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Brilantní kytarista rozezněl svatojánský chrám

Jeden z nejlepších kytaristů světa Lubomír Brabec
vystoupil 20. srpna v Nepomuku v kostele sv. Jana
Nepomuckého v rámci Svatojánského festivalu,
který organizuje jeho vlastní spolek Otavská svatojánská společnost. Doprovázely ho při tom sopranistka Alžběta Poláčková a flétnistka Žofie Vokálková.
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Slovo starosty
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Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva města
(dle § 29 z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů)
1. Volby se uskuteční

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb

Nejzajímavější český architekt besedoval ve stodole

Ve stodole Rodného domu Augustina Němejce vystoupil
13. srpna v rámci Tvůrčí rezidence Nepomuk architekt
a vizionář Martin Rajniš. Mezi mnohými projekty, které
navrhuje se svým týmem převážně ze dřeva, nechyběl
ani projekt nepomucké rozhledny na vrchu Šibenice,
s jejíž bližší podobou se můžete již nyní seznámit
na webu nepomuk.cz. Tam najdete také i další informace
a realizace, vzniklé v letošním ročníku TRNu.

Trojúhelník s vůní benzínu

Poslední červencový víkend patřil tradičně závodu
Nepomucký trojúhelník. Závod historických motocyklů
a sajdkár pořádá Automoto klub Nepomuk v AČR.
První ročník se konal již v roce 1948, délka okruhu byla
tehdy 3 100 metrů. Jako rychlostní silniční závod se
Nepomucký trojúhelník jezdil do roku 1967. S historií
závodu se lze seznámit prostřednictvím stálé výstavy
v Expozici veteránů na Zelenohorské poště v Nepomuku.

Foto na titulní straně:
Nepomucká radnice, foto Pavel Motejzík
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máme za sebou konec prázdnin, které,
věřím, přinesly především nejmladším
generacím nezapomenutelné zážitky.
Ostatně kdo z nás nevzpomíná na dobu,
kdy měl 2 měsíce volna? Vše ale jednou
končí, a tak přeji dětem i studentům
úspěšný začátek roku ve školách či školkách. Neméně tak odhodlání a pevné nervy
jejich pedagogům. V těchto novinách
jsem dostal příležitost shrnout své 4 roky
ve funkci, věřím, že byly vesměs povedené a úspěšné. V září náš čeká patrně
poslední zastupitelstvo před komunálními
volbami, na které tímto srdečně všechny
občany zvu. Volby jsou pak i tématem
měsíce tohoto čísla novin. Obecní volby
jsou pro většinu voličů těmi nejzajímavějšími, protože kandidáty často osobně znají.
Dorazte k nim 5. či 6. října i vy a ukažte, že
vám prioritně záleží na místě, ve kterém
žijete. Budu vám za to velmi vděčný.

volební okrsek č. 2
volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v ul. Družstevní,
Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.
volební okrsek č. 3
volební místnost v budově firmy Elitex, Nepomuk část Dvorec, Železniční 339
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v části Dvorec.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanských průkazem nebo cestovním pasem), popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Jiří Švec, starosta města

Město Nepomuk zve všechny občany na
24. zasedání městského zastupitelstva, které
se bude konat dne 20. září od 19 hodin v sále
KD Dvorec. Program jednání bude 10 dní
před konáním zveřejněn na úřední desce
a webových stránkách www.nepomuk.cz.

foto Milan Demela
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Vážení a milí sousedé,

volební okrsek č. 1
volební místnost v budově Městského muzea a galerie – Nepomuk, nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v těchto ulicích:
A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní,
Luční, Myslivecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní,
nám. A. Němejce, Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám.,
Sportovní, Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty,
U Potoka, U Rybníka, U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.
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MMR ČR:
Marketingové aktivity
v cestovním ruchu
(do 20/9/2018)

Zvyšují se slevy
ve veřejné dopravě a v IDP

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem
zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační
kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky
v destinacích. Poskytovaná výše dotace je
maximálně 50 % způsobilých výdajů. Akce
může být realizována v roce 2018 a 2019.

•
•
•
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Zlevněné jízdné se dětem a studentům přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin, resp. 18. narozenin nebo 26. narozenin.

Lukáš Mácha, specialista CSS

děti 6–15 let

Pro nahrání profilu Dítě a zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu předloží děti při
zřízení karty rodný list. Dětem bude na Plzeňskou kartu nahrán slevový profil Dítě do doby
dovršení 15 let nebo do doby konce platnosti karty. Děti v tomto věku mají od září nárok
na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň. Nárok prokazují Plzeňskou kartou s nahraným
bezplatným kuponem.

P. Jiří Špiřík, nepomucký farář

Foto Jiří Šůs

děti 6–18 let,
studenti 18–26 let,
důchodci.

Elektronický formulář Žádosti naleznete
na adrese: http://www3.mmr.cz/zad.

Umístění sádrového trpaslíka (učence)
s pěti hvězdami na kruhový objezd, kde
původně mělo stát umělecké dílo ztvárňující sv. Jana Nepomuckého, mě zarazilo. Po přečtení komentáře od tvůrkyně,
studentky Helush Yiraq, jsem se však
rozhodl prohlásit ji dodatečně za vítězku
architektonicko – výtvarné soutěže
a udělit ji finanční odměnu 3.000 Kč.
Komentář autorky : "Trpaslík (na horním
objezdu) mě inspiroval k tomu vytvořit
sochu v místním stylu a zároveň udržet
požadované téma sv. Jan Nepomucký"
považuji za vtipný. Mladicky ryze a bez
pokrytectví nám sdělila, že duchovní vnímání světce Jana Nepomuckého je v místě
jeho rodiště na úrovni kýče – sádrového
trpaslíka. "Je v tom ironie, nikoli ovšem
výsměch", okomentoval dílo docent Jiří
Kovanda, vedoucí letošní Tvůrčí rezidence
Nepomuk. Autorka dále píše: "Věřím,
že výsledek mého rezidenčního pobytu
pomůže posunout momentálně zaseknutou situaci ohledně uměleckého díla
na dolní kruhový objezd a že se časem
v Nepomuku dočkáme kvalitního současného umění." Arciděkanství Nepomuk
proto nabízí autorce spolupráci na naplnění její víry a vytvoření odpovídajícího
uměleckého díla s nejsilnějším tématem
pro Nepomuk.

Operace ANYKŠČIAI

S platností od 1. 9. 2018 stát zavádí slevu 75 % na jednotlivém i předplatném jízdném
pro vybrané kategorie cestujících:

Slevy budou uznávány:
•
ve všech vlacích (osobní, spěšné, rychlíky, expresy),
•
na všech linkách příměstských autobusů,
•
na linkách PMDP ve vnějších zónách (jízdenky budou
v prodeji ve vybraných distribučních kanálech).

Trpaslík na kruhovém
objezdu u Pyramidy
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děti 15–18 let

Pro cestující ve věku od 15 let do 18 let bude v systému Plzeňské karty zaveden nový profil
s názvem IDP 15–18. Tento profil bude cestujícím ve věku 15–18 let aktivován na Plzeňskou kartu do dovršení 18 let cestujícího bez nutnosti, aby cestující musel každý rok
prokazovat, že má nárok na slevu. Tento profil bude sloužit pro nahrání zlevněného
předplatného jízdného nebo jako průkaz pro prokázání slevy na jednotlivé jízdné při
koupi jízdenky ve vozidle. Cestující v tomto věkovém rozhraní může mít nahrán také CP
Student (poskytovaná sleva je stejná) – mnozí cestující starší 15 let, kteří od ledna využívají slevy Plzeňského kraje nebo předplatné jízdné IDP mají profil student již nahraný
na kartě a mohou jej i nadále využívat. Nevýhodou profilu student je to, že studenti musí
každý školní rok prokazovat nárok na slevu, který je mu nahrán pouze do 30. 9. následujícího školního roku.
POZOR: Děti ve věku 15-18 musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy
předložit platný žákovský průkaz, platný průkaz ISIC nebo úředně vydaný platný identifikační osobní doklad.
student 18–26 let

Jízdné je přiznáno žákům a studentům, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší
odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem,
které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo
mají obdobné postavení v zahraničí. Platnost profilu Student je aktivována vždy jen do 30.
9. následujícího školního roku, poté musí student prokázat nárok na slevu znovu. Pokud
v roce dosáhne 26 let, je mu sleva aktivována jen do dne předcházejícímu dni 26. narozenin.
POZOR: Studenti musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz nebo platný průkaz ISIC.
důchodce 65+

Tito cestující prokazují nárok na zlevněné jízdné při koupi jízdenky ve vozidle:
•
průkazem občana Evropské unie,
•
cestovním dokladem,
•
jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
•
Plzeňskou kartou s nahraným profilem Senior 65+ a Senior 70+.
Více informací získáte v informačním centru Nepomuk.

Před kulturním domem zastavuje zářivě červená dodávka s nepřehlédnutelným nápisem „HASIČI“. Na poznávací značce je navíc
dodáno „NEPOMUK“, snad aby nikdo nebyl na pochybách, odkud
vozidlo pochází. Z auta hbitě vyskakují dva mladí muži v modrém
dresu s českou vlajkou a nepomuckým znakem na prsou a pohotově otvírají zadní dveře dodávky. Na chodník doslova vypadává
skupina lidí v květovaných dlouhých šatech, ruce plné stojánků
na noty, mihne se i bubínek, ukulele a kytara. S pianem statečně
zápasí jediný muž v našem sboru.
Svědkem této situace mohl být ten, kdo okolo poledne 21. července procházel přes hlavní náměstí v litevském městě Anykščiai, kde zrovna probíhala slavnost na počest sta let existence
Litvy. Nepomucký sbor Canto nepomucenum se právě dostavil
na zkoušku mikrofonů.
Cesta našeho sboru do Pobaltí však začala mnohem dříve.
Nejprve nikdo z nás možnost jet zpívat do partnerského města
nebral moc vážně. Zmínka o Litvě se stala spíš takovým vtípkem
při zkouškách. Nakonec se o tom mluvilo tak dlouho, že se několik
nejotrlejších členů rozhodlo výpravu do téměř 1 400 kilometrů vzdáleného Anykščiai opravdu podstoupit. Kromě 8 členů sboru a dvou
řidičů z řad místních hasičů opustil Nepomuk 19. července ve tři
ráno také starosta Jirka Švec. Na česko-polskou hranici jsme dorazili rychle, pak se to začalo trochu táhnout. Co se průjezdu Polskem
týče, zmínila bych snad jen to, že polské dálnice jsou na mnohem
lepší úrovni než české. Polsko nám zabralo celý den a večer jsme
se ubytovali poblíž polsko-litevské hranice v apartmánech ve městě
Suwałki. Do Anykščiai jsme tak dorazili až další den okolo oběda.
Ubytování nám bylo zajištěno ve sportovním centru. Ukázalo se, že
zdaleka nejsme jediní hosté, anykščiaiský starosta na oslavu litevské samostatnosti pozval zástupce všech partnerských měst, mezi
nimiž jsme byli my zdaleka nejvíce ze západu. Zaregistrovala jsem
Ukrajince, Bělorusy, Rusy, Poláky, Lotyše, Estonce a také Gruzínce.
Odpoledne jsme podnikli procházku po městě. Nyní tedy takové
malé architektonické okénko. Litevské domy jsou velmi malé,
zpravidla dřevěné a působí jako pestrobarevné chatky severského
rázu. Kostel v Anykščiai je však mohutný, cihlový a pokud někdo
čeká jisté ruské prvky z pravoslavných chrámů, tak je překvapen. Že
Litva byla součástí Sovětského svazu, se dá poznat podle paneláků
a jiných budov z 20. století, celkově však město rusky nepůsobí.
Nutno však přiznat, že domluva s místními je mnohem snazší pro
ty, kteří umějí rusky. S angličtinou jsme si většinou ani neškrtli.
Naše průvodkyně se o ni snažila, ale nebylo to ideální.
První večer jsme se stali součástí průvodu, který zahajoval slavnost. Účastnila se ho všechna partnerská města a vedl přes celé
Anykščiai k hlavnímu pódiu v parku. Než průvod vyšel, zjistili jsme,
že se nejspíš očekávalo, že budeme mít oblečené nepomucké kroje.
Jenže z anglického projevu naší průvodkyně jsme rozluštili jen to,

