kohoutová, ředitelka

ZUŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / srpen 2019

17

Pšeničky zpívaly na výletě i u ohně

foto Romana Blanková
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Měsíc červen nebyl pro dětský lidový soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk, pobočky v Kasejovicích,
z hlediska vystupování tak náročný jako předchozí dva měsíce, ale co se týče zážitků, nebyl o nic
chudší. V sobotu 1. června soubor vystoupil v rámci oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Kladrubce. Za krásného letního počasí jsme nastoupili na improvizované pódium, kterým
byl nákladní automobil místní firmy KLAUS Timber a.s. Členové skvělé horažďovické dechové hudby
Otavanka nám pohotově zapůjčili k ozvučení našeho souboru své nástrojové mikrofony, za což bych
jim chtěl moc poděkovat. Hráli jsme totiž během probíhající soutěže požární štafety.
Další naše vystoupení proběhlo 8. června na výroční schůzi Českého zahrádkářského svazu Dvorec.
Zde jsme měli k dispozici veliké pódium nově zrekonstruovaného sálu Hotelu Dvorec. Tentokrát
jsme ale nic neponechali náhodě a celý soubor raději ozvučil náš „dvorní zvukař “ pan Adrian Blank.
V neděli 16. června jsme vyrazili, jako každý rok, s rodiči i sourozenci na společný výlet, tentokrát do Mariánských Lázní. Když jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Dvorci, naším krajem právě
přecházela silná bouřka. Ale my, co jsme to nevzdali, jsme si celý den náramně užili. V Mariánských
Lázních jsme se zastavili u Kolonády a vyslechli si „Zpívající fontánu“. Zrovna hrála její nejznámější
„Hudba pro fontánu“ Petra Hapky. Po tomto zážitku jsme se vydali ke kabinkové lanovce a vyjeli skoro
až ke vstupní bráně Parku Boheminium. Návštěva Parku Boheminium s miniaturami nejznámějších
staveb České republiky v nás zanechala silný dojem. U miniatury katedrály sv. Bartoloměje v Plzni si
děti spontánně zazpívaly písničku ze svého repertoáru Plzeňská věž. Všechny miniatury, např. Karlštejn, Ještěd, Bezděz, Říp, hrad Plzeň s Plzeneckou rotundou, si děti s nadšením prohlédly a s pomocí
informačních tabulek i zařadily stavby do částí naší republiky. Po čtyřech hodinách návštěvy parku
jsme se vydali pěšky zpět do města. Další zastávka byla u rozhledny Hamelika, která byla postavena koncem 19. století a svým charakterem má napodobovat zříceninu hradu. Děti měly za úkol
při výstupu spočítat schody. Bylo jich opravdu sto? Některé si to šly raději ještě jednou přepočítat.
Na Kolonádě jsme ochutnali vodu z léčivých pramenů, nejchutnější ale určitě byla společná zmrzlina.
Zpět do Nepomuku jsme přijeli až večer, někteří unaveni, ale všichni plni nových dojmů a zážitků.
Posledním vystoupením souboru Pšeničky v letošním školním roce byl výchovný koncert pro ZŠ
a MŠ Žinkovy dne 21. června. Výchovný koncert byl zaměřen na lidovou píseň, lidové nástroje a lidové
tradice. Prvními posluchači a diváky byli žáci 2. stupně. Někteří „deváťáci“ na začátku našeho vystoupení dávali najevo svůj nezájem, ale postupem času jsme většinu z nich dostali svými divadelně
ztvárněnými písničkami na svoji stranu. Naše vystoupení trvalo celou vyučovací hodinu. Po deseti
minutách odpočinku už nastupovali do třídy žáci 1. stupně a děti z mateřské školky. Všechny menší
děti se zaujetím sledovaly naše vystoupení a odpovídaly na mé otázky. Nejvíce je zaujal vozembouch,
fanfrnoch a dudy.
Na závěr školního roku, jako poděkování dětem za vystupování a celoroční práci a rodičům
za spolupráci, jsme společně s Romanou Blankovou, manažerkou a „druhou vedoucí“ souboru,
uspořádali historicky první „Buřtování“ na zahradě za kulturním centrem v Kasejovicích. Byli jsme
moc potěšeni, že přišli všichni rodiče s dětmi i sourozenci. Zatímco děti na improvizované střelnici, kterou pro ně připravil Adrian Blank, střílely z biatlonových pušek na terč, my dospěláci jsme
si v klidu popovídali o proběhlých vystoupeních a o tom, co nás ještě čeká. Jídla i pití bylo spoustu,
párty stoly se prohýbaly pod tíhou výborných pochutin, které upekly maminky. Skvělou náladu podpořila i Adéla Konvářová a Bára Petrášková svou hrou na ukulele. U ohně jsme si všichni společně
zazpívali nejen trampské písně.
O prázdninách nás ještě čeká 23. srpna odpoledne účast na Mezinárodním folklorním festivalu
v Písku a 28. srpna vystoupení v Pohádkovém statku Břasy u Rokycan. Na obě akce jste srdečně zváni.
Vážení spoluobčané, za celý soubor Pšeničky vám přeji pěkné léto a děkuji za milé ohlasy a uznání,
které od vás při našich vystoupeních získáváme.
Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ Nepomuk, vedoucí souboru
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Třeťáci navštívili Prahu

Poplach!!!

Jak to všechno začalo: Žáci 1. stupně naší školy se letos aktivně podíleli
na svatojánských oslavách. Někteří již v rámci malé pouti v březnu,
kdy byla slavnostně odhalena busta s podobou svatého Jana Nepomuckého vytvořená podle Janovy lebky, většina dětí se pak zapojila
do oslav velké pouti v květnu výtvarnými či písemnými pracemi vystavenými v kostele a hudebním doprovodem poutních bohoslužeb.
Žáci 3. C v průběhu března dokonce natočili filmovou adaptaci divadelní hry Marie Holkové s názvem Mučedník z Nepomuku (k vidění
na youtube.com). Pořadatel pražských svatojánských slavností Navalis
a současně ředitel společnosti Pražské Benátky, pan Zdeněk Bergman,
potěšen zájmem dětí o svatého Jana, proto nabídl dětem i učitelkám
možnost poznat místa spojená s nepomuckým rodákem, která jsou
přímo v srdci Prahy, a pozval je tak na plavbu lodí v okolí Karlova
mostu a na návštěvu Muzea Karlova mostu. Pro všechny třeťáky i jejich
doprovod to byl nezapomenutelný zážitek. Poděkování: Rádi bychom
jménem dětí i učitelek vyjádřili vděčnost panu Bergmanovi za jeho
velkorysost (plavba i vstupné byly pro nás zdarma). Celý výlet tak byl
vlastně velikým darem pro nás všechny. Děkujeme.

„Vážené kolegyně, vážení kolegové, žákyně a žáci, prosím, neprodleně opusťte všechny učebny a přesuňte se na parkoviště u školního hřiště, v budově byl zjištěn únik plynu.“ Hlášení zaznělo
po dohodě s místními profesionálními hasiči a bylo preventivním
cvičením, zda evakuace školy proběhne tak, jak vyžadují předpisy.
Během evakuace byly profesionálními hasiči zjištěny drobné nedostatky. Ale proto se cvičný poplach uskutečnil, abychom spolu
s hasiči všechna rizika co nejvíc eliminovali. Děkujeme veliteli
zásahu panu Stanislavu Novotnému za vstřícnost při přípravě
i vlastním cvičném poplachu a rovněž celé posádce hasičského
speciálu. Sluší se připomenut, že požadavek na cvičný poplach
zazněl od žáků – členů školního parlamentu. Po skončení akce si
mohly děti prohlédnout vybavení hasičského zásahového speciálu.