že se máme "hezky obléknout". Dopadlo to tedy tak, že Češi byli
jako jediní v civilu, zaplaveni různorodými kroji východní Evropy
(součástí těch gruzínských byly i šavle). Dostali jsme českou vlajku,
jíž se ujal vlajkonoš, a zapojili jsme se do průvodu. Předvoj nám
dělaly dvě litevské děti v krojích s cedulí „Čekija“. Mně pak celý
průvod nejvíce připomínal slavnostní zahájení olympiády.
Další den sbor vystupoval na pódiu na hlavním náměstí. Jednalo se o naše první zahraniční vystoupení, navíc jsme měli také
poprvé zpívat do mikrofonů. Výběr písniček myslím nemohl být
lepší. Předvedli jsme jak české „lidovky“, tak novější popové písničky, část našeho duchovního repertoáru a také několik anglických písní. Moc jsme si vystoupení užili a zaujali jsme také diváky
svou odlišností od ostatních vystupujících. Před námi i po nás se
totiž na pódiu střídaly převážně ukrajinské folklórní soubory, které
jako by prezentovaly kostýmy z Mrazíka.
Po našem koncertě následovalo veselé shledání se slovenskou
delegací z Krupiny, která je rovněž naším partnerským městem.
Všichni jsme se přesunuli na luxusní raut s pochoutkami, jaké
jsem v životě neviděla.
Náš oficiální program jsme završili třetí den návštěvou bohoslužby. Musím na naši výpravu prozradit, že kvůli dlouhému kázání
v litevštině jen dva kusy vydržely do konce a my ostatní jsme se
postupně se vší nenápadností vytratili.
Přestože jsme v Anykščiai strávili poměrně málo času, našli
jsme dost prostoru na koupání v řece Šventoji (v překladu Posvátná
řeka), zdolali jsme věž kostela, zašli do kavárny, navštívili jsme
místní historické nádraží úzkokolejky a někdo se stihl také projet
na kole v okolí města a řeky. Večery jsme pak trávili zpíváním,
které vždy plynule přešlo do příjemného posezení nad sklenkou
vína. Ačkoli jsme nejvíce upevnili vztahy mezi námi Nepomučáky,
poslední večer jsme se velmi družili s kolegy z ostatních partnerských měst a u stolu nakonec zazněly i melodie z Polska a Gruzie.
Naše litevské zážitky byly intenzivní a skvělé, nikdo z nás nečekal, jak moc si to tam užijeme. Až budu po letech vzpomínat, vybavím si, jak byla Litva úplně rovinatá, bez vesnic, ale s plno borovými
lesy; jak jsme utužili sborového ducha a jak jsem na druhé straně
Evropy objevila, jaké bezvadné lidi u nás máme. Protože vždycky
je to hlavně o lidech. Díky moc Janě, Jirkovi, Jirkovi, Vláďovi, Jitce,
Petrovi, Katce, Elišce, Lucce a Janě.
Hana Vincourová
Ráda bych poděkovala všem účastníkům, kteří měli odvahu
zrealizovat a podniknout tak náročnou cestu. Máte moji
poklonu i upřímný dík.
Jana Vopalecká, vedoucí sboru Canto Nepomucenum
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Divné srpnové ráno
Bylo to tehdy zvláštní ráno. Zvláštní tím, že mě nezvykle brzy budili
babička s dědečkem, u nichž jsem byl právě na prázdninách. Jsou tady
máma s tátou, musíš domů. Byl jsem rozespalý a zmatený. Asi tak,
jak zmatený by byl každý dvanáctiletý kluk. Vždyť jsem toho měl ještě
tolik v plánu. Udělat si takový meč, jako měl d´Artagnan, jít s dědou
na houby a na zítřek jsme přece měli se sousedovic klukama domluvený velký fotbalový zápas…
Ve chvatu jsme se rozloučili a během pěti minut náš trabant pošmourným ránem pospíchal k domovu. Cestou jsme potkávali kolony
aut, nejen civilních. Před vesnickými konzumy postávaly, stále ještě
nic nechápající, skupinky lidí s kárkami a velkými taškami. Když jsme
přijeli domů, zdálo se mně, že vše je jako dřív. Ale nebylo to jako dřív.
Najednou pod našimi okny zarachotily motory a kolem domu projížděla kolona vojenských aut. Dodnes před sebou vidím, jak přední kolo
jednoho z automobilů se nějak nepřirozeně viklalo, jen jen upadnout.
Jeho řidič s obavou čekal, jak to dopadne. To auto se mi zdálo nějak
vysoké, skoro jako patrový dům. Později jsem se dozvěděl, že to bylo
vozidlo značky ZIL.
Tatínek neměl doma stání. Šel se večer podívat na náměstí a já,
i přes odpor maminky, jsem šel s ním. Vešli jsme do budovy Národního výboru. Tam na chodbě rázoval malý voják v mantlu až na paty
a s lodičkou na stranu. Samopal na jeho rameni nijak nezvyšoval jeho
vážnost. Spíše ještě podtrhoval ubohost toho stvoření. Po chvilce

zprávy

7

Krátké zprávy
se objevil soudruh tajemník s táckem, na němž byl šálek s kávou,
a s jakýmsi křečovitým úsměvem a hranou veselostí tu kávu vojáčkovi
nabízel. Doma bylo smutno. Naši neměli potuchy, co bude zítra – natož
za týden – a jak to vlastně všechno dopadne. Bude válka? Těch pár
dnů, co zbývalo do konce prázdnin, jsem strávil u maminky v práci.
Děti mají jiné starosti než dospělí a jejich problémy nijak neřeší. A je
to tak dobře. Byl to hezký týden. Když jsem se začínal nudit, odskočil
jsem si občas do sousedního podniku, kde pracovala moje babička.
A právě když jsem tam byl jednou na návštěvě, ozvalo se z rádia "před
Rozhlasem zastavil tank – buď zdráva, republiko!" A nato začala hrát
hymna. Všechny ty ženy z celé dílny si stouply a plakaly. Ano, tenhle
okamžik se mně vryl hluboko a navždy do paměti. Přesto na prázdniny
toho roku velmi rád vzpomínám. Byly možná nejlepší. Kolem domu
babičky a dědy chodily k Berounce party trampíků. A ti kluci a holky
byly nějací veselí, veselejší než jindy. Měli širáky, na zádech kytary
a u pasů se jim houpaly strašlivě vypadající nože na chleba. Holky se
smály a boty si nosily v rukách. Z rádia zněly krásné písničky.
A co bylo dál? Přešlo pár měsíců a jako by přestalo foukat čerstvé povětří. Nastal čas stojatých vod. Kdosi se z té beznaděje upálil.
Všechno bylo jakési divné. Takové normaližační… Pošmourné jako
tenkrát to ráno.
Karel Baroch

Oprava Zelenodolské ulice je opožděna. Zelenodolská ulice měla
být dle původních předpokladů opravována již od začátku prázdnin.
Bohužel firma, která zakázku vyhrála, nečekaně od smlouvy odstoupila a muselo být vypsáno nové výběrové řízení. Lze předpokládat, že
stavební práce budou zahájeny nejdříve v říjnu. Koncem srpna proto
došlo městskými technickými službami k drobným opravám, aby byla
do zahájení rekonstrukčních prací zajištěna alespoň základní sjízdnost.

Ze Spáleného Poříčí do Dubé. O. K. BUS Praha a Wellness hotel Brdy
Spálené Poříčí zvou 11. října na prohlídku porcelánky v Dubé, Teplic,
samostatný oběd a procházku městem. Cena je 380 Kč. Rezervace
na telefonu 601 200 226 či e-mailu: info@hotelbrdy.cz.

Restaurace ve Dvorci se dokončuje. V souvislosti s rekonstrukcí
restaurace v bývalém hotelu ve Dvorci došlo také k zateplení a provedení nové fasády na sálu. Odloženy byly jen práce na zateplení
zadní fasády sálu, které budou realizovány v příštím roce. Interiér
se dokončuje včetně vybavení kuchyně. Jako pronajímatelé se předběžně přihlásili tři zájemci.

Začínají Haydnovy slavnosti. Mnoho míst jižního Plzeňska rozezní
v září oblíbené Haydnovy slavnosti, které se konají již pošestadvacáté.
Z našeho regionu doporučujeme koncert pro housle a varhany 8. září
ve Spáleném Poříčí či koncert v duchu staré Paříže, který proběhne
21. září na zámku v Blovicích. Bližší program na haydn-festival.eu.

Poskytněte pomoc coby dobrý anděl. Tři rodiny z Nepomuku a dalších
dvacet devět rodin z okresu Plzeň-jih již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomáhejte prosím také. Více na www.
dobryandel.cz.
Poslední bytovka se dokončuje. V závěru srpna začaly práce na dostavění poslední, léta rozestavěné bytovky v lokalitě Na Daníčkách.
Nabídne 6 posledních bytů, v této lokalitě budou nadále vznikat
jen rodinné domy. Zájemci o byty 2KK až 4KK mohou kontaktovat
nepomuckou pobočku realitní kanceláře Evropa.

Z činnosti Policie Nepomuk
V období od 15. 7. 2018 do 14. 8. 2018 bylo ze strany OOP Nepomuk
řešeno několik případů, které stojí za krátké zmínění.
Odpoledne 26. 7. 2018 došlo na silnici č. I/20 u Špitálského
rybníku k dopravní nehodě tří osobních automobilů. Řidič prvního vozidla, jedoucího ve směru na Plzeň, odbočoval do ulice
Nábřeží. Jelikož jela v protějším pruhu vozidla, musel na místě
zastavit. Za ním přijelo druhé vozidlo, které rovněž zastavilo.
Řidička třetího vozidla ovšem nedobrzdila a způsobila tak dopravní
nehodu. Na místo byla povolána hlídka OOP Nepomuk, která zjistila, že řidičem prostředního vozidla je mladistvá osoba, která tudíž
nemůže řídit osobní automobil. Ještě větší překvapení znamenalo
pro příslušníky policie provedení testu na přítomnost návykových
látek, který byl u této mladistvé osoby pozitivní na látky pervitin
a marihuana.
I v dalším případu sehrály svoji roli návykové látky. Ve večerních
hodinách dne 1. 8. 2018 kontrolovali nepomučtí policisté osobní
automobil v obci Srby. Jeho řidička budila dojem, že je pod vlivem
drog a byla proto podrobena testu na jejich přítomnost. Tento byl
pozitivní na látku pervitin.
V odpoledních hodinách dne 6. 8. 2018 zastavila hlídka OOP
Nepomuk v obci Klášter osobní vozidlo, jehož řidič byl opět pod
vlivem pervitinu.
O dva dny později byl mezi obcemi Klášter a Dvorec kontrolován nepomuckými policisty řidič malého motocyklu. Bylo zjištěno,
že dotyčný není držitelem řidičského oprávnění, za což mu hrozí
uložení zákazu řízení motorových vozidel a pokuta.
Odpoledne 13. 8. 2018 kontrolovali policisté v obci Nepomuk automobily jezdící na silnici č. I/20. Ve směru od Plzně v tu
dobu přijíždělo do obce osobní vozidlo. Když se za ním policisté vydali, řidič zrychlil a pokusil se hlídce ujet. Na kruhovém
objezdu u čerpací stanice vjel do protisměru a hodlal pokračovat
směrem na Dvorec. Nezvládl ovšem řízení a havaroval. Hlídka OOP
Nepomuk muže dopadla a záhy vyšel najevo důvod jeho pokusu
o ujetí – muž „nadýchal“ 2,32 promile a navíc vůbec nebyl držitelem řidičského oprávnění.
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Stejně jako v předchozím období, i tentokrát byly ze strany OOP
Nepomuk řešeny případy, v nichž figurovali cizí státní příslušníci.
V prvním případě zatajil občan Ukrajiny peněženku, kterou
nalezl v odpoledních hodinách dne 20. 7. 2018 v jednom z nepomuckých obchodů. V peněžence byla finanční hotovost vyšší než
7 000 korun a dvě platební karty. Hlídka OOP Nepomuk cizince
záhy vypátrala na jedné z místních ubytoven a zadržela jej. Muž
měl v tu dobu odcizené věci stále při sobě. Během prohlídky u něj
byl dále nalezen padělaný rumunský doklad totožnosti, na který
byl zaměstnán v jedné z místních firem. Cizinec putoval do policejní cely a poté rovnou k soudu, kde si vyslechl rozsudek trestu
o vyhoštění.
Druhým případem byla dopravní kontrola v nočních hodinách
dne 11. 8. 2018 v obci Budislavice. Nepomučtí policisté zde zastavili vozidlo, které řídil občan Polské republiky. Tento byl podroben
dechovým zkouškám, kdy displej přístroje ukázal hodnoty 1,96
a 1,98 promile alkoholu v dechu. Navíc bylo zjištěno, že dotyčný
vůbec není držitelem řidičského oprávnění. Muž byl proto zadržen, převezen k odběru krve a poté do policejní cely, odkud putoval rovnou k soudu.
Za zmínku jistě stojí i násilný vstup hlídky OOP Nepomuk
dne 1. 8. 2018 do jednoho z domů v obci Oselce. Policisté přijeli
na místo po oznámení, že seniorka neotevírá a za dveřmi štěká
pes. Policisté proto do domu vnikli oknem a v jedné z místností
nalezli ležící ženu, jejíž zdravotní stav byl velice vážný. Hlídka
poskytla seniorce první pomoc a kontrolovala její životní funkce
do příjezdu záchranné služby.
V poslední době se bohužel vyskytlo i několik zatím neobjasněných případů majetkové trestné činnosti. Zejména se jedná
o vloupání do budovy jednoho z obecních úřadů a prodejny potravin. Nepomučtí policisté se dále zabývají případem odcizení věcí
turistům ze stanu v kempu. K činu došlo během noci, když jeho
obyvatelé spali.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Ve Vrčeni vykupují jablka. Na konci srpna zahájilo tamní zahradnictví výkup jablek, a to v pracovní dny 9–16 hod., v neděli 16–18 hod.