Třeťáci a třídní učitelky Jana Vopalecká,
Jitka Hošková a Romana Jedličková

Jeli jsme se třídou autobusem do Prahy. Nejdříve jsme šli po mostě,
ze kterého bylo vidět Pražský hrad. Došli jsme ke Karlovu mostu, kde
byla socha Karla IV. V tomto místě jsme se se třídami vyfotili s Pražským hradem. Potom jsme šli do přístavu na loď. Měli jsme tam pána,
který nám říkal různé věci. Z lodi byl krásný výhled na Karlův most.
Tam jsme šli také a vyfotili jsme se se sochou svatého Jana Nepomuckého. Ještě jsme šli do muzea, byla tam Anežka Česká a také
tam měli pro ni dopis. Po muzeu jsme šli na Staroměstské náměstí,
kde jsme viděli Týnský chrám, Chrám sv. Mikuláše a orloj. Cestou
z náměstí jsme potkali velkého méďu. S méďou jsme se vyfotili a také
tam byla spousta krásných bublinek. Potom jsme hledali autobus
a cestou zpátky se zastavili v McDonald´s a mohli si něco koupit.
Výlet byl krásný a nejvíc se mi líbilo na lodi.
Kateřina Mukenšnáblová, 3. B

Pravděpodobně jeden z mnoha dnů, na který více než dvacítka
deváťáků nezapomene, se uskutečnil na vodě. Cestě na Otavu
předcházelo setkání na dvoreckém nádraží, odtud se jelo vlakem
do horažďovického předměstí a autobusem do Sušice. V Sušici
jsme měli zamluvené lodě, po vyfasování pádel a vest následovala krátká instruktáž na suchu a plavili jsme se až do Horažďovic. Musím pochválit všechny účastníky, přestože část deváťáků
byla na lodích poprvé, po chvilce seznamování s proudící vodou,
pádly a ovládáním vratkých kánoí se na vodě chovali jako zkušení
vodáci a nezastavily je ani zrádné jezy. Samozřejmě jsme plavbu
občas přerušili zastávkou za účelem občerstvení ve vodáckých
kempech, ale bohužel většina z nich byla zavřená. Každopádně to
byl prima den a třeba po roce na Otavě opět zazní od našich žáků
vodácké Ahoooooj!
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Písnička se loučila
Školní pěvecký sbor opustily vycházející žákyně devátých ročníků.
V závěru školního roku vedoucí sboru paní učitelka Dana Králová připravila pro rodiče, prarodiče a sourozence vystupujících
zpěvaček závěrečný koncert. Kromě zpěvu zněla aulou i recitační
vystoupení. V aule se rozléhal krásný zpěv děvčat z 1. i 2. stupně
a pro 9 děvčat byl červnový koncert tím posledním. Deváťačky v září
odejdou na různé střední školy a sbor Písnička pro ně bude už znít
jen ve vzpomínkách. Paní učitelka Králová všem končícím dívkám
předala dárek s věnováním a poděkovala všem za dlouholetou,
v mnoha případech devítiletou, spolupráci. Ještě i touto cestou
vyslovuji všem slečnám poděkování za čas věnovaný sborovému
zpěvu a příkladnou reprezentaci školy i Nepomuka.

Téměř všechna vysvědčení byla rozdána, ruch ve třídách a na chodbách pomalu utichl, ale rušno bylo ve školní aule. Tradičně se zde
poslední den školní docházky pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy loučí s vycházejícími žáky a naopak, deváťáci se loučí se
svými učitelkami a učiteli. Nejdřív obě třídní předaly svým žákům
vysvědčení, pak zástupci obou tříd zavzpomínali na společně prožité roky v nepomucké škole a samozřejmě došlo i na předávání
dárků. Tu a tam se objevila slzička, tu smích a věříme, že se budoucí
středoškoláci, ať budou studovat kdekoliv, přijdou občas do školy
podívat a pochlubí se, jak se jim na nových působištích vede. Přejeme jim, ať se všem vyplní všechna přání…

Všechny třetí třídy ZŠ Nepomuk jely do Prahy na výlet autobusem
po dálnici. Zastavili jsme se v McDonald´s na záchod. Když jsme
dorazili do Prahy, šli jsme na Karlův most. Byl vidět i Pražský hrad.
Paní učitelky nás zavedly na parník, kde nám dala paní limonádu
a nanuk nebo perník. Pan řidič lodi nám ukázal loď Praha a loď
Nepomuk a mlýnské kolo i s vodníkem. Byl tam ostrůvek s asi stovkou labutí a nevěstou s krásnými šaty. Pak jsme šli do muzea Karlova mostu. Viděli jsme hodně hezkých věcí. Když byl čas se pomalu
vrátit, šli jsme k orloji a potkali masku krtka a medvěda. Dva páni
tam vyfukovali velké bubliny a my jsme je praskali. Na nádraží už
na nás čekal autobus (málem jsme nastoupili do jiného). Na zpáteční
cestě jsme se zase zastavili v McDonald´s na svačinu. Když jsme byli
v Nepomuku, přijeli si pro nás rodiče a my jsme jim vyprávěli, co
jsme v Praze viděli. Na výletě se mi líbily labutě, muzeum a parník.
Už se těším na další výlet.

Výlet do Prahy

Den na vodě

ZŠ Nepomuk

Rozloučení s deváťáky

A ještě příspěvek od dětí:
Školní výlet do Prahy

Terezka Malá, 3. B
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Třídy 4. A a 4. B v Liticích
Ve čtvrtek 13. června jsme vyjeli na exkurzi do svíčkárny v Liticích. Dozvěděli jsme se zde mnoho zajímavého – historii továrny
na svíčky, postup výroby různých druhů svíček, způsoby jejich ručního zdobení. Velmi milá paní průvodkyně nás poučila i o správném používání koupelových solí a jejich příznivých účincích
na lidský organismus. V pracovní dílně jsme si pak mohli vlastnoručně ozdobit jednu svíčku a podle své fantazie si sesypat lahvičku
koupelových solí. Moc se nám tu líbilo, protože to všude krásně
vonělo bylinkami a mohli jsme si zde i nakoupit dárečky pro své
blízké. Příjemné dopoledne jsme zakončili vycházkou ke zřícenině
hradu Litice, kde jsme si prověřili své znalosti českých dějin. Historie Litic totiž sahá až do dalekého pravěku, jsou tu památky po keltském osídlení a samotný hrad patří k těm nejstarším na našem
území. Hodně zajímavé bylo i vyprávění o původu jména obce.
Prožili jsme v Liticích velmi příjemné dopoledne!
Mgr. Alice Kotylová
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Na snímcích dnes už bývalí žáci a žákyně školy po předání vysvědčení.
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Při zásahu na strach není čas
Rozhovor s hasiči Petrem
a Pavlem Zemany

Text: Karel Baroch
Foto: archiv bratrů Zemanů

Jsem "na hasičárně" ve spolkové místnosti našich hasičů. Ve vitrínách visí
historické prapory, na stěnách tabla z let dávno minulých, police jsou plné
pohárů získaných na desítkách soutěží. Prostě kus nepomucké hasičské
historie. Naproti mně sedí bratři Petr a Pavel Zemanové. Povídáme si
o činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Záhy poznávám, že práce hasičů je
nejen náročná a nebezpečná, ale že se potýkají s mnoha dalšími problémy.
Ještě musím poznamenat, že náš rozhovor probíhal na etapy. Těsně před
tím, než jsem přišel, se vrátili od zaklapnutých dveří a hned poté, co jsme
si poprvé začali povídat, byli oba dva povoláni k zásahu. Ve Vrčeni totiž
spadl do rybníka kůň, nemohl se dostat ven a bylo mu třeba pomoci…

Pánové, řekněte mi něco o struktuře
Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Pavel: Já jsem starostou sboru. Mojí činností je například zapojovat se do veřejného života ve městě, pořádat různé kulturní akce,
a to jak pro děti a mládež, tak i pro širokou veřejnost. Jsou to třeba
dětský den, hasičská zábava, vánoční trhy a další akce. Účastníme
se hasičských soutěží a musím naše družstva pochválit, přivezli
jsme si již pěknou řádku cen. Samozřejmě toto není jenom moje
práce, ale podílí se na tom členové a členky celého našeho sboru,
bez kterých by se dané akce dělat nemohly. K naší práci patří také
nábor nových členů, což jsou především malé děti, které se hlásí
do našeho kroužku, co se týká dospělých, tak těch je opravdu zoufalý nedostatek.
Petr: Já vedu výjezdovou jednotku, která je ze zákona zřizovaná
městem. K naší hlavní práci patří pomáhat všem, kteří se dostanou do nouze. Proto vyjíždíme spolu s profesionály k zásahům.

Petře, ty jsi ale i profesionální hasič. Co to obnáší?

Petr: Jednou ročně děláme fyzické testy, které se skládají z různých
disciplín, a přezkoušení z teoretických i praktických znalostí. Dále
je nutné ověřit zdravotní způsobilost. Dohromady veškeré tyto činnosti není lehké absolvovat.
Pavle, říkáš, že máte nedostatek dospělých
členů. Jak početná je členská základna?