Na Smolivecku proběhnou oslavy Československa. 22. září od 12:00
hodin budou v obcích spadajících pod Mladý Smolivec probíhat
pietní akce, které vyvrcholí v Radošicích bohatým kulturním
programem.
Zastávky v Plzni se změní. 2. září došlo k přesunu zastávek v Plzni.
Místo zastávky U Školky budou příměstské autobusy obsluhovat
zastávku Slovany na Náměstí Milady Horákové. Cestujícím se tak
zlepší, a výrazně zkrátí, přestup na tramvajové a autobusové linky
MHD.

Mladý Sochor nadějným sportovcem. Česká reprezentace v pozemním hokeji U18 se třemi hráči TJ Plzeň-Litice v sestavě přivezla
z Mistrovství Evropy U18 ve Walesu 5. místo, přičemž Ondřej Sochor
byl nejlepším střelcem českého týmu. Blahopřejeme!

Hřiště u školy má za sebou druhé výběrové řízení. 21. srpna uplynula
lhůta pro podání nabídek na úpravy hřiště u základní školy, ve které
město Nepomuk obdrželo 5 nabídek. Hodnotící komise provedla
posouzení a hodnocení nabídek a doporučila zadavateli rozhodnout
o výběru nejvhodnější nabídky. Další průběh výběrového řízení
ukáže, zda se podaří splnit dotační podmínky MŠMT pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejíž poskytnutí je podmínkou
realizace sportoviště.

Nenechte si ujít Víkend otevřených ateliérů. Už třetím rokem se
poslední zářijový víkend 29. a 30. září 12018 v Plzni a okolí otevřou
dveře ateliérů, galerií, výtvarných škol a dalších míst, kde umění
vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to příležitost poznat
osobně ty, kdo tvoří v jejich okolí, seznámit se s výtvarnými technikami a třeba zkusit i sami tvořit. Otevřen bude mít také Ateliér
K v Rodném domě Aug. Němejce.

Strategie je hotová. Strategický plán rozvoje města Nepomuk pro
léta 2018-26 bylo možné připomínkovat do konce prázdnin. Nyní
jsou poslední připomínky zapracovávány a v druhé polovině měsíce
bude zařazen na jednání městského zastupitelstva. Součástí plánu
je podrobná analýza výchozí situace, návrhová část včetně akčního
plánu a také tři oborové koncepce zaměřené na cestovní ruch, volnočasové aktivity a oživení náměstí.

Bavte se ITEPem 2018!
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové turistické informace, informace
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety, a to na 14. ročník
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách TJ
Lokomotiva v Plzni, který se koná ve dnech od 20. do 22. září. Přijďte
soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu,
pohodu, odreagovat se, pro nové možnosti, kam vyrazit, kde jste
ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o čem jste neměli tušení, co vás
dostane a budete chtít být u toho. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů
světa, od infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších.
Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osobností
a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brýlemi, usaďte se u divadelních představení,
žasněte pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava, do Chodska,
Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmanií.
Ochutnejte výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, německá a česká piva. Přijďte na ITEP 2018!
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O nové podobě památníku
je rozhodnuto

Památník obětem válek a padlým se sochou prezidenta Masaryka, jedna z dominant nepomuckého náměstí, bude opraven
a doplněn. Na začátku roku vypsalo město Nepomuk na základě
podnětu kronikáře Karla Barocha výtvarnou soutěž na doplnění
památníku o jmenný seznam obětí. V polovině prázdnin rada
města rozhodla na základě doporučení kulturní komise o tom,
která z variant se bude realizovat. Než si vítězný návrh přiblížíme,
vraťme se ještě k historii památníku. Od vypsání soutěže se totiž
objevila nová fakta.
Komitét pro vztyčení památníku padlým v I. světové válce byl
v Nepomuku ustanoven v roce 1920. Na návrh Vojtěcha Silovského,
jednoho z tehdejších radních, bylo rozhodnuto, že hlavním prvkem
pomníku bude socha Tomáše Garrigua Masaryka. Plastiku zhotovil plzeňský sochař Vojtěch Šíp (1885–1931), autor dalších obdobných soch v regionu, podstavec místní stavitel Řežábek. K odhalení
památníku došlo 28. července 1925. Na soklu byl původně pouze
strohý nápis „PADLÝM“. Památník se během své existence dočkal
množství změn, které souvisely zejména s politickou situací v zemi.
Po nacistické okupaci, v roce 1941, byla socha TGM odstraněna
a uschována, v roce 1945 se zas navrátila na své místo. V padesátých
letech, za komunistické diktatury, byla odstraněna znovu a tentokrát i zničena. Sochu nahradila mísa na „věčný oheň“, který zde
ale snad ani nikdy nehořel. V roce 1968 byla na stélu nakrátko usazena busta TGM (dnes zapůjčená do DEPA 2015), která se po invazi
ruských vojsk sejmula a nahradila opět mísou. Záhy po listopadu
1989 byl ustanoven spolek pro obnovu pomníku TGM a během
krátké doby se podařilo navrátit na podstavec volnou kopii původní
sochy. Také nápis na soklu se měnil, dnes je zde uvedeno „Obětem
válek – padlým“, v časech normalizace kryl původní nápis státní
znak ČSSR, po němž zbyly tři zaslepené dírky.
Vítězný záměr vhodně reflektuje osudy památníku. Nepřidává
žádné další hmoty či pamětní desky, pouze velmi střídmě zasahuje
do již několikrát upravovaného podstavce. Ústředním motivem
návrhu je seznam jmen válečných obětí, který se jako nepřerušovaná linie vine vodorovně kolem soklu v sestupné spirále. Jména
jsou řazena dle roku úmrtí. Seznam není ukončen a představuje
tak jisté memento, že hrůzy válek nemusí patřit ani v našich končinách pouze minulosti.
Mimo doplnění jmenného seznamu se počítá i s očištěním
celého památníku a drobnými restaurátorskými zásahy. Dojde
také k vyspravení schodiště či revitalizaci zeleně. Kolem památníku bude pískový chodníček. K odhalení renovovaného památníku by mělo dojít ke stému výročí vzniku Československa 28. října
tohoto roku.
Výtvarná soutěž na doplnění památníku probíhala anonymně,
přihlásili se čtyři účastníci. Vítězný návrh se vyznačoval nejen
decentností zásahu do veřejného prostoru a ohleduplností k dochovaným prvkům, ale i vcelku originální ideou. V neposlední řadě byl
finančně nejméně náročný. Jeho autorem je mladý pražský sochař
Adam Kovalčík, který před dvěma lety zvítězil i v soutěži na umělecké dílo pro kruhový objezd u Pyramidy. Opravy a úpravy památníku podpořil finančním příspěvkem Plzeňský kraj.
Pavel Kroupa, místostarosta
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Nejstarší dům v Nepomuku ožije
Dům U Lípy či též U České lípy je označován za nejstarší obytné
stavení našeho města. Jeho podoba je sice pozdně barokní, s úpravami z 19. století, ale najdeme zde i stopy gotiky, ať již jde o portálek vsazený do ohradní zdi či klenbu sklepení. Především se
ale jedná o první měšťanský dům, který získal status kulturní
památky – a to již v roce 1941. S domem se pojí obrozenecká tradice i svatojánské legendy, údajně právě zde byla původní nepomucká rychta. O domu jsme obšírně psali před dvěma lety, kdy
byl zastupitelstvu předložen návrh na odkoupení objektu městem.
Návrh nakonec nebyl přijat, neboť medializace tématu vedla
k tomu, že se objevili potenciální soukromí investoři. Z jejich
záměru nakonec sešlo, ale poté se přihlásili i další zájemci o koupi
domu, s nimiž jednali nejen zástupci realitní kanceláře, která
objekt v zastoupení majitele prodávala, ale i památkové péče
a městské samosprávy.
Dům nakonec v červnu tohoto roku zakoupila Marcela Radlingerová, která hodlá domu navrátit zašlý lesk a uvést jej do původní
pozdně barokní podoby. Nová majitelka provozuje v Plzni návrhářské studio MARA Design-Interier a také opravuje tvrz Opálka
nedaleko hradu Klenová u Klatov. „Dům jsem koupila vlastně jen
kvůli jeho záchraně, nic jiného v tom nebylo. Mrzelo mě, že taková
krásná stavba tak dlouho jen chátrá,“ prozrazuje svou motivaci
paní Radlingerová. Lze tedy předpokládat, že dům U Lípy bude
v nejlepších rukou.
V průběhu letních prázdnin již došlo v areálu k odstranění
náletových dřevin, vytřídění a vyvezení suti. Truhláři si zaměřili
okna a připravili návrh na jejich opravu a doplnění. Na místě

Soutěžní vizualizace Adama Kovalčíka

Historická podoba domu U Lípy na obraze Viktora Peška. Obraz daroval
Městskému muzeu v Nepomuku pan Altman, původní majitel domu.

samém proběhla jednání se zástupci památkové péče a městské samosprávy. Ještě do zimy by mělo dojít k drobným opravám střešní krytiny, která vykazuje lokální poškození a také
k odstranění nevzhledných vikýřů, které na dům umístil předchozí vlastník. Po konzultaci s památkáři by je měla nahradit
střešní okna, která, ač nejde o historickou konstrukci, jsou přeci
jen ke vzhledu střechy citlivější. Oprava a doplnění výplní okenních otvorů by měly následovat hned poté. Předpokládá se, že
rekonstrukční práce budou probíhat ještě několik let, pozvolna,
postupně a v těsné spolupráci s památkáři. „Oceňuji vstřícný přístup památkové péče i místostarosty Pavla Kroupy, nabízeli nejen
odbornou pomoc, ale i možnosti spolufinancování obnovy z různých
dotačních programů,“ uvádí nová majitelka.
A jaké jsou záměry na budoucí využití objektu? „Nejde o žádný
primárně podnikatelský záměr, dům ale musí vydělat nějakou korunu
na svůj běžný provoz, vytápění a údržbu,“ sděluje Marcela Radlingerová. V plánu je tedy malý apartmánový dům či penzion se
zhruba šesti pokoji a kavárnou v přízemí, která bude fungovat
především pro ubytované hosty, ale při různých městských akcích,
jako je Otvíráme Nepomuk či Svatojánská pouť, i pro veřejnost.
Majitelka plánuje též propojení objektu s tvrzí Opálka, kde je
záměr na zbudování pivovaru, lihovaru a kovárny. U Lípy by tedy
mělo být k dostání pivo i další produkty z Opálky. Obě místa by se
měla vzájemně doporučovat, dělat si reklamu. Realizace záměru
tedy povede nejen k záchraně cenné památky, ale též prospěje
rozvoji cestovního ruchu v Nepomuku i vzhledu a fungování Přesanického náměstí.
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Téma: volby
do zastupitelstva
města
Zářijové číslo Nepomuckých novin
je poslední před volbami, které se
bezpečně dostane ke všem čtenářům.
Rozhodli jsme se v něm proto
udělat téma měsíce pro lídry nových
kandidátek do zastupitelstva města
Nepomuk a dát všem k dispozici
stejný prostor. Jaký mají svůj volební
program, kandidáty, zhodnocení nebo
kritiku, popřípadě co dalšího mají
na srdci? Přinášíme tímto odpovědi
všech, kteří jsou na kandidátních
listinách za číslem 1, a seřazujeme je
v abecedním pořadí dle jejich příjmení.

Václav Kovář, lídr kandidátky
Sdružení kandidátů Nepomuka a Dvorce

Pavel Kroupa, lídr kandidátky
Zelená pro Nepomuk

Josef Michek, lídr kandidátky
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů

Sdružení nezávislých kandidátů – „Sdružení kandidátů Nepomuka
a Dvorce“ kandiduje z důvodu nespokojenosti se stávajícím stavem
na nepomucké radnici. Ne vše je samozřejmě špatně, ale zejména
oblast týkajícím se informování jak ostatních zastupitelů a veřejnosti, transparentnosti jednání a konání a v neposlední řadě neudržitelný způsob hospodaření města tvoří jádro naší nespokojenosti.
Finanční prostředky jsou navíc využívány tak, že ve velkém mizí
za různé aktivity, ze kterých nemají nepomučtí občané (nebo jejich
většina) žádný užitek. Usadilo se zde politikaření a kamarádíčkovství a prosazování svých vlastních zájmů či zájmů úzkého okruhu
osob. Další podstatný problém je to, že město za poslední 4 roky
neposkytlo mladým lidem, kteří v Nepomuku chtějí žít a postavit
si dům, žádné možnosti pro stavbu. Mnoho jich tak již rezignovalo a odstěhovalo se jinam i se svými rodinami. V Nepomuku tak
začíná počet obyvatel klesat se všemi důsledky, které to pro město
zejména do budoucnosti bude mít. V době uzávěrky Nepomuckých
novin nemáme ještě zformovaný program. Ten bude k dispozici
nejpozději v první polovině září na našich webových stránkách,
ale bude mimo jiné vycházet z výše uvedeného se snahou dát tyto
oblasti do pořádku. Program budou konkrétní kroky, které se
budeme snažit prosazovat v případě úspěchu u voleb.

Zkuste si vzpomenout, jak vypadaly před čtyřmi lety noviny, které
držíte v ruce, jak městský web, Hotel ve Dvorci, pouť či farmářské
trhy. A co úplné novinky? Kompostéry do domácností zdarma,
nové lavičky, nové koše a stojany na jízdní kola, stovka vysazených stromů, dotační program na opravy domů v centru města,
autobusové spoje o sobotách, školní zahrada a parkoviště u MŠ či
kulturní program na Malé letní scéně? Město si začalo více vážit
svého historického kulturního dědictví a systematicky pracovat
na rozvoji cestovního ruchu – zrestaurovaly se snad všechny památkově cenné sochy, do centra města se pomalu vrací žulová dlažba,
samospráva se snaží pomáhat vlastníkům památek. Nepomuk se
prezentuje jako místo slavné historie i živé kultury a začíná tak
být i v širokém okolí postupně vnímán, zvyšuje se jeho renomé.
Pokud máte za to, že uvedené kroky představují cestu správným
směrem, volte naši kandidátku, neboť výše uvedené jsme iniciovali, podpořili, či přímo realizovali – a v dalších letech na to
hodláme navazovat. Je samozřejmě zapotřebí poděkovat i všem
ostatním zastupitelům, kteří pro naše návrhy zvedli ruku.
Jako součást vedení města jsme se snažili, aby bylo jeho rozhodování koncepční, založené na hlubším porozumění problémům
a otevřené občanům – viz postupy komunitního plánování při přípravě územní studie Pod Vinicí, nového územního i strategického
plánu.Pro další volební období máme již připraveno množství
projektů, provázaných se zmíněnými strategickými dokumenty,
které chceme realizovat. Namátkou: úprava příjezdu a příchodu
k základní škole, včetně nových autobusových zastávek na sídlišti,
rozšíření a rekultivace školní zahrady, přestupní uzel na nádraží,
nové koupaliště, park u potoka Mihovky či rozhledna na Lipovém
vrchu. Rádi bychom připravili i rekonstrukci náměstí, vybudovali
nové prostory pro ZUŠ, postavili nové nájemní byty a dokončili
přípravu parcel pro rodinné domy. Důležité je pro nás ale nejen,
co se vybuduje, ale i zdánlivě nehmatatelné věci, především, jak
město žije, jaká je v něm atmosféra, jaké jsou možnosti trávení
volného času, jaké jsou mezilidské vztahy.
Zelená pro Nepomuk nabízí vizi Nepomuka jako města pro
21. století, sídla, které si váží svých dějin a cílevědomě je využívá pro svůj rozvoj. Chceme na historických základech budovat
moderní město, nikoliv se vracet do devadesátých let.

Naše kandidátka „Sdružení ODS a nezávislých kandidátů“ je založena na dlouhodobé tradici svého působení v našem městě, a to
prakticky od prvních svobodných voleb v roce 1990. Za tu dobu
Nepomuk prošel spoustou změn. Jsme rádi, že se na nich mohla
intenzivně podílet celá řada našich zastupitelů. Jistě, že bychom
ve velké plejádě úspěchů našli i neúspěchy nebo že bychom to
z dnešního pohledu udělali jinak nebo lépe. Je však jistě spousta
věcí, které se nestačily dokončit. Některé však nebyly ani započaty.
Pravda, dnes žijeme v jiných podmínkách a potřebách. Doba se
zčásti změnila, ale zásadní potřeby občanů a města zůstávají, ještě
více se zvýraznily a staly se pro mnoho z nás dominantnější. Stále
chybí pracovní příležitosti v místě, sociálního bydlení je nedostatek nebo je nevyhovující, služby váznou a nejsou pro ně vhodné
prostory k jejich dalšímu rozvoji. Kolik máme příležitostí pro vyžití
dětí a mládeže – velice málo, nebo nejsou vůbec, spolková činnost
vázne. V tomto, ale i dalším zlepšení našeho města a tím nás všech
vidíme naše cíle. Musíme ale v tomto hledět i na naše sousedy
z okolních obcí. I těmto jsme povinni zajistit nejenom správu státních orgánů, ale i ostatní potřeby pro jejich kvalitní život. Proč to
ostatní větší města dělají a Nepomuk ne? Pak se nedivme, že sem
nechtějí podnikatelé a investoři. Ať chceme, nebo ne, přiznejme si
pravdu. A v tom vidíme hlavní cíl naší budoucí práce – pozvednout
naše město na úroveň, na kterou patří, a nenechat ho tam, kde je
dnes. Přejděme od planých slibů a nesplněných přání k činům.
To je priorita kandidátů „Sdružení ODS a nezávislých kandidátů“.
Proto Vás, vážení spoluobčané, žádáme o Vaše hlasy a podporu.
Uděláme vše pro lepší život v našem městě, pro lepší Nepomuk.

Naši kandidáti
1. Václav Kovář
2. MUDr. Michal Mareček
3. Ing. Petr Čekan
4. Iva Přibáňová
5. Mgr. Lenka Čekanová
6. Martin Běle
7. Roman Bláha
8. Václav Michálek

Otázka pro lídry kandidátek:
Proč by měli občané volit
právě vaši kandidátku?

→

9. Mgr. Blanka Palečková
10. Iveta Čoudková
11. Kamil Chaloupka
12. Ema Večeřová
13. Vlasta Jankovičová
14. Ing. Pavel Hanzlík
15. Milan Kovář
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Miroslav Němec,
lídr kandidátky Pro Nepomuk

Václav Novák,
lídr kandidátky KSČM

Jan Rojík,lídr kandidátky SNK pro Nepomuk
s podporou hnutí Starostové a nezávislí

Kandidátní listina nezávislých kandidátů Pro Nepomuk je nestranickým sdružením patnácti kandidátů, kteří se rozhodli kandidovat
do zastupitelstva města Nepomuk z důvodu zájmu o dění v našem
městě a o jeho budoucí rozvoj. Každý z kandidátů je samostatnou
nezávislou osobou, která na rozdíl od stranických kandidátek není
řízena nějakým předsedou nebo lídrem, ale pouze svým svědomím a zájmem o rozvoj města, tedy nehodláme se účastnit nějakého politikaření (ke kterému dochází a které je pro město jako
Nepomuk úplně zbytečné), ale chceme podporovat smysluplná
a ekonomicky únosná řešení. Shodli jsme se na několika nosných
tématech, k jejichž prosazení hodláme směřovat. Jedním z nich je
otázka investic ve městě. Tyto hodláme konečně začít řešit transparentně, prosazením v jiných městech běžného, samostatně a včas
schváleného plánu investic, s jehož obsahem a všemi dílčími položkami i jejich (byť drobnými) změnami by byla veřejnost průběžně
seznamována a tento by byl přístupný na webu (kde by mohl každý
sám odkontrolavat každé jednotlivé městem vydané dílčí plnění
na tu kterou investici). Chceme skutečně otevřenou radnici, tedy
nastavit postupy pro vyřizování podnětů a stížností občanů. Dalším
z témat je posilování bezpečnosti ve městě (kamerový systém,
příp. i vznik městské policie). Po reálných zkušenostech z tohoto
volebního období vidíme jako vhodné připravit koncepční plán
oprav místních komunikací a chodníků (minimálně pro následující čtyři roky). Podporujeme efektivní a finančně únosný rozvoj
kultury a cestovního ruchu a zavedení jednotného konceptu, který
by zahrnoval všechny aktéry kulturního dění ve městě. Chceme
rovněž podporovat spolkovou činnost ve městě a celkové volnočasové aktivity občanů města (více podporovat volnočasové aktivity
seniorů a maminek na mateřské a rodičovské dovolené – ve formě
konkrétních aktivit i budování zázemí pro tyto aktivity). Rovněž
je pro nás důležitým tématem podpora života mladých rodin
ve městě (tedy pracovat na tom, aby lidé měli skutečně reálnou
možnost, za cenově dostupných podmínek získat vhodný pozemek
pro výstavbu) tak, abychom zvrátili současný trend odlivu občanů
z města. Chceme také podporovat místní podnikatele a živnostníky
(skutečně naslouchat jejich problémům a snažit se je řešit) a transparentně zadávat veřejné zakázky (o všech informovat na webu
města), aby o nich měli informace místní občané a mohli se jich
reálně účastnit místní podnikatelé a živnostníci. Jedním z dalších
témat pak je pro nás podpora zdravotnictví ve městě (tedy abychom
minimálně udrželi stávající dostupnou zdravotní péči ve městě,
příp. přispěli k jejímu rozšíření).

Zaprvé bych chtěl říci, že naše strana už dávno není v úplné izolaci na politické scéně v naší republice ani v Nepomuku, jak tomu
bylo po roce 1989. Důkazem je, že KSČM musí jak na úrovni vlády,
tak na úrovni krajů a obcí či měst podporovat smysluplné vládnoucí koalice. Sami vidíte, že v minulém volebním období 2010 až
2014 jsme byli součástí vládnoucí koalice na nepomucké radnici.
Myslím si, že nikdo nemůže zpochybnit to, že jsme jako strana
podporovali slušné projekty a zároveň dali podnět k jejich vytvoření. V této souvislosti musím podotknout, že mnohé projekty
byly z volebních období 2002 až 2010 připraveny a ve volebním
období 2010 až 2014 realizovány. V této souvislosti bych chtěl
poděkovat bývalým zastupitelům, kteří vedli město do roku 2010.
Osobně s dalšími spolukandidáty na kandidátní listině KSČM
jsme podporovali a budeme nadále podporovat smysluplné projekty, které budou ku prospěchu většiny občanů tohoto města.
Jako příklad musím uvést projekty dosud zrealizované, které měly
naši podporu, a to rekonstrukce místních komunikací, kruhové
křižovatky, spoluúčast města na rekonstrukcích silnic II. a III.
třídy, výstavba komunitního domu pro seniory ve Dvorci, dobudování inženýrských sítí, opravy bytového fondu, malé víceúčelové hřiště u základní školy a mnohé další. Ale zásadně musím
zmínit, že mrhání veřejnými prostředky zejména v oblasti kultury a tvorby nesmyslně předražených studií a nic neříkajících
projektů nebudeme nadále trpět a v žádném případě podporovat.
Proti tomu jsme v minulosti tvrdě veřejně vystupovali. V následujícím volebním období jsme si jako kandidáti za KSČM vytkli za cíl
podporovat stavby pro seniory a pro začínající mladé rodiny, a to
v možných lokalitách od Družstevní ulice směrem ke Dvorci anebo
za Domem s pečovatelskou službou v ulici Za Kostelem, případně
v jiných lokalitách. Dále realizaci obytných zón, výstavbu nové
budovy Základní umělecké školy, jejíž přípravu jsme podporovali
ve volebním období 2010–2014, vybudování asfaltové in-line dráhy
na místě, které bude dostupné všem občanům města. Místo zřízení
nákladné městské policie na provoz budeme podporovat kvalitní
kamerový systém na nejvíce kritických místech. I nadále budeme
podporovat opravu bytového fondu, místních komunikací a inženýrských sítí. Dále chceme podporovat současné i nově začínající
podnikatele a živnostníky ve městě.

V tomto volebním období zastávám funkci člena finančního
výboru města. Důvodů proč volit právě nás je hned několik. Myslíme si, že naše město nepotřebuje politiku jako takovou ani klasické politické strany. Město potřebuje zastupitelstvo, které ho
povede s rozumem a současně bude pružně reagovat na potřeby
místních občanů. Naší prioritou nadále zůstává aktivní podpora
vzniku nových pracovních míst a s tím spojené investice do bydlení například formou výstavby nových bytových domů. Další
naší snahou bude rozvoj infrastruktury a služeb. V návaznosti
na připravovaný projekt dopravního uzlu ve Dvorci chceme uvést
v život městskou hromadnou dopravu. Některé z našich cílů tohoto
volebního období se nám již splnit podařilo. Ať jsou to dnešní, již
plně funkční, technické služby s vlastním zázemím a technikou,
nebo modernizace sběrného dvora a jeho řízení. Za zmínku jistě
stojí i rekonstrukce dvoreckého hotelu na dům pro seniory a zrekonstruovaný sál. Na komunální úrovni nejsme nováčky a řada
našich kandidátů se na řízení města podílí již mnoho let. Celá
naše kandidátka je již zveřejněna a najdete ji na facebookovém
profilu @snkpronepomuk, nebo na našich oficiálních stránkách
www.mujnepomuk.cz.