Pavel: Celkem je nás sto dva a z toho je čtyřicet pět dětí. Ale jak už
jsem řekl, činných dospělých je málo.
Máte mezi sebou také ženy?

Pavel: Ano, v současné době je u nás dvacet žen. Podílejí se na organizování našich akcí, tři z nich jsou vedoucí mládeže. Naše družstvo žen je velmi úspěšné i na soutěžích. Jsem rád, že u nás jsou,
asi by to bez nich nešlo. Velmi si jich vážíme.
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Kdo vás k hasičům přivedl?

Petr: Oba moji rodiče byli aktivními hasiči. Často jsem s nimi
chodil na hasičárnu, a tak asi jiná volba nebyla.
Pavel: Mě k tomu přivedl spolužák, a i když je to někdy dost náročné, jak časově, tak fyzicky, vůbec toho nelituji.
Dovedu si představit, že často je tato
činnost náročná na psychiku…

Petr: Máš pravdu. Je to hodně náročné. Zejména když se jedná
o záchranu a vyprošťování osob. Lidé jsou někdy hodně potlučení a bohužel dochází také k úmrtí. Nejnáročnější je, když jsou
mezi postiženými děti. Zároveň musíme mít základy zdravotnické
pomoci, protože se může stát, že přijedeme k zásahu dříve než záchranka a musíme poskytnout zraněným první pomoc, zde často
rozhodují o životě člověka minuty.
Jak velké území pod vaši jednotku spadá?

Pavel: Území máme poměrně rozsáhlé. Zasahujeme na Kasejovicku, jezdíme až k Plánici, Přešínu nebo k Železnému Újezdu.
Dojezdové časy se pak mohou dostat až do řádu desítek minut.
Ke kolika zásahům za rok vyjíždíte?

Pavel: Průměrně je to mezi třiceti až čtyřiceti zásahy za rok.
Petr: K tomu je ještě potřeba připočítat sto až sto dvacet dalších
výjezdů. Je to například mytí komunikací po autonehodách a zemních pracích, dovoz užitkové vody na závodiště v Kramolíně, zalévání lesní školky v období sucha. Ale je toho ještě mnohem,
mnohem více.
Když se řekne hasiči, tak si každý většinou
představí hašení požárů – jeden čas se vám také
říkalo požárníci. Ale není to jen o hašení ohňů.

Petr: Samozřejmě. Pomáháme při povodních, při již zmíněných
dopravních, ale i železničních nehodách, nebo zachraňujeme
zvířata. Jestli si vzpomínáš, tak když jsi tady byl poprvé, tak jsme
vyjížděli do Vrčeně zachraňovat koně, který tam spadl do rybníka.
Pavel: Já bych doplnil třeba zabouchnuté dveře nebo likvidaci
sršních nebo vosích hnízd, chytání včelích rojů.
Jak to dopadlo s tím koněm?

Petr: Dobře. Pomocí hadic, které jsme mu podvlékli pod břichem,
jsme ho dostali z rybníka ven a kůň je v pořádku.
Jaké jsou hlavní příčiny požárů?

Petr: Je to především neopatrnost. Třeba když odlétne jiskra od svařování nebo řezání a také technické závady.
Pavel: Ještě může hořet od blesku, neopatrného pálení větví, trávy,
rozdělávání ohníčků nebo odhozených nedopalků.
Pavel: Nebezpečné jsou také lampiony štěstí. Kamkoliv mohou
zapadnout. Jsou nebezpečné, zejména když je sucho.
Takže se z nich mohou stát lampiony neštěstí…

Je samozřejmě jasné, že prioritou je záchrana lidských životů
a zdraví. Ale jakou hodnotu asi má zachráněný majetek třeba
za rok?
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Pavel: To jde do desítek milionů korun.

Určitě vám jde někdy při zásazích o zdraví
neřku-li dokonce o život. Máte strach?

Petr: Nebezpečí si uvědomujeme až následně. Při samotném zásahu
na to není ani čas.
Pavel: Většinou nám to dojde až při návratu na základnu. A jak
říká Petr, při zásahu není čas o tom přemýšlet, pokud bychom
o tom přemýšleli, pak bychom raději zůstali doma u televize a šli
se v klidu vyspat na druhý den do práce.
Máte vůbec čas ještě na jiné koníčky?

Pavel: Ne. Tohle je sám o sobě ten největší koníček a na jiné už čas
nezbývá. Vždyť jsme tady skoro ob den.
Petr: Brácha má pravdu. Na opravě a údržbě techniky odpracovali členové sboru vloni 1 202 hodin, takže na jiné koníčky čas
už opravdu není. Volný čas, kterého mně už moc nezbývá, věnuji
hlavně rodině, když od ní musím každou chvíli odbíhat kvůli výjezdům a další práci spojené s hasiči.
Pavle, zajímalo by mě, jak to mají dobrovolní hasiči
s uvolňováním ze zaměstnání, když je výjezd k zásahu.

Pavel: To je velmi složité. Skoro všichni z nás pracujeme mimo
Nepomuk, takže k zásahům nás jezdí málo. Zaměstnavatelé mají
povinnost nás uvolňovat. Město jim proplácí refundaci za dobu,
kdy je příslušník jednotky na zásahu. Ale nikdo už nezaplatí škodu
za práci, která jim tím vznikne. Takže se může stát, že dvakrát, třikrát to někdo toleruje, ale potom už to bohužel řeší třeba i výpovědí.
Petře, kolik vyjíždí vás profesionálů?

Petr: Jezdíme čtyři – velitel, strojník a družstvo doplňují další dva
hasiči. Dobrovolní musí také jezdit nejméně ve čtyřech, ale někdy
vyjíždějí třeba i v šesti nebo osmi lidech. Každá ruka se u zásahu
hodí. Hodně lidí je dnes naučeno tak, že zadarmo se nemá dělat
nic, pouze za peníze. Naštěstí je ještě dost lidí, kteří uvažují jinak.
Právě díky nim fungují spolky a tím i do značné míry veřejný život
ve městě. Na rozdíl od většiny jiných spolků, jejichž činnost je zaměřena převážně na zábavu členů, u dobrovolných hasičů je to
trochu jinak. Ti zachraňují materiální hodnoty a někdy také životy
lidí. Jste za tuto práci odměňováni?
Pavel: Přesně tak, pokud bychom chtěli dělat tuto činnost pro
peníze, nepracoval by tady nikdo. Tento rok jsme začali být městem
odměňováni alespoň za čas strávený u výjezdu.
Jak se vám vůbec spolupracuje s městem?

Petr: Nemůžeme si stěžovat. V poslední době se to zlepšilo.
Před dvěma roky jste dostali novou techniku.

Pavel: Ano, už to budou dva roky, co se i přes nějaké počáteční problémy podařilo dokončit a získat dotaci na nákup nové techniky
z fondů Evropské unie, která činila devadesát procent ceny. Pořídili
jsme novou velkokapacitní cisternu T815-7, která nahradila naši
čtyřicet pět let starou tatřičku pojmenovanou "BÁBA". Dále jsme
získali dopravní automobil Mercedes Benz-Sprinter na smíšeném
podvozku, schopný zásahu nejen na zpevněných komunikacích,
ale i ve středně těžkém terénu. Když porovnám starý Mercedes
z roku 1942, v němž jsem jako malý také občas jel, který sloužil
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jako zásahový vůz v letech 1945 až 1968, se současnou technikou,
tak vidím, jak ohromný pokrok od té doby tato technika udělala.
Ono se to ani srovnávat nedá.
Jaké nářadí s sebou vozíte?

Pavel: Je toho hodně, například lopaty, pily, elektrocentrály, hydraulické vyprošťovací zařízení, lanové navijáky, hasicí přístroje,
osvětlovací stožár, radiostanici, kominické a ženijní nářadí, termokameru, zdravotnické batohy, čerpadla, dýchací přístroje, sady
na likvidaci obtížného hmyzu, ochranné obleky nebo také dopravní
světelné kužely. Ale je toho ještě více.
Petr: Já to ještě doplním. Jedna cisterna má kapacitu 9 tisíc litrů
vody a 210 litrů pěnidla a druhá 3 400 litrů vody a 210 litrů pěnidla
a v hadicovém přívěsu vozíme 900 metrů hadic.
Pánové, každého se ptám a tedy i vás – co vám dovede
zkazit náladu? A naopak – co vám udělá radost?