Jiří Švec,
lídr kandidátky ANO 2011
Náš program včetně kandidátů budou zveřejněny v průběhu září
a voliči je najdou například na našich webových stránkách www.
anobudelip.cz. Podporovat budeme zdvojkolejnění trati Plzeň–
Nepomuk, výstavbu přestupního terminálu ve Dvorci a úpravy hasičárny pro SDH, novou budovu ZUŠ, lepší supermarket, podporu
zejména mladých rodin, seniorů, živnostníků a místních spolků,
zdravotní péči na úrovni, výstavbu kruhové křižovatky pod hřbitovem či posilování oboustranně výhodné spolupráce se sousedními
obcemi. Já osobně bych také rád usiloval o zřízení Městské policie
Nepomuk, od čehož si slibuji zaprvé omezení drobné kriminality,
dohled nad dopravní situací ve městě, např. nepovolený vjezd k ZŠ
či pohyb dětí při cestě do školy. Zadruhé pak administraci dopravních, zejména rychlostních přestupků na silnici I/20. Ve spolupráci
se státní policií pak provozování kamerového systému, dodržování
doby nočního klidu v pohostinských zařízení apod. Samozřejmě
bude důležité pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků, zateplování, výměně oken a dalších opravách u městských
bytů, dále vylepšit parkování u bytovek a podporovat bydlení a další
rozvoj města. Dlouhodobě se snažím spolupracovat se starostou
obce Klášter Zdeňkem Bartoškem a manažerem Mikroregionu
Nepomucko Pavlem Motejzíkem na využití potenciálu Zelené Hory.
Na dobré cestě v této věci jsou především jednání s Plzeňským
krajem. Myslím, že i z bilančního rozhovoru v těchto novinách je
zřejmé, že se řada věcí povedla, nejen nové realizace, ale i dotažení
kauz, které se léta vlekly, a předchozí vedení si s nimi nedokázalo
poradit. Na dotacích se v tomto volebním období získalo pro město
obdivuhodných 85 milionů. Spousta projektů je rozjednaných a rád
bych je jako starosta města dotáhl do konce, proto předem děkuji
občanům za každý hlas a podporu, které dají naší kandidátce. Moc
si toho vážím.

Anketa k tématu: Co by mělo řešit příští zastupitelstvo?
Marek Pospíšil

Určitě opravu silnic, především plochu
náměstí. Nedá se tam ani pořádně projet,
často si někdo poškodí automobil.
Renata Vyskočilová

Chybí mi v Nepomuku oddychový park,
třeba takový, který je navržen u potoka
za kostelem. Někde si odpoledne sednout
či lehnout venku, povídat si se sousedy, přáteli nebo si číst knížku. Žádné takové místo
tu není, a tak všichni sedí zavření doma.
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Alena Hanzlíková

Za mě určitě stavební parcely a městské byty
pro mladé lidi. Poslední čtyři roky tu téměř
nikdo bez pozemku neměl šanci postavit si
dům, pozemky k dispozici nebyly. A pokud
ano, tak za přemrštěné ceny.
A co vy? Budete volit stejně
jako před čtyřmi lety? Hlasujte
v anketě na www.nepomuk.cz.
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Retrojízda měla úspěch
V sobotu 11. 8. proběhla v pořadí 5. retrojízda automobilů a motocyklů vyráběných v Československu v letech 1949–1989. Start byl
ve sportovním areálu Škodaland v Plzni, trasa zavedla účastníky
na nepomucké náměstí, ale i na zámek Zelená Hora. „Velikou měrou
jste přispěli ke zdaru letošní jubilejní 5. retrojízdy pořádané VCC
Plzeň. Svojí činností jste pomohli zajistit bezproblémový průběh
akce, která se nejen dle našeho názoru mimořádně vydařila. Proto
si dovolujeme vám touto cestou ještě jednou jménem VCC Plzeň
poděkovat. Zároveň prosím předejte poděkování všem, kteří na akci
participovali,“ vzkázal po akci Jiří Weger, člen výboru VCC Plzeň.

Nepomucké noviny / září 2018
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Zelenou Horu provoněly
grilované ryby

Foto Milan Demela

Velký zájem návštěvníků přitáhl první ročník Zelenohorských rybích
slavností, které pořádala obec Klášter se svými partnery dne 11.
srpna. O plné žaludky návštěvníků se výtečně postaralo blatenské
Duo Ma-Mi (Josef Mašek, Václav Milota), kteří servírovali například
kapry, pstruhy či makrely. Děti si mohly vyzkoušet různé rybolovné
techniky či rybí trenažér, zájemci o historii měli možnost nakouknout do zámeckých prostor či kostela. „Děkuji všem spolupořadatelům, prodejcům i návštěvníkům a věřím, že na první ročník těchto
slavností navážeme opět v příštím roce,“ uvedl Zděněk Bartošek,
starosta obce Klášter. Zájemci o skupinové prohlídky zámku nad
10 osob se mohou průběžně hlásit přes webové stránky obce www.
obecklaster.cz, v letošním roce je na zámku v plánu ještě vánoční
koncert dětského sboru Andílci.

Foto Petra Zeidlerová

Setkání rodáků v Srbech

700 let Zahrádky
Oslavy 700 let Zahrádky byly jednou z největších událostí v novodobé historii této obce.
Díky tradičně ukázkové organizaci místního hasičského sboru a bohatému celodennímu
programu si více než 250 účastníků odneslo krásnou vzpomínku na tento významný a jedinečný den. Program začal sázením pamětních stromů, následovaly slavnostní pietní akt
s položením věnce u pomníku padlým, komentovaná procházka Zahrádkou a spuštění
Bártova vodního kola na Trsínském mlýně. Symbolicky ve 13:18 hod. začalo slavnostní
zahájení v hasičském klubu, kde byli účastníci svědky generační výměně zahrádeckých
kronikářů, hudebnímu vystoupení sušické dechové kapely Solovačka, hudebním vystoupením dětí hasičského kroužku či dalšímu vystoupení profesionálních hudebníků. V 16 hod.
proběhla ukázka historického útoku ruční stříkačkou vrčeňských hasičů a vyvrcholením
programu byla bezesporu ukázka z původního divadelního představení, které si nacvičili
místní ochotníci. I přesto, že divadlo narušil déšť, lidé vydrželi a v Zahrádce se po 45 letech
opět hrálo divadlo. Večerní program zajistila horažďovická kapela Eddy band. Byl to krásný
a slavnostní den, na který se nezapomíná. Zahrádka oslavila svých 700 let.
Za organizátory Dušan Skala

Také v Srbech nad Úslavou se 28. července konalo setkání rodáků
a přátel Srb. Ze setkání rodáků se stal v poslední době fenomén,
snad v každé druhé vsi tato akce v poslední době proběhla. V naší
vsi to nebylo ani k výročí „osmiček“, sta let republiky, ani k čtyřstému šedesátému výročí první písemné zmínky o obci, ale jen
z prostého důvodu. Rodáci a přátelé, možná i nepřátelé, se chtěli
prostě jen vidět, popovídat si o starých dobrých časech.
Bylo velmi potěšující a milé, kolik dobrovolníků v obci se na přípravách podílelo. Seznam by byl velmi dlouhý. A to v době TV, PC,
tabletů, mailů či facebooků velice potěšilo.
V pátek večer vše připravené, stany vlastní i zapůjčené z Čečovic, Čížkova a Sedliště postavené. Ale po nočním přívalovém dešti
bylo ráno vše jinak. Stany zničené, jeden ve větvích stromů, taneční
parket v poli s obilím. Prostě k pláči. Ještě hůř na tom byli někteří
občané s vytopenými domy. A tolik se těšili na setkání.
Nakonec se ale akce podařila. Ti, které jsme s jistotou čekali,
nepřijeli, ale víc bylo těch, kteří přijeli a byli rádi. Vždyť nejen kniha
o Srbech, CD se srbskou hymnou, hrnek s logem, ale hlavně osobní
setkání je hřejivý pocit. Po dobrém obědě z MŠ Vrčeň se většina
účastníků přesunula na náves, kde jsme uctili památku padlých
srbských občanů položením věnce a nepomucký pan farář Špiřík
vysvětil opravenou kapličku a nově zrestaurované sochy. Přijďte
se podívat! A na přání odrostlejších žáků vrčeňské školy jsme
jeli tuto školu navštívit. Tam nás čekal pan ředitel, Pavel Maršalík, a všichni si zavzpomínali na krásná školní léta v této škole.
Po návratu z Vrčeně zpestřila náladu lidová muzika s dudákem
a k tanci a poslechu zahrála kapela Ungrovanka. Sedělo a tancovalo se dlouho do noci a nálada byla fajn. O tu se také postarali
„farníci“ z Vrčeně. Přání mnoha účastníků, aby se podobné setkání
opakovalo, potěšilo, budeme se snažit ho splnit. Toto setkání bylo
k 460. výročí první písemné zmínky o obci. Další bude tedy kulaté,
pětisté. Moc se těšíme.
Všechny zdraví starosta obce Srby Jaroslav Viktora
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Bilanční rozhovor
se starostou Jiřím Švecem
Na závěrečný bilanční rozhovor se zástupcem kandidátky,
která ve volbách v roce 2014 získala nad 10 % hlasů voličů, jsme
si nechali současného starostu města Nepomuk, Ing. Jiřího
Švece. Kromě starostování je zároveň předsedou, tedy hlavním
statutárním zástupcem Mikroregionu Nepomucko, který čítá
27 okolních obcí. O tom, co se z jeho pohledu povedlo, ale
i nepovedlo, si můžete přečíst na následujících řádcích.

Zde bych zvolil prostou řeč čísel, která je mnohdy nejsrozumitelnější: ZŠ 7.500.000 Kč, Komunitní dům seniorů Dvorec
10.200.000 Kč, technika pro hasiče 9.400.000 Kč, kompostéry
1.500.000 Kč, hasičská zbrojnice SDH 29.200.000 Kč, přestupní
uzel-rekonstrukce nádraží 16.000.000 Kč, čtyři nové vrty pro pitnou
vodu cca 1.000.000 Kč, územní plán 1.000.000 Kč, strategický plán
900.000 Kč. Pokud vyjdou i dotace, které jsou zatím v procesu hodnocení, bude celková suma zhruba 85 milionů. To je obdivuhodné
číslo a děkuji všem, kteří se na něm podíleli.
Jste také předsedou Mikroregionu Nepomucko.
Jak hodnotíte spolupráci s okolními obcemi?

Hodnocení bych nechal na kolezích z Mikroregionu, za mě osobně
byla, je a bude blízká spolupráce jedním bodem volebního programu. Myslím, že se ji snažíme naplňovat důstojně a Mikroregion
zajistí obcím jen na dotacích ročně zhruba 15–20 milionů korun.
Trojkový úřad včetně personálního obsazení musí sloužit okolním
obcím a starostům v jejich nelehké pozici, zejména vůči diktátu
státních pražských všeználků.
„Nepomuk v hodnocení propadl. Projekt Obce
v datech zveřejnil v červnu statistiku kvality života
ve více než 200 městech v ČR. Nepomuk obsadil
136. místo z 206 možných, Přeštice skončily 23.,
Blovice 44.“ Tuto zprávu jsme přinesli v červencovém
čísle Nepomuckých novin. Co na ni říkáte?

Neseznámil jsem se se vstupními daty a nedokáži tedy vyhodnotit
postup zpracovatelů. Slabiny města Nepomuk jsou mi ale samozřejmě známy, a pokud k tomu dostanu mandát, budu se snažit
o jejich eliminaci i v dalším období.
Nebojíte se, že bude Nepomuk za pár let městem
duchů? Obyvatelstvo postupně ubývá, v říjnu
má odejít z náměstí Komerční banka. Usilujete
nějak o zachování pobočky v Nepomuku?

Na začátek září 2018 je vyvoláno jednání s krajskou manažerkou vedení KB a zatím jsme v radě města ve shodě nabídnout
na oplátku zhodnocení našich volných finančních prostředků
v řádech desítek milionů korun jako pobídku k setrvání pobočky,
bude-li to mít pozitivní efekt. Ale rozhodnutí bossů z Prahy či zahraničí asi nezměníme, Komerční banka není státním subjektem.

S ministryní Šlechtovou při otevření Komunitního domu seniorů ve Dvorci, foto Pavel Jiran

Co máte na práci starosty nejraději,
a bez čeho byste se raději obešel?

Mezi plusy řadím koncepční spolupráci a kontakt s lidmi, jimž jde
o společnou věc, organizaci tvůrčích aktivit vedoucích ke společně
nastavenému cíli.Jako negativa uvedu řešení nekoncepčních činností či psaní projevů pro společenské akce.
Jak hodnotíte čtyři roky ve své funkci,
na co jste obzvláště hrdý?

Podařilo se vyřešit letité kauzy – uličku ke škole nebo pozemky
kolem Normy, opravit bývalý hotel ve Dvorci, najít investora pro

průmyslovou zónu ve Dvorci, opětovně požádat o evropskou dotaci
a vysoutěžit kvalitní firmu na zateplení a výměnu oken základní
školy, dále vybavit Sbor dobrovolných hasičů kvalitní technikou
(Tatra CAS, mikrobus Mercedes, vlek na hadice). S manažerem
Mikroregionu Nepomucko hodnotíme pozitivně spolupráci se
starosty a starostkami okolních obcí.
Hodně se čerpalo z evropských i národních dotačních
zdrojů. Připomeňte nám, prosím, jaké významné
projekty se za 4 roky podařilo realizovat a kolik zhruba
peněz tímto způsobem přiteklo do rozpočtu města?

Možná by chtělo více motivovat mladé rodiny,
aby zde žily. Řada měst má např. zavedeno tzv.
„pastelkovné“, podporu prvňáčků v nákupu školních
pomůcek. Nebylo by to u nás také dobré?