Pavel: Náladu mně zkazí netolerantní a zlí lidé. Co by mně udělalo
radost? Mám velkou radost, když se vracím od nějakého zásahu
a vím, že jsme někoho zachránili nebo mu pomohli.
Petr: Mně udělá největší radost, když se vracím k rodině, k ženě
a malému synovi. Také jsem rád, když mám okolo sebe své přátele.
Vadí mi, když se ztrácí čas řešením zbytečných věcí.
Můžete mi říci, jestli vám v Nepomuku něco chybí?

Petr: Myslím si, že je tady stále málo práce a také málo bydlení
pro mladé rodiny.
Pavel: Je toho víc, co mi leží na srdci z pohledu občana. Ale z pohledu hasičů mně chybí nová zbrojnice. Málem už jsme ji měli,
ale nějak se propásl termín žádosti na podání dotace. Současná
zbrojnice už je nevyhovující, protože technika jak profesionálních,
tak i dobrovolných hasičů musí stát venku a hlavně v zimě mohou
nastat problémy. Nová zbrojnice by nebyla jen pro nás, ale sloužila
by vlastně všem občanům Nepomuka. Bohužel, každý si to nemusí
uvědomovat, ale jen do té doby, než potřebuje hasiče.
A tím jsme se dostali do samého konce našeho povídání.
Chcete něco vzkázat čtenářům Nepomuckých novin?

Petr: Určitě bych chtěl vzkázat všem, že je nás stále málo a že přivítáme rádi každého zájemce, nejlépe ještě řidiče náklaďáku…
Pavel: Já se k tomu připojuji. Je nás opravdu akutní nedostatek.
Také by se mohlo v budoucnosti stát, že by neměl kdo jezdit
k událostem.
Děkuji za příjemné povídání a přeji vám co nejméně
ohňů, dopravních nehod, vichřic, povodní. Připojuji
se ke vzkazu nebo přání Petra a Pavla Zemanových.
Vy, kdo můžete, přijďte mezi hasiče a staňte
se jejich členy. Bude to pro dobro všech. A vás
bude hřát svědomí, že děláte něco pro lidi.

Oběma vám děkuji za rozhovor.

Mgr. Pavel Zeman
Je mu 33 let a od narození žije v Nepomuku.
Po ukončení zdejší základní školy absolvoval
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou
v Plzni a následně vystudoval na Západočes‑
ké univerzitě v Plzni fakultu pedagogickou se
zaměřením na IT techniku. Po ukončení studií
začal pracovat v Nepomuku jako počítačový
technik a v současné době se stejnému oboru
věnuje i v Plzni. Podle svých slov má štěstí, že se
pracovně může věnovat oboru, který je i v sou‑
kromí jeho koníčkem. Nicméně jeho největším
koníčkem je práce ve Sboru dobrovolných
hasičů v Nepomuku. Bez spolupráce kamarádů
hasičů a samozřejmě velké tolerance rodiny
by to prý nešlo. Aktuálně je ještě zastupitelem
města Nepomuk, což vítá jako novou zkušenost
a snaží se i touto svojí činností přispět ke spo‑
kojenému životu občanů v našem městě.

Bc. Petr Zeman, DiS.
Je mu 39 let a od narození žije v Nepomuku.
Po ukončení zdejší základní školy absolvoval
Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni. Ná‑
sledně vystudoval VOŠ elektrotechnickou v Plzni
obor výpočetní systémy a poté ČZU Praha – Pro‑
vozně ekonomickou fakultu. Po ukončení studií
začal pracovat v Nepomuku jako počítačový
technik a následně nastoupil k Hasičskému
záchrannému sboru ČR jako hasič-strojník. Jeho
největším koníčkem je "hasičina" a vše kolem ní.
Tato práce, jak říká, ale zabírá spoustu času a ne‑
dala by se dělat bez velké tolerance rodiny
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Socha sv. Jana Nepomuckého
na náměstí Augustina Němejce

Svatojánský
koutek

Léto ve Fénixu

Je s podivem, že sochy sv. Jana se nejdůležitější nepomucké prostranství dočkalo až v roce 1993, k šestistému výročí světcova úmrtí. Iniciátorem postavení sochy byl tehdejší nepomucký starosta Josef Michek
a financoval ji z poloviny Okresní úřad Plzeň-jih a z poloviny město Nepomuk. Celkové náklady na sochu
a podstavec činily jeden milion korun.
Malíř Adolf Born doporučil Nepomučanům pražského akademického sochaře Štěpána Kotrbu. Ten
vyhotovil skicu sochy a předložil ji městským zastupitelům, kteří sochaře navštívili v jeho ateliéru v Praze-Suchdole. Během tří měsíců byla socha zhotovena ak. sochařem Š. Kotrbou a ak. sochařem Milanem
Váchou, dopravena z Prahy do Nepomuka a pomocí jeřábu instalována den před jubilejní květnovou
oslavou na místo, které vybral Josef Michek. Dlužno dodat, že místo bylo vybráno velmi vhodně. V den
oslavy, která byla pojata jako světová pouť věřících (s účastí kardinála Joachima Meisnera, nejvyšších představitelů české církve, členů vlády, Parlamentu ČR a prezidenta Václava Havla), ráno v sobotu 15. května
1993 pak sochu posvětil českobudějovický biskup ThDr. Antonín Liška. Odhalení sochy se nekonalo.
Socha je žulová, v nadživotní velikosti (třímetrová), podstavec je z pískovce. Svatý Jan drží v levé ruce
kříž, pravou má položenu na prsou. Hlava ozdobená svatozáří s pěti šesticípými hvězdami je nakloněna
ke kříži. Masivní socha, vcelku jednoduchá, je pootočena směrem k místu Janova narození, ke kostelu,
a na náměstí se velmi pěkně vyjímá. Jiří Černý o soše napsal, že je to „tuhá statická figura klasického
schématu, ikonograficky navazující na sochu předchozích staletí“ (měsíčník Aktuality – Setkání 2013,
č. 6, s. 7–9). V roce 2015 bylo na schůzi Matice SJN rozhodnuto nechat zhotovit skleněné těžítko se sv.
Janem Nepomuckým uvnitř. Nápad vzešel od místopředsedy Matice Ing. Pavla Jirana, výborného fotografa. Pro těžítko bylo vybráno právě ztvárnění sv. Jana Nepomuckého na nepomuckém náměstí. Pavel
Jiran o zhotovení těžítka řekl: „Sochu jsem fotografoval ze čtyř stran tak, aby ze snímků mohl vzniknout tzv. 3D objekt zpracovaný pomocí speciálního software, finálně vytvořený laserem uvnitř skleněného hranolu. Nebylo to jednoduché. K pořízení fotografií sochy, která stojí na podstavci ve svažitém
terénu, bylo zapotřebí dostat se na úroveň sochy, aby nedošlo k nežádoucímu zkreslení proporcí díla.
Aby mohla vzniknout co nejvěrnější prostorová kopie sochy, musí se všechny snímky pořizovat nejen
z jedné výškové úrovně, ale i ze stejné vzdálenosti. Vstříc mi vyšla místní půjčovna strojů, která poskytla
mechanizovanou plošinu včetně kvalifikované strojní obsluhy. Pořízené fotografie pak byly počítačově
upravovány, bylo retušováno veškeré okolí sochy, aby zůstal jen samotný objekt. Námaha se vyplatila –
máme originální, dokonale provedené těžítko.“
Těžítka doputovala i do Brazílie, do farnosti partnerského města Nepomuku, Sao Joao Nepomuceno, kam se vydalo v květnu 2017 osm Čechů (z Nepomuka a Kláštera), aby se zúčastnili tradičních
oslav založení města spojených se svatojánskou oslavou. Těžítko bylo předáno, rovněž v květnu 2017,
také starostovi města Plaintel ve francouzské Bretani, a to členy Místní akční skupiny SJN, kteří spolupracovali s bretaňskou Místní akční skupinou v rámci projektu o sociálních službách.

Po připomenutí životních
osudů sv. Jana Nepomuckého
v našem koutku začínáme
seriál o jeho sochách
v Nepomuku a okolí.

Přejeme všem krásné léto a přinášíme přehled letních kurzů a seminářů a podzimních novinek. Přihlašování na vypsané kurzy již probíhá, na některé kurzy ještě čekáme, u některých kurzů se může
změnit den a čas konání, na což upozorňujeme v popisu kurzu.
V září bude kancelář pravidelně otevřena od 9. 9.

Marie Bílková

Letní jednodenní výlety –
zařizuje Radka Fojtová 608707667,
fojtovaradka@seznam.cz
17. 8. 2019 – ZOO park Chomutov + kamencové jezero – největší
ZOO v České republice; přírodní koupaliště s upravenými plážemi
a sportovním vyžitím / Přihlášky s úhradou do 9. 8. 2019 / Odjezd
v 8 hod. Přesanické náměstí Nepomuk (další nástupní místa jsou
možná po trase po dohodě), Návrat kolem 21:00 / Cena 430 Kč
za 1 osobu (při plně obsazeném autobusu 50 míst, bez vstupného)
21. 8. 2019 – sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou – adrenalin park, minigolf, špuntárium, nafukovací trampolína, plážový
volejbal, venkovní posilovna, víceúčelové hřiště, ochlazovací zóna,
půjčovna / Mimo jiné je možno navštívit zámek Hluboká nad Vltavou, zoologickou zahradu, muzeum Ohrada, Pohádkové podzemí,
Vorařské muzeum, koupaliště Hluboká nebo se projet výletním
vláčkem / Přihlášky s úhradou do 14. 8. 2019 / Odjezd v 9 hod.
Přesanické náměstí Nepomuk (další nástupní místa jsou možná
po trase po dohodě), Návrat kolem 19:00 / Cena 290 Kč za 1 osobu
(při plně obsazeném autobusu 50 míst, bez vstupného)
Na podzim připravujeme Zahrada Čech Litoměřice, Stezka
korunami stromů Lipno a Safari park Hradec Králové
Letní akce:

Muzikohraní pro děti a jejich rodiče a prarodiče, středa 14. 8. 16:00–
17:30 hodin – společné poznávání rozličných hudebních nástrojů,
společné bubnování a zpívání – společně strávený čas, děti zdarma,
dospělí 190 Kč, vede profesionální kouč a lektor Štěpán Pastula

Vrčeň, kostel sv. Vavřince – mše svatá – setkání rodáků

11. 8. v 14.00

Mladý Smolivec, kaple sv. Vavřince – poutní mše svatá

11. 8. v 11.00

Vrčeň, kostel sv. Vavřince – poutní mše svatá

17. 8. v 10.00

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše svatá k výročí posvěcení

17. 8. v 15.00

Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince – poutní mše svatá

17. 8. v 17.00

Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté – poutní bohoslužba

18. 8. v 8.45

Myslív, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá

18. 8. v 10.30

Zelená Hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá

18. 8. v 15.00

Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
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Novinky:

Lezení pro děti na umělé stěně, pondělí 15:00–16:30 děti 6–9 let,
16:30–18:00 děti 9+, 15 lekcí / 1 650 Kč
Folklórní tance pro děti, s Vlaďkou Halířovou, 7–12 let středa
15:00–16:15, 5–7 let 16:30–17:30 (den a čas konání se může změnit
podle rozvrhu ZUŠ Nepomuk), 15 lekcí / 650 Kč
Port de Bras s Pavlínou Jiránkovou, od 22. 9. neděle 19–20 hodin,
10 lekcí / 700Kč
Přírodovědný kroužek pro děti od 9 let, od 17. 9. úterý 15:00–16:30,
15 lekcí / 1000Kč
Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) děti 8–14 let,
15 lekcí / 1 200 Kč, od 17. 9. úterý 16:00–17:00 hodin, vede David
Jandečka ze SHŠ Morgana von Maxberg
Univerzita III. věku – Klenoty barokního sochařství v Českých
zemích, od 3. 10., pro seniory 55+, vždy 1× za 14 dní ve čtvrtek, 390 Kč
Semináře:

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

Slavnosti, poutě a posvícení v srpnu 2019
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy),
Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, Kotouň a Budislavice
10. 8. v 11.00

Fénix

Nepomucké noviny / srpen 2019

Krásné léto!
Lucie Korbová a tým Fénixu

Muzikoterapie a sebepoznávání pro dospělé, středa 14. 8. 18:00–
20:00 (společné hraní, bubnování a řízená relaxace), pro všechny
milovníky zvuků a hudby, vede profesionální kouč a lektor Štěpán
Pastula, 250 Kč

Otevírací doba kanceláře
zavřeno v průběhu konání letních táborů 19.–23. 8. 2019
otevřeno úterý 14:00–18:00, středa 10:00–14:00
a v době konání seminářů
+420 606 032 707
fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz
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Ze života a díla spisovatele Josefa Lindy

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích, foto Lenka Špačková

1000 m 1550 m 5000 m
Děti do 10 let

Děti 11-14 let

Dospělí

START 15:00

START 15:20

START 15:30

Registrace od 13:00 do 15:00 hod. v areálu UNIBRICK

Narození
V souvislosti se jménem Josefa Lindy se mnoha čtenářům Nepomuckých novin jistě vybaví dvě významné literární památky –
Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský. Kromě domnělé
spoluúčasti na jejich vzniku existují i další důvody, proč si tato
důležitá postava doby národního obrození zaslouží naši pozornost. Osvětlit se je pokusí následující vyprávění, věnované nelehkému osudu, novinářské a literární činnosti dnes opomíjeného
spisovatele a vlastence.
O Lindově životě nemáme mnoho informací. Problém vyvstává
již u data jeho narození. Emanuel Adam Linda se roku 1788
v Nových Mitrovicích oženil s Dorotou Dobiášovou, s níž měl šest
dětí – Josefa, Jana, Annu (*1794), Dorotu (*1797), Emanuela (*1800)
a Marii (*1803). Jan a Emanuel zemřeli v dětském věku. Otázkou
však je, kdy se narodili prvně jmenovaní chlapci, tedy bratři Josef
a Jan. Jak totiž vzápětí zjistíme, jednoznačně nehovoří prameny
ani literatura.
Jungmannova Historie literatury české (1825) zmiňuje u Josefa
Lindy jen místo narození a v druhém vydání (1849) datum skonu
10. února 1834 „v mladém věku“. Riegrův Slovník naučný (1865)
uvádí narození „ku konci minulého století“. Přesný rok se pokusil stanovit Ignác Jan Hanuš (1868), kterému se podařilo zjistit,
že Linda v roce 1812 navštěvoval v Praze třetí ročník tehdejšího
filosofického studia. Na základě toho usuzoval, že mu mohlo být
18 nebo 19 let, a tudíž se narodil v roce 1793 či 1794. Stejný názor
zastával Alois Vojtěch Šembera (1879), podle nějž Linda přišel
na svět kolem roku 1793. Tentýž rok můžeme najít také v díle
Václava Flajšhanse Písemnictví české slovem i obrazem (1901).
Roku 1879 publikoval literární historik Josef Jireček v časopise