Dovedu si představit shodu napříč celým zastupitelstvem, co se
finanční podpory prvňáčků týče, i když u nás již nyní ZŠ financuje téměř veškeré potřeby prvňáčků. Částečné řešení vidím také
ve zrychlení stavebních parcel Na Daníčkách, V Korýtkách (u školy)
i ve Dvorci Pod Oborou a také ve formě startovacích bytů Na Vinici
a ve Dvorci.
Pod hlavičkou ANO 2011 budete kandidovat i letos. Pokud
volby vyhrajete a povedete jednání o sestavení koalice,
už víte, s jakou kandidátkou nebudete chtít vůbec jednat,
nebo je cesta ke spolupráci otevřená pro všechny?

V čele jednotlivých uskupení stojí jednotlivci, na které jsem si
při společné spolupráci udělal svůj úsudek, a to jak pozitivní, tak

negativní – s těmi druhými rozhodně již spolupracovat nechci.
Nicméně hraji mariáš a tam také trumfy vynáším až nakonec.
Jsou na vaší kandidátce nějaké nové
tváře? Pokud ano, jaké?

Volební kandidátka bude v době vydání novin již veřejně známá
a umístěná například na našem webu, kde bude i větší prostor
pro představení jednotlivých kandidátů. Zatím kandidátka není
úředně odsouhlasena, a proto by nebylo správné ji zde zveřejnit.
Co říkáte na vznik nové vlády ANO 2011
a ČSSD s podporou komunistické strany?

Členové ANO mimo Prahu upřímně nejásají, berou to jako z nouze
ctnost nebo nutné zlo. S rozumnými lidmi pevného charakteru
a společnou myšlenkou se ale dají dělat prospěšné věci, snad se
zadaří i na vládní úrovni.
Podpořil byste návrh, který by navrhoval přejmenování
Přesanického náměstí na Svatojánské náměstí?

Neměl bych s tím problém, asi bych nechal rozhodnout obyvatele města.
Příští rok po sezóně také končí udržitelnost
Svatojánského muzea. Bude mít město zájem
o jeho udržení ve městě i za cenu, že by
mělo oba dva pracovní úvazky převzít?

Záleží na dohodě s vlastníkem – Českobudějovickou diecézí. Samozřejmě muzeum svatého Jana Nepomuckého musí ve městě zůstat
i za cenu vyšších nákladů. Může se také nastolit mnohem levnější
varianta, neboť muzeum v současné době celoročně financuje dva
plné úvazky, ale od listopadu do března je pro běžné návštěvníky
zavřené, přičemž služeb badatelny přes zimu téměř nikdo nevyužívá. V Domě historie Přešticka často využívají pro průvodcovské
služby šikovných důchodkyň, brigádnic, například bývalých učitelek či pracovnic se vztahem k místu a historii.
Čemu byste se věnoval, když mandát starosty
či jiný uvolněný post na radnici nezískáte?

Pokračoval bych v rozvoji firmy se svým společníkem. Samozřejmě
bych se i nadále zajímal o chod a fungování města, například
v rámci kontrolního výboru, pokud bych byl do něj zvolen.
Myslíte, že se bude dařit FK Nepomuk v krajské soutěži?

Nejsem fotbalovým odborníkem ani funkcionářem a nemám tedy
ve fotbalovém klubu žádné ambice, jak si někteří rádoby odborníci myslí, například na diskuzním fóru města. Jsem nicméně rád
moderátorem domácích utkání, a to vždy nestranně. Fotbalovému
klubu nicméně jako místní patriot držím na hřišti palce.
Jak jste trávil letošní léto, byl jste někde
na dovolené či pracovních cestách?

Těší mě účast na festivalu v partnerském městě Anykščiai v Litvě,
kde se velmi dobře zapsal náš hudební soubor Canto Nepomucenum. Podnětná pro obě strany byla i návštěva Bušinců. Každoročně
jezdím také k moři do chorvatské Brely.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Motejzík
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Informování veřejnosti o soudní žalobě
Smyslem článku je předejít zkresleným informacím, možná
i nepravdám a nastínit veřejnosti, proč jsme byli nuceni podat
žalobu na Město Nepomuk. Smyslem v žádném případě není ani
útok na bývalého starostu pana Michka, i když se říká, že „bytovky
stavěl Michek“. Fungovala tenkrát přeci i Rada města, zastupitelstvo
a výstavbu také někdo dozoroval.
Žaloba byla podána na odstranění vad, není to osobní obvinění třeba z trestného činu, jen a pouze chceme vyřešit posledním
možným způsobem problémy s plísněmi, které nás trápí už více jak
10 let. Zástupce města jsme od začátku informovali o vyskytujících
se plísních, o rosení oken apod. Vše jsme dokládali fotografiemi.
Bývalý starosta V. Kovář se alespoň snažil komunikovat a v té době se
také vyměnila okna, zatímco současné vedení města nekomunikuje
vůbec. V červnu 2016 jsme v jednom z dopisů upozornili na to, že
pro naprostou absenci komunikace a snahy věc řešit budeme vážně

uvažovat o řešení soudní cestou. Opět nepřišla žádná reakce. Nepříliš pružně koná stavební úřad, který se zúčastnil jednoho místního
šetření, ale závěry z něj jsme obdrželi až nyní, přitom výsledky jsme
měli slíbené do konce dubna. Na jaře letošního roku jsme poslali
předžalobní výzvu. Doufali jsme, že na základě tohoto se město
bude snažit věc řešit.
Upozornění na možnost soudního sporu bylo tedy dost a v dostatečném časovém předstihu. Vadí nám lhostejnost starosty i stavebního úřadu. Každý by se měl chovat zodpovědně a ohleduplně
k veřejnému majetku a v neposlední řadě i k majetku svému. Nehledě
na zdraví lidí, hlavně dětí. Plísně jsou ze zdravotního hlediska velmi
závadné, proto se snažíme problém řešit. Také tak činíme.
Za nájemníky bytového domu
U Sokolovny 559 Roman Bláha

Reakce představitelů města Nepomuk
Vážení občané města Nepomuk, pokusím se uvést informace
obsažené v článku s názvem "Informování veřejnosti o soudní
žalobě", podepsaném nájemníky bytového domu U Sokolovny
559, tak trochu na pravou míru.
Bytovky U Sokolovny byly vybudovány v roce 1998 a jedná se
tedy o 20 let staré budovy. Město Nepomuk se o ně jako jejich
vlastník trvale a průběžně stará, investuje do jejich oprav a úprav
statisícové částky a vůbec činí všechno pro to, aby tyto stavby,
které byly konstruovány tehdy používanými materiály a postupy,
ani dnes žádné plísně nevykazovaly. Toho ovšem nelze dosáhnout úsilím jen jedné strany. Město Nepomuk si zadalo odborné
zkoumání důvodu výskytu plísní v některých bytech a zjistilo se
tak, že nejpravděpodobnější příčinou je právě způsob užívání
bytů ze strany jejich nájemníků. Z výsledků odborných měření
v jednotlivých bytech vychází skutečně najevo, že nájemníci
byty nevětrají ani nevytápějí tak, jak jim ukládá vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zjištěné hodnoty vlhkosti i CO2
v některých bytech si o výskyt plísní přímo říkají a žádný myslitelný zásah ze strany města či stavebního úřadu mnoho nevyřeší, pokud budou byty užívány způsobem jako dosud. Pravdou
je, že nyní mezi městem Nepomuk a nájemníky probíhá soudní

řízení, v němž se nájemníci na městu Nepomuk domáhají toho,
aby provedlo konkrétní stavební úpravy bytových domů. Žádají
však zásadní zásahy do stavby tak, jak je doporučila jimi přizvaná
znalkyně, která v budově samotné (podle vlastního prohlášení
ve znaleckém posudku) strávila celkem 90 minut, neprovedla
jediné odborné měření, neměla k dispozici ani kompletní projekt a své poznatky čerpala především obyčejnou (vizuální) prohlídkou stavby. Nejen že by tedy takto vymyšlená opatření velmi
pravděpodobně vůbec nepomohla, ale některá z nich (jako další
utěsnění už tak neprodyšných oken) by patrně stav v dotčených
bytech ještě zhoršila.
Bylo by opravdu pěkné a nanejvýš přínosné, kdyby nájemníci domů č. p. 558 a 559 v Nepomuku namísto kategorických
a odborně nepodložených požadavků přistoupili na to, co město
Nepomuk dlouhodobě radí a navrhuje. Zaprvé aby začali své byty
řádně větrat a odpovědně vytápět a zadruhé aby městu pomohli
nalézt skutečně odborný návod na to, jak stav jejich domu ještě
vylepšit. To je řešení, které bude město Nepomuk i v řízení před
soudem navrhovat a nabízet.

Milí čtenáři, jako člen redakční rady Nepomuckých novin jsem
byl předem seznámen s žádostí o otištění článku s názvem "Informování veřejnosti o soudní žalobě". Nemám naprosto nic proti
jeho otištění, nicméně jsem se rozhodl v souvislosti s jeho obsahem se k němu vyjádřit. Předně v článku uvedený text považuji
za tendenční. Zajímalo by mě, s ohledem na právě probíhající
dokonale suché léto, kdo a z jakých důvodů řeší plísně v bytech
právě s takovým načasováním, že toto vydání Nepomuckých
novin se dostane čtenářům do rukou jeden měsíc před komunálními volbami. Že by to byla jen náhoda? Sice se určitě občas
v některých případech objeví tzv. „výjimka potvrzující pravidlo“,
nicméně v tomto případě bych na to nevsadil ani halíř.
Jako současný předseda stavební komise a bývalý uvolněný
člen zastupitelstva mám k věci faktickou poznámku. Osobně
jsem už před více než deseti lety navštívil mnoho bytů ve většině
vchodů do bytovek U Sokolovny na základě stížností několika
nájemníků na tvorbu plísní. Zjistil jsem, že ti, kteří se o byty
starají běžným způsobem, tzn. především normálně větrají,

problém s plísněmi nemají. Zažil jsem však na druhé straně
i naprosto extrémní případ v bytě jednoho stěžovatele na plísně,
který snadno dokázal vytvořit stoprocentní vlhkost v prostoru
bytu tím, že současně vařil a pral prádlo v pračce při trvale
zavřených oknech a vůbec mu nepřišlo nic špatného na tom,
že mu po oknech trvale stékají pramínky vody. Chodil po bytě
v trenkách a skleníkové klima mu zjevně vyhovovalo, vyjma
plísní, kterým ovšem sám vytvářel dokonalé podmínky k růstu.
To mu, bohužel, ale vůbec nedošlo. Přitom vedle v bytě jeho
sousedů byl shledán stav naprosto bez plísní. Je to tedy především o lidech, respektive o jejich rozumu a chování. Není nic
divného na tom, že po výměně oken za nová, lépe těsnící, se
v určitých klimatických podmínkách tato okna zarosí. Někdo si
jednoduše taková okna utře a krátce a účinně vyvětrá. Jiný, kdo
má na to čas a samozřejmě úmysl, sedne a začne sepisovat zbytečné stížnosti a ve finále žalobu. Kde se asi stala chyba?

Jiří Švec, starosta města

Pavel Jiran, zastupitel a předseda stavební komise
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Fénix zahajuje
novou sezónu

Ani jsme se nenadáli a blíží se nám zahájení nového roku
ve Fénixu. Přes léto proběhla změna emailové adresy, webových
stránek a především rezervačního systému na kroužky. Doufáme,
že tato novinka bude pro vás příjemnou a vítanou změnou. Přihlašování je nyní interaktivní a probíhá téměř jako v e-shopu. V červenci úspěšně proběhl první příměstský tábor Fénixu a detailně
si o něm můžete přečíst v aktualitách na webu města a našem
facebooku. Zúčastnilo se ho 14 dětí a 7 lektorek. Děti se staly
námořníky a na cestě kolem světa za pirátským pokladem navštívily 5 kontinentů, lezeckou stěnu, vrch Šibenice, Městské muzeum
a areál arciděkanství, kde se zapojily do dalších aktivit (luštění
morseovky v konferenčním sálu, krmení oveček a hledání pokladu
na farní zahradě). Děkuji všem zúčastněným a především lektorkám za nadšení a obrovské osobní nasazení.
Organizace roku 2018/2019:

Kancelář bude otevřena od pondělí 17. 9.
pondělí 10–12, 13–15; úterý 10–12, 13–15; středa 10–12, 13–18
V době státních svátků a školních prázdnin je obvykle zavřeno,
pokud není s lektorem domluveno jinak (28. 9., 29.–30. 10., 24.
12.–2. 1. 2019, 1. 2., 25. 2.–3. 3.). Kroužky pro děti začínají 1. 10.
Je uvedeno, pokud kurz začíná dříve. Nové kurzy jógy s Janou
Makovičkovou začínají již 3. 9., Přednášky z historie s Hanou
Černohousovou 18. 9.
Novinky:

Hathajóga – úterý 20:00 s Janou Makovičkovou, od 4. 9.
Powerjóga – čtvrtek 18:50, od 6. 9.
Německý jazyk začátečníci a pokročilí – čtvrtek od 17:00 a 18:00
s Alenou Rattayovou
Terapeutická skupina s koučkou pro ženy –
úterý 18:00 (1× za měsíc) s PhDr. Hanou Alblovou
Ruský jazyk – čtvrtek 16:00
Přednášky z historie západních Čech – významné památky – úterý
18:00 (1× za měsíc), od 18. 9.
Semináře:

14. 9. Relaxační seminář pro ženy s výrobou osobního náramku
z polodrahokamů, 18–21 hodin
13. 10. Jóga vědomí s lektorkou plzeňského studia Inspirála Sabinou Kočovou, 10-13 hodin
Nové kurzy a semináře budeme průběžně doplňovat.
Děkujeme za vaši přízeň. Přihlášky nám průběžně přichází již
od června. Kurzy je třeba uhradit do 27. 9., rozhoduje datum platby.
Každý kurz se otevírá od minimálního počtu přihlášených a má
také svoji určitou kapacitu. Na našich stránkách jsou aktualizované podmínky pro přihlášky.
Lucie Korbová
+420 606 032 707
fenix@urad-nepomuk.cz
kancelář otevřena od 17. 9.