Osvěta studii, v níž zasadil Lindovo narození jednoznačně do října
1789. Vycházel ze sdělení učitele Josefa Kuneše, který se souhlasem novomitrovického faráře Vincence Buriana prostudoval zdejší
matriky, v nichž nalezl právě tento údaj.
Jelikož se jednalo o úřední zápis, nebyl rok 1789 zpravidla
zpochybňován, a tak ho běžně objevíme v dílech literárních historiků, dále např. v Ottově slovníku naučném (1900) nebo Masarykově slovníku naučném (1929).
Nyní je nezbytné upozornit na nesrovnalosti v mitrovických
matričních knihách. Podle matriky narozených se manželům
Lindovým narodil v říjnu 1789 syn Josef a v červnu 1792 syn Jan.
Jejich jména však byla později přepsána v opačném pořadí. S ohledem na tuto úpravu by se tudíž měl Josefův příchod na svět klást
až do roku 1792. Podstatný je fakt, že záznamy z let 1785–1796 se
ztratily, případně tehdy vůbec nebyly pořizovány. Tento problém
vyšel najevo při kanonické vizitaci roku 1797, načež byla sestavena
komise, jež měla za úkol matriky obnovit. Bylo nutné vyslechnout co nejvíce osob, které by poskytly informace o pokřtěných,
oddaných a zemřelých z uvedeného období. Nelze tedy vyloučit,
že dodatečné zapisování skutečně mohlo způsobit výše naznačenou záměnu bratrů Lindových.
S touto teorií pracoval historik Josef Volf, jenž nejprve vycházel
z matrik studentů pražské právnické fakulty. Tady byl v záznamu
o Josefu Lindovi z prosince 1812 zmíněn věk 21 let a roku narození
1789 neodpovídaly ani další zápisy – v roce 1813 mu bylo 22 let,
1814 pak 23 a v roce 1815 dosáhl stáří 24 let. Rozpor nalezl Volf
také v písemnostech týkajících se žádosti o stipendium z roku
1809, z nichž vyplynulo, že Lindovi tehdy mělo být pouhých 17 let.
Následně získal z novomitrovické fary informace ke ztrátě matrik
a jejich pozdějšímu obnovování, které jej definitivně utvrdily v přesvědčení o záměně chlapců Josefa a Jana. Stejně uvažoval historik Václav Davídek, jenž stavěl na údaji, že Jan Linda měl zemřít
v červnu 1794 coby čtyřleté dítě, a musel tedy přijít na svět dříve než
v roce 1792. Podle obou badatelů došlo v matričním zápisu k omylu
a Josef Linda se nenarodil v říjnu 1789, ale až v červnu 1792.
Na Josefa Volfa odkazuje Ottův slovník naučný nové doby
(1935), v němž jsou uvedeny oba roky. Červen 1792 najdeme
i na pamětní desce, která byla odhalena v roce 1934 na Lindově
rodném domku v Nových Mitrovicích.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že otázku roku narození lze na základě
právě řečeného považovat za uspokojivě zodpovězenou, situace se
znovu zkomplikuje při pohledu do katalogů plzeňského gymnázia. V nich je totiž ve školním roce 1807/1808 u Lindova jména věk
18 a v roce 1808/1809 poté 19 let. V následujícím školním roce jej
objevíme v imatrikulační knize plzeňského filosofického ústavu
jako dvacetiletého. Tady navštěvoval dva ročníky a posléze ještě
třetí v Praze, z čehož plyne, že by během právnických studií musel
být starší, než bylo zmiňováno výše.
V soupisu pražského obyvatelstva najdeme u Lindy rok narození 1789, ale současně škrtnutý rok 1791. Podle zprávy v Pražských novinách ze dne 13. února 1834 skonal ve 44 letech. Lze jistě
namítnout, že údaj z tisku může být nepřesný, tentýž věk je ovšem
uveden i v matrice zemřelých fary u kostela sv. Ducha na Starém
Městě pražském. Jestliže by se Josef Linda narodil v říjnu 1789,
jak říká původní (nepřepsaný) záznam v mitrovické matrice, oslavil by v říjnu 1834 své 45. narozeniny, a v únoru 1834 by mu tudíž
opravdu bylo 44 let.
pokračování příště
Lenka Špačková
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Český zahrádkářský svaz Dvorec
pořádá zájezd do Čimelic
na výstavu květin dne
24. srpna 2019. Odjezd v 7.30
hodin z nádraží ze zastávky
autobusů. Dále budeme stavět
na zastávkách autobusů.
Přihlášky volejte na telefon
776 836 141 paní Jiránková.

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 zahraničí
—D
 ělník umělého kamene
práce s moderním materiálem – Hi-Macs, Corian, Krion
Práce ve skvělém kolektivu
Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail,
znalost truhlářské výroby
Místo práce – Kasejovice
výborné platové ohodnocení

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

Malá letní scéna zve na páteční koncerty
2. 8. Eva Cendors

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

countrymusic vycházející z tvorby Michala Tučného
vstupné 150 Kč na místě, v předprodeji 120 Kč
Skupina si dala za cíl vzkříšení mnoha krásných a skoro zapomenutých písní, jež se staly obětí bláznivého spěchu dnešní doby. Vzdát
hold člověku, který určitě nebyl svatý ani bez chyby, ale jeho písně
nám ukazují krásu tohoto světa. Obsazení: Rosťa Fišer – zpěv, foukací harmoniky / Míra Louda – kytara, el. kytara, zpěv / Pavel Holík
– Sólová elektrická kytara / Dan Raboch – pětistrunné banjo / Pavel
Ježek – Basa / Petr Panky Fiala – Housle / Vojta „Dydák“ Trykar - steel
kytara, zpěv / Míra Bílý – bicí
16. 8. Hlasoplet

pop-acoustic
vstupné 150 Kč na místě, v předprodeji 120 Kč
Mužské vokální kvinteto Hlasoplet baví lidi už od roku 2003.
Na počátku se sešlo pět mladých mužů na půdě Divadla Josefa
Kajetána Tyla v Plzni. Preciznost, pestrost a hudební vtip spolu
s obrovskou radostí z každého vystoupení si brzy získaly srdce mnohých posluchačů. Repertoár se tak brzy rozrostl o spirituály, jazzové
kousky, české a světové evergreeny v osobitých úpravách, ale i autorskou tvorbu. Nezaměnitelný zvuk Hlasopletu vychází z geniálních

aranží Davida Vaňáče a hlubokého basu Jana Frause. V kombinaci
se skvělými zpěváky a vtipem Zdeňka Lahody, který koncerty neformálně provádí, máte záruku, že se s Hlasopletem vždy budete bavit.
23. 8. Divadlo z Pošumaví: Bezkontaktní ženy aneb Agrostory

bláznivá komedie z malé farmy
vstupné dobrovolné
Někdo nepojmenovaný se pokouší převzít moc. Skupuje půdu
a zemědělské podniky. Poslední malá farma, kde pracuje několik
manželských párů, ještě odolává nátlaku a lukrativním nabídkám.
Inženýrka Sisa, spolu s inseminátorem Edou, dokončuje převratný
vynález, který může v konečném důsledku vyřešit výživu lidstva.
Lobbisté se nevzdávají a snaží se malou farmu všemožně poškozovat. Mají zájem hlavně o vynález, který nesmí spatřit světlo světa.
Všichni muži pracující na farmě postupně podléhají nátlaku, zato
ženy po vzoru antických hrdinek vezmou spravedlnost do vlastních rukou.
30. 8. Pelíškové

pop-rocková kapela z Nepomuka a Klatov
vstupné dobrovolné
Hudební seskupení Pelíškové funguje na scéně již od r. 1995. Repertoár skupiny je velice bohatý a obsahuje cca 300 písní všech různých
žánrů od popu, rocku, dance, country až třeba k lidové písni. Kapela
kromě domovské Šumavy zahrála např. v Plzni, Praze, Liberci, Brně
a na spoustě zajímavých míst, na hradech, zámcích, saloonech,
lodích, zahradách apod. Nejčastěji uslyšíte Pelíšky na svatbách,
plesech, soukromých i firemních večírcích či při jiných podobných
příležitostech. Sem tam ověří své znalosti cizích jazyků i za hranicemi České republiky.
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Spálené Poříčí – zastávka na znamení – Vojtěch Vurm a Jakub Sochor – výstava železničních artefaktů, Infocentrum Spálené Poříčí

5. 8. – 6. 10.

Kulturní kalendář 2019

8. 8. Z pohádky do pohádky – hudební klauniáda pro děti (Divadlo Hnedle vedle), od 17.00
hodin, náměstí Spálené Poříčí

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
změna programu vyhrazena

8. 8. Posezení s živou hudbou, od 17.00 hodin,
rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí
9. 8. Švejk band – veselá partička muzikantů vás
svými písničkami pozve do pražského podsvětí,
šantánů a hospůdek minulého století, od 18.00
hodin, zámecký areál Chanovice

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

10. 8. 830 let založení obce Vrčeň, program
od 10.00 hodin – prohlídky objektů, výstavy, mše,
ukázka hasičského útoku, komentovaná prohlídka hřbitova a kostela sv. Vavřince, vystoupení
skupiny EKG Heart rock a tajný host, vystoupení

NEPOMUK / SRPEN 2019

17. 8.

celoročně

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

Pohádka Za každým rohem Jeskyňka
v podání Divadýlka Kuba – Plzeň, od 10.00

hodin, Malá letní scéna Nepomuk (v případě
nepříznivého počasí Městské muzeum a galerie),
vstupné 40 Kč

(náměstí A. Němejce)

do 25. 8. Radostná nejistota – fotografie
z Barmy – Jiří Pasze, otevřeno středa–neděle
10–18, Zelenohorská pošta – galerie

18. 8. Mariánská poutní mše svatá, od 10.30
hodin, zámek Zelená Hora, kostel Nanebevzetí
Panny Marie

do 31. 8.

Jindřich Štreit – výstava fotografií Ze tmy ke světlu – soubor fotografií zachy-

úterý–pátek 9–16 / sobota 9–17 / neděle 13–17,
Svatojánské muzeum – Arciděkanství Nepomuk,
vstup zdarma, peregrinus.online

cujících službu vězeňských kaplanů v několika
českých věznicích, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00
hodin   

Výstava 3D papírových modelů svatojánských památek v ČR a v Německu, otevřeno:

1. 8. Kino na kolečkách – Mamma Mia!, hřiště
u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
2. 8. Eva Cendors (recitál šansonů),
od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk,
vstupné dobrovolné
7. 8. Kino na kolečkách – Ženy v běhu, hřiště
u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
8. 8. Kino na kolečkách – Bohemian Rhapsody,
hřiště u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
8. 8. – 31. 8. ATELIER-K - výstava výtvarníků
z Nepomucka, Svatojánské muzeum - Arciděkanství Nepomuk, vernisáž 8. 8. od 16.00 hodin,
otevřeno út – pá 9 – 16 hodin, so 9 – 17 hodin, ne
13 – 17 hodin, vstupné dobrovolné

23. 8. – 29. 9.

23. 8. – 29. 9. Fotoklub Nepomuk, přízemí
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno
úterý–neděle 10.00–17.00 hodin
23. 8. Divadlo z Pošumaví: Bezkontaktní
ženy aneb Agrostory (bláznivá komedie z malé
farmy), od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk), vstupné dobrovolné
24. 8. Promítání filmu Alenka v zemi zázraků
(scénář a režie: Jana Kristina Studničková,
Otakáro Maria Schmidt) – spojené s besedou
s autory a otevřením výstavy filmových fotografií
Josefa Řezníčka v kostele sv. Jakuba (přístupná
do konce letošní sezóny Svatojánského muzea),
od 18.00 hodin, hudební sál arciděkanství (Přesanické náměstí), vstupné dobrovolné

Fotoklub Nepomuk, Minigalerie
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava

OKOLÍ NEPOMUKA / SRPEN

do 5. 10. Výstava Příběh bronzu a železa,
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
do 30. 9. Výstava Dětství v zámeckém parku,
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
do 15. 9. Výstava Loutková laboratoř II., vernisáž od 17.00 hodin (18. 6.), Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
do 1. 9. Výstava Gramofon: vynález, který
změnil svět, Dům historie Přešticka, úterý–pátek
9.00–17.00 hod., sobota–neděle 14.00–17.00 hod.
do 1. 9. Výstava Pojďme si zas hrát, Dům historie Přešticka, úterý–pátek 9.00–17.00 hod.,
sobota–neděle 14.00–17.00 hod.
do 25. 8. Výstava Tajemnou krajinou Blatenska – Pověsti na vlastní kůži, otevřeno
úterý–neděle 10.00–17.00 hodin, Městské
muzeum Blatná
do 18. 8. Výstava ČZS Žinkovy – Klub sv. Václava, Žinkovy
1. 8. Posezení s živou hudbou, od 17.00 hodin,
rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí

9. 8. Michal Tučný revival (countrymusic vycházející z tvorby Michala Tučného), od 20.00 hodin,
Malá letní scéna Nepomuk), vstupné 150 Kč
na místě (v předprodeji 120 Kč)

25. 8. Extraband + R. Zika,
Pizzerie Marshall Nepomuk

2. 8. – 30. 9. Brány Brd – výstava fotografií –
Fotoskupina FO3 Plasy, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

Zelenohorské rybí slavnosti včetně otevření zámku pro veřejnost, od 10.00 do 17.00

Pelíškové (pop-rocková kapela z Nepomuka a Klatov), od 20.00 hodin, Malá letní scéna

2. 8. Tak zase hrají a zpívají Plzeňáci! – koncert,
od 19.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

10. 8.

Nepomuk), vstupné dobrovolné

hodin, zámek Zelená Hora

Oslavy 95. výročí založení Včelařského
spolku pro Nepomuk a okolí – odpolední setkání

13. 8. Letní otevřené taneční lekce pro ženy –
seminář, od 18.00 do 19.30 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix, kurzovné 120 Kč za lekci,
další termín 27. 8.
16. 8. Hlasoplet (pop-acoustic – Plzeň),
od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk,
vstupné 150 Kč na místě (v předprodeji 120 Kč)
17. 8. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou – Duo HARHOU a pohádkou,
8.00–12.00, náměstí A. Němejce, na trhy vstup
zdarma, trhy.nepomuk.cz

30. 8.

31. 8.

se včelami vč. ochutnávky medovin a medu, pohoštění, zábava pro děti, večer zpívaná Když se
sejdem, od 13 do 18 hodin, restaurace Na Vyskočilce (Knárovka)
Dětský den – soutěže a zábava
(nejen) pro děti, Zelenohorská pošta

konec srpna

5. 10. Oslavy 150 let založení Sokola Nepomuk, od 14 hod. prezentace oddílů a výstava fotografií, od 18 hod. akademie (Sokol Blovice),
od 20 hod. Pelíškové, areál Sokolovny, občerstvení, vstupné dobrovolné

3. 8. Do Hořehled na golf zdarma!, od 10.00
do 11.00 hodin, PilsnerGolf Resort Hořehledy,
další termíny 10/8, 17/8, 24/8, 31/8
3. 8. Polánecký MTB triatlon, prezentace
od 12.00 hodin, jednotlivé starty od 13.00 hodin,
koupaliště Polánka u Nepomuka, startovné
100 Kč, přihlášky a informace na tel.: 725 628 695
(p. Hanzlík)
3. 8. Sraz historických vozidel (8. ročník),
od 13.00 do 18.00 hodin, areál ve Dvoře, Spálené Poříčí
3. 8 Tak zase hrají a zpívají Plzeňáci! – koncert,
od 19.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

kulturní kalendář
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žáků ze ZŠ Vrčeň a Smíšeného pěveckého sboru
Vrčeň, promítání videa o obci, Fireshow a ukázka
historického šermu, posvícenská zábava (skupina
Klubíčko rock), kouzelnické vystoupení a mikromagie Štěpána Šmída
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24. 8. Kramolínský vrchozdol – 6. ročník amatérského závodu horských kol, start ve 12.00
hodin, Kramolín, www.vrchozdol.cz,
kontakt na pořadatele 774 182 189

15. 8. Posezení s živou hudbou, od 17.00 hodin,
rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí

24. 8. Bratři Vilímcové – housle a klavír – koncert z díla českých skladatelů, od 18.00 hodin,
zámek Chanovice

Oslava léta – koncert v podání sboru
Canto Nepomucenum, Virtuosi kvintetu a sólistů

29. 8. Posezení s živou hudbou, od 17.00 hodin,
rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí

16. 8.

pod vedením dirigenta O. Vlčka (zazní skladby
Verdiho, Michny, Mozarta aj.), od 18.00 hodin,
kostel Nanebevzetí P. Marie v Myslívě, vstupné
100 Kč, pořádá ŘKF arciděkanství Nepomuk
17. 8. 25 let budování chanovického skanzenu
– výstava, zámecký areál Chanovice
22. 8. Posezení s živou hudbou, od 17.00 hodin,
rozhledna Šťastná věž, Spálené Poříčí

30. 8. Koncert Musical Friendship – moderní
skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír
v podání mladých hudebníků, od 18.00 hodin, zámecký areál Chanovice
31. 8. Auto moto antik & sběratelská burza
Tchořovice u Blatné, více na:
www.burzatchorovice.cz
31. 8. Dětský den se Salomenou, Spálené Poříčí

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

7. 11. 	Dva nahatý chlapi (bláznivá divadelní komedie – hrají:
Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová,
Daniela Šinkorová), od 19.00 hodin, Sokolovna
Nepomuk,
vstupné 430 Kč, předprodej přes plzenskavstupenka.cz
12. 12. 	Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony
Klímové, od 19 hodin, KD Dvorec, vstupné 350 Kč
v předprodeji (místenky)
21. 12.	Olympic + Trilobit, od 19.00, KD Lnáře, předprodej
přes plzenskavstupenka.cz
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vzpomínka

Blahopřání paní Marii Bílkové
Hvězdy už nesvítí, slunce Ti nehřeje,
už se nám nevrátíš, už není naděje.
Smutný je domov, prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš všem.
Jen ten, kdo s Tebou žil, ten jedině ví,
co Tvým odchodem ztratil.