Fénix
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Rozhovor
s Evou Berndorffovou
Připomínáme si 50 let
od úmrtí Alexandra Berndorfa
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3/

1/

Text: Pavel Motejzík
Foto: Šárka Boušová, archiv Evy Berndorffové,
Mikroregionu Nepomucko a Lukáše Máchy

4/

Alexandr Berndorf (13. 4. 1889 Nepomuk – 9. 9. 1968 Praha) byl spisovatelem
a vlastivědným pracovníkem. Pracoval nejprve jako hospodářský úředník
na různých panstvích, později na finančním ředitelství a v rozhlase. Je autorem
mnoha veršů, povídek, románů, fejetonů, referátů i článků v novinách. Cenné
jsou jeho místopisné publikace a vesměs nepublikované topografické práce,
uložené v Městském muzeu v Nepomuku a v archivu Národního muzea v Praze.
Nejen pro mě je dodnes velkým vzorem a obdivuji jeho úsilí a práci v oblasti
historie regionu, jako oko v hlavě opatruji jednu knihu z jeho vlastní knihovny
s množstvím nedocenitelných osobních poznámek. Jeho krásné manželství
zůstalo bezdětné. U příležitosti výročí jsem si proto velmi rád popovídal s jeho
praneteří, PhDr. Evou Berndorffovou, rodačkou z Nepomuku, žijící dnes v Praze.

1/
2/
3/
4/
5/

Rodinné foto. Malý Alexandr v popředí.
Osobní foto Alexandra Berndorfa
Obálka jedné z knih
Promoce Evy Berndorffové v roce 1972. Na snímku s rodiči.
Část náměstí s lékárnou na historickém snímku

5/
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Členky rodu Berndorff před dveřmi nepomuckého
domu. Zleva Klára, Blanka, Eva a Kamila.

Rod Berndorffů (psáno s dvěma f) je spojen
s Nepomukem od roku 1809. Co stálo
za jeho příchodem do našeho města?

Jindřich Josef Berndorff (15. 5. 1779 – 18. 4. 1842) se narodil v Kolíně
nad Rýnem jako nejstarší syn Johanna Viléma Berndorffa (8. 12.
1750 – 11. 2. 1802), kupce a Johanny Amálie Odenbachové (22. 6.
1758 – 18. 6. 1844), dcery kupce, sňatek uzavřeli 10. 7. 1778. Johanna
Amália prožila dva roky v Paříži v penzionátu na Sacré Coeur, kde se
naučila francouzsky a naučila francouzsky i své děti. Jindřich Josef
studoval medicínu na univerzitě v Bonnu, kde se seznámil a spřátelil s jakýmsi Hůrkou, který pocházel z Dobřan u Plzně v Čechách.
Od 6. 10. 1794, kdy Kolín obsadili Francouzi, byl Jindřich Josef francouzským občanem a působil jako pomocný lékař ve francouzské
armádě. Když jeho snoubenku, která se dívala z okna na pochodující
vojáky, zabila zbloudilá francouzská kulka a v téže době mu zemřel
otec, rozhodl se dezertovat. Utekl k příteli Hůrkovi do Dobřan. Tady
se ho ujala rodina místního řídícího učitele Schöfta. Navázal známost s jeho dcerou Barbarou Kateřinou, ale nemohl sehnat odpovídající uplatnění, aby se mohl oženit. Jednoho dne seděl v hostinci
v Plzni a všiml si, že u nedalekého stolu sedí dva šlechtici a rozmlouvají francouzsky o politické situaci. Představil se jim a upozornil je, že jim rozumí. Šlechtice zaujalo jeho chování, vyslechli
si jeho příběh a jeden z nich, hrabě Kinský, mu nabídl peníze, aby
mohl složit zkoušky z porodnictví a z psychiatrie, které mu chyběly
k promoci. Současně dostal nabídku na působení jako zámecký
a městský lékař u knížete Colloredo-Mannsfelda, tehdejšího majitele zámku Zelená Hora v Nepomuku. Jindřich Josef tuto nabídku
přijal, oženil se s Barbarou Kateřinou v chrámu Panny Marie před
Týnem, a když měl upravený byt v Nepomuku, přestěhoval se tam.
Z manželství se narodilo sedm dětí, čtyři dcery a tři synové, ale tři
nejstarší dcery zemřely v dětském věku (první dvě se narodily ještě
v Dobřanech). Do Nepomuka se rodina stěhovala zřejmě roku 1809.
Josef Jindřich se nikdy nenaučil česky, ale místní společnosti, mezi
niž byli i vlastenci, to nevadilo, protože byl říšský Němec a národnostně velmi snášenlivý. Byl výborným lékařem a zvláště oblíbeným
porodníkem. Jeho nejstarší syn Fridrich Ferdinand Josef (narozený
23. 4. 1811) vystudoval práva a působil jako vrchnostenský úředník
(justiciár) v Chebu a v Nových Hradech. Oženil se s Karolínou Smrčkovou (26. 12. 1822 – 27. 12. 1888), dcerou vlasteneckého statkáře
z Podhůří u Nepomuka 21. 6. 1842), která přinesla do rodiny češtinu.

Na krátko se tedy rod z Nepomuku vytratil,
ale brzy se k nám opět vrátil…

Do Nepomuka se vrátil jejich prvorozený syn Karel Fridrich Josef
(22. 3. 1845 v Chebu – 4. 11. 1906 v Nepomuku), který vystudoval
farmacii na univerzitě v Praze a v Německu a v roce 1883 koupil
v Nepomuku dům čp. 72 a zařídil si tam lékárnu. Karel se 15. 9.
1874 oženil s Annou Lindackerovou z plzeňské měšťanské rodiny
(8. 5. 1850 – 3. 9. 1913). Její otec Jan Lindacker vlastnil parní
mlýn. Manželé měli čtyři syny: Karla, Gustava (zemřel jako čtyřletý
na záškrt), Zdeňka (můj dědeček, 1. 3. 1884 – 1. 12. 1946) a pozdějšího spisovatele, kvůli kterému děláme tento rozhovor, Alexandra.
Můj pradědeček Karel zemřel na komplikaci diabetu, když se při
stříhání nehtů řízl do nohy.
Jako poslední z rodu držel lékárnu v Nepomuku váš
dědeček Zdeněk Berndorff, bratr spisovatele Alexandra
Berndorfa. Spojení „Berndorffova lékárna“ je dodnes
v Nepomuku pojmem, jak na lékárnu vzpomínáte vy?

Můj dědeček Zdeněk zdědil lékárnu po svém otci a pracoval tam
až do své náhlé smrti. Naštěstí v říjnu 1946 dokončil studium farmacie jeho nejstarší syn a presumptivní dědic Jiří, který se mohl
i přes svůj nízký věk (necelých 25 let) na zvláštní povolení ujmout
provizoriátu (vedení lékárny), které zastával až do prosince 1950,
kdy byl povolán do armády. Tatínek měl dost zkušeností, protože
od maturity v roce 1941 pracoval v lékárně U zvonu, hlavně aby
se vyhnul povinnému nasazení na práci do Říše, ale i proto, že se
v rodině s jeho studiem farmacie počítalo. Na jeho místo v lékárně
nastoupila jeho manželka Blanka, rozená Štumpfová (19. 12.
1921), která také promovala v roce 1946. Vedla potom lékárnu až
do roku 1959, kdy jsme se odstěhovali do Prahy. To bylo v srpnu
toho roku, když byl tatínek jmenován náčelníkem oddělení zdravotního zásobování a lékárny v UVN a dostali jsme byt ve Strašnicích. Do té doby sloužil na různých místech a domů jen dojížděl.
Sňatek mých rodičů se konal 6. 12. 1947.
Jaký byl Nepomuk vašeho mládí?

Moje vzpomínky na Nepomuk v padesátých letech jsou velmi živé.
Protože naši rodinu všichni v Nepomuku i v širokém okolí znali
a myslím, že měli i rádi, musely jsme se sestrou pořád někoho
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zdravit. Lékárna a ostatní majetek rodiny (velkostatek Měčín, který
zdědila tatínkova matka Věra rozená Kubecová, 2. 7. 1900 – 7. 12.
1975) byly samozřejmě znárodněny, ale staří přátelé se chovali
pořád stejně. Maminka, která byla velice inteligentní a vstřícná,
uměla lidem poradit, dobře navázala na pověst dědečka Zdeňka.
Babička Věra, která se o nás děti během dne starala, byla uzavřená
a myslím, že když chtěla, někteří lidé jí nerozuměli a i se jí trochu
báli. Byla na svou dobu velmi vzdělaná, zvláště jazykově, uměla
perfektně německy, francouzsky a maďarsky, protože část svého
dětství prožila v tehdejších Uhrách a měla maďarskou vychovatelku. Velmi pěkně zpívala a dobře hrála na klavír i na varhany.
Tím zároveň odpovídám na otázku, zda jsem já hrála na varhany.
Neumím to a na klavír jsem hrála jen trochu. Komunisty samozřejmě rodina ráda neměla, což se přede mnou neskrývalo, ale
současně jsem od útlého dětství věděla, jak a kde mohu co říct.
Ve škole, kam jsem v Nepomuku chodila do čtvrté třídy, se mě
na můj názor na tyto věci nikdo nikdy neptal. Dnes se tomu ani
nedivím, protože v první třídě mě učila paní učitelka Radilová,
ve druhé a ve čtvrté Olga Járová z Vrčeně a ve třetí pan učitel Voltr,
který se celý život zabýval meteorologií. Pamětihodné je, že učil
v první třídě i mého tatínka. Na všechny tyto učitele vzpomínám
s vděčností. Já si dodnes pamatuji na náš dům a mohla bych
vyjmenovat, kde stál který kus nábytku. Těšilo mě, že je jiný než
ostatní domy, které jsem znala. Zbraně, které visely na schodišti,
jsou dnes v Městském muzeu.
Vzpomínáte si rovněž na sochu Františka
Palackého z vaší zahrady? V loňském roce
procházela v Zeleném Dole obnovou a uvnitř
byl nalezen pamětní zápis o její historii…

Na sochu Františka Palackého si pamatuji. Stávala na rozhraní
dvora a malé zahrady. Dostala se tam tak, že místní okrašlovací
spolek si sochu objednal, a když byla dodána, zdála se její cena
pánům příliš vysoká. Nicméně byly v tom patrně i jiné skutečnosti,
například to, že Palacký byl evangelík. Pradědečka to rozčílilo,
sochu koupil a postavil ji v roce 1892 na svém pozemku. Na zadní
straně byl výklenek, do kterého se ukládaly zahradní nůžky, motouz
a podobné drobnější pomůcky. Jméno Palackého jsem i proto znala
daleko dřív, než jsem se dozvěděla, kdo to byl. Sochu Palackého
jsme po odstěhování věnovali městu, které ji později umístilo
v parčíku v Zeleném Dole (pozn. redakce: více informací k této
soše v Nepomuckých novinách 4/2016 a 8/2017).
Byla jste někdy na zámku Zelená Hora?
Pokud ano, jaké vzpomínky na to máte?

Na Zelené Hoře jsem nikdy nebyla, nesmělo se tam, jen občas jsme
chodily na nákup do „army“ před vstupem do zakázaného území.
Když váš prastrýc Alexandr Berndorf zemřel, bylo vám
20 let. Podle historických dokumentů to vypadá, že byl
v posledních dekádách života ve městě velkou hvězdou,
i když už zde mnoho let nežil. Jak na něho vzpomínáte vy?