Dne 23. srpna 2019 uplyne třetí smutný rok, kdy bez
slůvka rozloučení odešel
pan Miloslav Skala z Nepomuka.
Stále vzpomíná družka Jiřina Šišková s dětmi,
vnoučata a pravnoučata.

vzpomínka

„Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: víc, než být potěšen, chci těšit
jiné, víc, než být pochopen, druhé chci chápat, víc, než být milován,
chci lásku dávat."

Nabídka platí od 17.7. do 13.8.2019
v prodejně „U Stodoly“
Bobík Tavený sýr smetanový 140g
Madetka tav. sýr smetanový 100g 
Rodinné 82% 200g
Pařížský salám cena za 1 kg
Písecká duš. šunka výběr. cena za 1kg
Ocásky uzené cena za 1 kg

22,90 Kč
15,90 Kč
23,90 Kč
79,00 Kč
169,00 Kč
99,00 Kč

Výstižná slova svatého Františka z Assisi jsou charakteristická pro
Marii. V neustálém spěchu při plnění úkolů, kterých se bez výhrad
ujímá. Ty nejmilejší se týkají péče o její nejbližší, děti a vnoučata,
pro něž je trpělivou, pečlivou, láskyplnou a chápající babičkou.
Jestliže je přesvědčena o své pravdě, velmi důrazně a tvrdošíjně ji
hájí. Svou energii doplňuje neokázalým naplňováním křesťanských
zásad, velmi často praktickou formou – spolu s Paterem Holým
iniciovala vybudování mikulášské kaple, zastává funkci kostelnice
v Prádle, kde se zároveň stará o úklid svatostánku, ochotně dělá
„šoférku" pro méně pohyblivé farnice, pomáhá při úklidech obou
nepomuckých kostelů i dalších kapliček. Hodně času jí zabere
i vedení prádelské kroniky. Její organizační schopnosti se dobře
uplatňují při každoroční Noci kostelů. Podílí se na mnoha dalších
akcích v regionu, Mikroregionu, MAS i v Matici svatojánské. Často
tlumočí, provádí korektury regionálních tiskovin. Tento měsíc slaví
sedmdesáté narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, duševní pohodu,
radost z vnoučat a vyprošujeme Boží požehnání.

Dne 13. srpna uplynou tři roky
ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Anna Šelmátová ze Zahrádky.
Stále vzpomínají manžel Zdeněk,
syn Zdeněk s rodinou, dcera Markéta s rodinou
a ostatní příbuzní.

vzpomínka
Dne 4. srpna 2019
uplynou čtyři roky, co nás opustil
pan Karel Baroch.
Stále vzpomíná manželka s dcerou Lenkou,
syn Karel, vnučky s rodinami a pravnoučaty.

Přátelé z Nepomucka

Nabídka platí od 17.7. do 30.7. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Rodinné 82% 200g
Balsýr 45%t. v s 200g
Krajanka ZOO krém 80g mix druhů
Ocásky uzené cena za 1 kg
Ostravská klobása cena za 1kg

vzpomínka
22,90 Kč
29,90 Kč
9,90 Kč
99,00 Kč
119,00 Kč

Nabídka platí od 31.7. do 13.8. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Lacki Dammer blok 45% t. v s
Zálesák term. Smet. Sýr 125g 2 příchutě
Hodická Vysočina 1967 cena za 1 kg
Vinohradská šunka nejv. jak. cena za 1kg
Písecká klobása

159,00 Kč
21,90 Kč
169,00 Kč
189,00 Kč
139,00 Kč

Nabídka platí od 31.7. do 13.8.2018
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Harmony papír toaletní 8ks
Jar kapsle na nádobí Yellow 48 ks

39,90 Kč
199,90 Kč

vzpomínka
Dne 22. srpna 2019 uplyne 13 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef Václavek

Dne 8. srpna uplyne 22 let,
co nás navždy opustil
pan Josef Valenta z Nové Vsi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

a 22. srpna 2019
uplynou tři roky, kdy nás navždy opustila paní
Alena Václavková.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami
a ostatní příbuzní.

vzpomínka
Nikdy nezapomeneme
na toho, kdo nám moc schází.
Dne 31. srpna tomu bude již 15 dlouhých let,
kdy nás náhle a navždy opustil
pan Jaroslav Ochoc.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje dcera Romana s rodinou.
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řádková inzerce

Prodám skoro novou postel osm měsíců od zakoupení rozm.
210x120 s matrací, úložný prostor. Původ. cena 12 000 Kč, nyní
za 4 000 Kč. Zájemci SMS na tel. 721 350 371

Prodám mrazák BEKO 90 l pěkný, 1 rok užívaný, ještě rok
v záruce, nevyužitý. Cena dohodou. Tel. 605 211 157

Daruji švýcarský dvoulůžkový pletací stroj Busch DM 420.
Tel. 607 047 863

Modřín. stůl 110 x 70 za 300 Kč, kemping. stůl 100 Kč, schody
do bazénu 200 Kč, žehlicí prkno 100 Kč, kovářský svěrák 500 Kč,
srp 100 Kč, sekera 50 Kč. Tel. 776 693 073

Prodám dvě železné a dvě dřevěné postele + matrace, stan
Mamaia mini 72, stůl, PB vařič + bomba, zachovalé tel. Nokie tři
ks. Tel. 776 535 770

2 deky, 2 polštáře, 5x povlečení za vše 900 Kč, kufr 80x50 černý
200 Kč, 2 zimní páns. bundy po 300 Kč, černá kožená pánská
bunda vel. 62 za 900 Kč OK stav, stan 500 Kč. Tel. 776 693 073

Prodám troubu se dvěma plotýnkami nahoře, vířivou pračku
NDR, digestoř, tlakovou nádrž Darling 100 l a Darling 60 l.
Tel. 776 535 770

Prodám králíky na chov i na zabití 250 Kč za kus, pojízdný hever
nový 500 Kč. Tel. 776 814 094

Byt k pronájmu 40 m2 v RD, kauce, nekuřáci. Tel. 605 437 676

Nabízím práci v lese, těžba dřeva a přibližování, Nepomucko
a okolí. Tel. 725 801 053

Hledám pána na výpomoc ve Dvorci na chalupě v podobě sekání
trávy a další práce s motorovou pilou. Sekačku mám, vlastník
křovinořezu a pily vítán. Tel. 723 460 208

G
649 000 Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 7+2,
270M2, POZEMEK 799m2, NOVOTNÍKY

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI,
POZEMEK 8.137m2, VRČEŇ

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

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

Usedlost tvoří dům s chlévy, sklady a garáží,
stodola po rekonstrukci a budova bývalého
katru. Pozemky lze později využít pro výstavbu
nového rodinného bydlení.

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

CENA: DOHODOU
PRONÁJEM KOMERČNÍHO
PROSTORU, 71,22 m2, NÁM.
AUGUSTINA NĚMEJCE, NEPOMUK
K pronájmu nabízíme prostor donedávna
sloužící jako pobočka banky, lukrativní místo
v přízemí domu, okna orientována na náměstí.

G
1 500 m2
PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
V ŽÁKAVĚ, 492m2.
Územním plánem je pozemek zařazen
do plochy bydlení v RD, elektřina zavedena,
vodovod a plynovod přes ulici.

1 200 000 Kč
PRODEJ DOMU 4+1,
POZEMEK 909m2, KLÁŠTER
Užitná plocha neuvěřitelných 569 m2,
dvě podlaží, celopodsklepeno. Bývalá
restaurace na břehu Klášterského
rybníka. K rekonstrukci, volné ihned.

AL

K

Telefon/email:

GAR

Kč

ITU

UJ
ANT

dle ser ver

INTERNET
Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA
Instalace ZDARMA
nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Jméno a příjmení:

5 500 000 Kč

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
1229m2, NOVOTNÍKY
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Daruji 2 postele dětské z masivu nepoužívané, žehlicí prkno,
dětský stan pro 2. Tel. 721 448 983, 371 591 384

Prodám kozičku a kozlíka do chovu, nepříbuzné, letošní.
Tel. 776 699 803
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Prodám za rozumnou cenu rybářské pruty – teleskopy, navijáky
a růz. příslušenství. Regulace rybářské výbavy – dohoda.
Tel. 776 153 573
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Nabízím čerstvé králičí maso. Cena masa je 150 Kč / kg.
Králičí strava je pouze přírodní. Tel. 737 980 814
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Prodám pneu nové na diskách, vyvážené, bez koroze, 165x70x13
na Felicii, za 2 500 Kč nebo dohodou. Nepomuk. Tel. 776 153 573
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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

Kč

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