Alexandr Berndorf byl vždycky v Nepomuku i v okolí velmi oblíbený.
Byl vytrvalý chodec a měl v kraji mnoho známých. V padesátých
letech býval v Nepomuku v létě vždycky několik týdnů. Pamatuji se,
že jsme se se sestrou na něho i na jeho ženu, tetu Bělku, jak jsme
jmenovali Alžbětu, vždycky moc těšily, protože s ním byla legrace.
Pořád si něco vymýšlel, a když se napil trochu vína, mluvil dost
dlouho jen ve verších. Z mé sestry, které byly tehdy asi tři nebo čtyři
roky, si utahoval, že když bude jíst pudink, bude koktat. Sestra ho
potom vůbec nechtěla jíst. Já jsem si se svým prastrýcem vždycky
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dobře rozuměla, mluvili jsme o knížkách, které jsem četla. Naše
vztahy zintenzívněly, když jsme se přestěhovali do Prahy. Když se
dozvěděl, že mám ráda dílo Mikoláše Alše, zařídil, že jsem s maminkou mohla navštívit paní Marynu Svobodovou, Alšovu dceru, a vidět
a sáhnout si na stůl „šimlíček“, na kterém Aleš kreslil. Je to pro
mě dodnes nezapomenutelný zážitek. Když jsem potom na střední
škole měla pololetní prázdniny, vždycky jsem strýčínka Sašu, jak
jsme mu říkali, na celý den navštěvovala v jeho bytě v Krejčího
ulici 2. Vyprávěl mi o své činnosti ve spolku spisovatelů beletristů
„Máj“. Rozcházeli jsme se jen v názoru na pravost „Rukopisů“. On
byl o jejich pravosti skálopevně přesvědčen, já mám názor opačný.
Ale nikdy jsem to nedala najevo, to se nehodilo. Celá naše rodina
si strýčka velmi vážila jako nestora, a proto byl svědkem na svatbách svých synovců a při všech rodinných událostech byl přítomen.
V roce 1991 odhalil můj tatínek na jeho (a svém) rodném domě čp.
72 a město po něm pojmenovalo ulici. Myslím, že město si jeho
práce váží, jak si to zasloužil, když zpracoval velmi detailně jeho
dějiny a popis všech domů.
Jakou knihu od něho čtete nejraději?

Z jeho beletristických prací mám ráda trilogii „V červáncích a jitru
našeho znovuzrození“.
Kdo spolu s ním odpočívá v hrobě v Praze
na Olšanech, který v loňském roce adoptoval
Mikroregion Nepomucko a snaží se o jeho obnovu?

Kateřina Růžičková, rozená Plevová z Vlašimi, nar. 23. 11. 1840,
sňatek s V. Růžičkou 26. 9. 1868, babička A. Berndorfové z matčiny
strany, Václav Růžička, nar. 14. 2. 1842, dědeček, Marie Růžičková,
provdaná Rothbergerová, nar. 17. 10. 1873, zemř.13. 1. 1941, matka
A. Berndorfové, Alžběta (zvaná v rodině Bělka), nar. 1. 6. 1898,
zemř. 6. 6. 1971, sňatek s A. Berndorfem 30. 12. 1922. O Hynkovi
a Antonii Šimanových nemám žádné doklady.
Chcete na závěr něco doplnit?

Připojuji ještě vzpomínku z roku 1959, kdy v dubnu uspořádalo
město Nepomuk veřejnou oslavu sedmdesátin A. Berndorfa
s jakousi akademií. Bylo to v místní sokolovně a seděla jsem
po levici svého prastrýce, takže když už ani on, ani teta nemohli
pobrat všechny kytice a drobné dárky, odkládali je ke mně, na což
jsem byla moc hrdá. Nebylo mi ještě ani 11 let, ale bylo to nezapomenutelné, stejně jako následující oběd pro pozvané hosty u nás
doma. My děti jsme neseděly u stolu, ale pro mě snad nejnezapomenutelnější bylo, když jsem viděla, jak mnozí pánové líbali při
odchodu babičce a mamince ruku. Myslím, že by se nemělo při
příležitosti zářijových vzpomínek na mého prastrýce zapomenout
na jeho manželku Alžbětu, bez které by strýc nemohl tu obrovskou práci vykonat. Ona to byla, kdo přepsal všechny jeho rukopisy na stroji a ona se starala o chod celé domácnosti. Pamatuji
se na ni jako na dámu, která o sobě a své práci nikdy nemluvila
a vždycky stála v pozadí, tichá a vyrovnaná, velmi schopná vše vyřídit a postarat se o manžela. Strýček byl totiž extrémně nešikovný,
vím, že sám nebyl schopen ani škrtnout sirkou a byl na své ženě
v běžném životě plně závislý. Jejich manželství bylo krásné, vím,
že po strýčkově smrti tetička hluboce truchlila, a protože nemohla
být sama v jejich bytě, byla nějaký čas u nás ve Strašnicích.
Za spolupráci na rozhovoru děkuji Josefu Jírovi.
Doporučujeme časopis Vítaný host v Plzeňském kraji –
podzim 2018, kde naleznete další informace ze života
Alexandra Berndorfa.
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Rozhovor s vedoucími
Volnočasového centra Fénix
Text: Karel Baroch
Foto: Jana Barochová
Sedím v útulné kavárně na Zelenohorské poště
a společnost mně dělají dvě sympatické dámy
Lucie Korbová (LK) a Eva Valmová (EV). Pijeme
kávu a povídáme si o Centru volnočasových aktivit,
o Fénixu. Ony to jsou docela důležité dámy, neboť stojí
v čele této pro Nepomuk velmi důležité instituce.

Jak jste se k této práci dostaly?
EV: Oslovila mě Mirka Brožová v době, kdy jsem dělala dobrovol-

nici v Mateřském centru Beruška v Nepomuku. Jelikož jsem v té
době docházela na roční kurz Pedagogiky volného času v Mezigeneračním centru TOTEM v Plzni, protože mě toto téma velmi
zajímalo, nabídku jsem přijala.
LK: Přestěhovala jsem se na Nepomucko na konci roku 2013
a další roky jsem hledala především kurzy pro sebe, začínala jsem
tedy jako klient. Následně jsem začala pořádat Férové snídaně
a oslovila jsem tehdy ještě paní Brožovou ve Fénixu. Pak jsem
začala ve Fénixu pořádat ženská setkání a seznámila jsem se
s Evou. A loni v létě mi Eva nabídla spolupráci ve vedení Fénixu,
což jsem s radostí přijala, takže tuto práci mám doslova díky Evě.
Lucie, říkáš, že pořádáš Férové snídaně. O co se jedná?
LK: Férová snídaně je celostátní piknikový happening na pod-

poru lokálních a fairtradových pěstitelů. Poprvé jsem ji pořádala se sousedy ještě v Kramolíně v roce 2016 a další rok a tento
rok v Nepomuku. Líbilo se mi, že jde o velkou akci, o kterou se
dá opřít, a je to milá možnost, jak se sejít a seznámit s novými
lidmi. Konkrétně to funguje tak, že termín akce je daný a já tedy
vymyslím místo a zaregistruji ho na webu. Připravím událost,
pozvu známé… a pak se v daný termín sejdeme, každý donese
vlastní jídlo a pití, ideálně domácí, s fairtrade surovinami jako
káva, čaj, čokoláda… nebo buchty od babičky s domácími vajíčky.
Společně jíme, ochutnáváme, povídáme si… V neposlední řadě
mi oslovuje koncept fairtrade a lokální produkce, uvědomování
si toho, jak to s potravinami a výrobky funguje, jaké to nese problémy. Na letošní snídani k tomu vznikla plodná debata a já mám
radost, že uvědoměle v těchto věcech uvažuje vlastně hodně lidí.
Vraťme se k Fénixu. Před rokem tam došlo k zásadním
změnám. Odešla jeho zakladatelka Miroslava Brožová
a zároveň s ní odešel také i jeho provozovatel –
společnost Monastery. Správu nad Fénixem převzalo
město Nepomuk. Jak se vám s městem spolupracuje?

LK: Díky městu může Fénix vůbec fungovat a to si dobře uvědomu-

jeme. Moc rády bychom zapojily do spolupráce nebo povědomí
více představitelů města. Věříme, že jsou stále nové možnosti, jak
tuto spolupráci dále kvalitně rozvíjet, a chceme na tom opravdu
zapracovat.
EV: Při přebírání Fénixu jsem spolupracovala s místostarostou
Pavlem Kroupou a jsem ráda, že jeho prioritou bylo Fénix udržet.
Mohu říci, že se všemi, se kterými jsem v průběhu uplynulého

roku spolupráci navázala, se mi pracovalo dobře. Nyní po životním kotrmelci předávám vedení Fénixu Lucce, ale stále se budu
na jeho chodu s radostí podílet.
Jakou nabídku připravujete na blížící se nový školní rok?
LK: Rozhovor píšeme na začátku srpna a to jsme ještě v prázdni-

novém režimu a kroužky postupně s lektory potvrzujeme. Vypsáno
jich je asi třicet plus nabídka na doučování. Dokonce se nám sami
ozývají noví lektoři, se kterými průběžně jednáme. Tento trend se
od loňského roku zvyšuje a my vidíme, že volnočasové centrum
v Nepomuku je vidět a má smysl.
Je jasné, že velmi důležití jsou lektoři…
EV: Ano, řekla bych spíše, že lektoři jsou to nejdůležitější, to oni

tvoří Fénix. Pro nás není nejpodstatnější pedagogické vzdělání
(protože nejsme pedagogické zařízení), ale nadšení pro to, co
umím, a schopnost předávat to dál a také zájem o práci na sobě.
O lektory prostě chceme pečovat a komunikovat s nimi, zajímají
nás jejich podněty a vytvářením těchto kvalitních vztahů spolu
všichni rosteme.
LK: Chystáme se kromě oblíbených kurzů, jako je keramika nebo
lezení pro děti na umělé stěně a také jazykové kurzy, přidat kurzy,
které jsme roztřídily do takových tří kategorií: 1) seberozvoj a seberealizace, kam spadají hlavně kurzy pro dospělé (navážeme na loňské
kurzy z psychologie uzavřenou skupinou pro ženy), 2) kurzy a semináře na téma občanské informovanosti a aktivity, kam podle nás patří
například první pomoc, a 3) kurzy k tématu respektujících vztahů
a komunikace – v této oblasti se nám daří spolupracovat s MAS sv.
Jana z Nepomuku, která, aniž by věděla tento náš záměr, již některé
kurzy na tato témata má na podzim domluvené.
Občas se zeptám ve svých rozhovorech na to,
co dokáže respondentům udělat dobrou
náladu a naopak co jim ji může zkazit…

LK: Dobrou náladu mám, když chápu, že do sebe věci zapadají,

a když z nadhledu můžu říct, že je vše tak, jak má být. A kazím si
ji sama, když na sebe mám velké nároky nebo když se jako každá
máma rozčiluju, třeba protože se chystám k odchodu a dcera
začne malovat vodovkami po sobě a po podlaze… (smích) Zpátky
do dobré nálady mě vrací hlavně hudba a pohyb.
EV: Náladu mi zvedne pěkná muzika. Poslední dobou poslouchám
MS Přelet – to mi pomohlo v těžkých situacích. Nerada řeším problémy s někým, koho zajímá jenom jeho subjektivní názor. Ráda

Lucie Korbová a Eva Valmová (zleva).

totiž vnímám věci z různých úhlů pohledu a nalézám ráda objektivní řešení. Ale náladu mi také dokáže pokazit třeba to, když se
třikrát vracím pro klíčky od auta (smích).
Na závěr se vás, milé dámy, zeptám, co pro vás vlastně
Fénix znamená a jaké plány s ním máte do budoucna?

EV: Fénix je pro mě místo, kam by měl mít možnost přijít kdokoliv a cítit se tu dobře. Místo, kde se může kdokoliv seberealizovat
budˇ jako klient, nebo jako lektor, a dosáhnout toho chceme tím,
že budeme odpovídat na potřeby místních obyvatel. Opravdu nás
to zajímá a věříme, že takováto spolupráce má smysl. Mě osobně
zajímá pojem mezigeneračního a dobrovolnického centra, jakým
je třeba TOTEM v Plzni, od kterého se inspirujeme.
LK: Pro mě je Fénix jedním z důvodů, proč jsem se do této oblasti
přestěhovala a po náročné životní situaci tu zůstala. Oslovila mě
jeho nabídka a skvěle vybavené prostory a vůbec to, že tak malé
město má zájem nabízet kurzy a semináře jako v Praze (i když to
trochu přeháním). Proto bych ráda přenesla tohle svoje nadšení
dál. Jako malé centrum si můžeme dovolit větší flexibilitu, nabízet individuální přístup a skutečně reagovat na místní poptávku
a věříme, že to je skvělá cesta. Ráda bych dodala, že noví lektoři

se hlásí z vesnic kolem Nepomuka, někteří se třeba sotva přistěhovali… I mezi klienty se zvyšuje zájem a kladné ohlasy. Jak jinak
se dá „změřit“, že to děláme dobře?
A ony plány do budoucna?
EV: Velkou radost máme ze zpracovaného projektu na zateplení

budovy, která by měla získat vzhled z 20. let minulého století.
Pokud vše vyjde, bude Fénix bezbariérový, což je nutnost pro vybudování skutečně otevřeného prostoru pro všechny, a v přízemí
vznikne velká společenská multifunkční místnost, která bude
sloužit jako kavárna a hlavně jako místo setkávání. Možností,
jak nové prostory využít, je velká řada – co třeba propojit místní
seniory, kteří napečou do kavárny koláče, a malé děti, které si
přijdou poslechnout pohádku čtenou "babičkou"? Vítáme nadšence, kteří mají nápad a chuť takové věci realizovat. Věříme, že
prostor, ve kterém bydlíme a žijeme, si tvoříme sami – tedy sami
a společně dohromady.
To byla poslední otázka. Káva je dopitá a mně nezbývá
než vám poděkovat za rozhovor a milou společnost
a popřát vám hodně úspěchů v nadcházející sezóně.
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spolky

Bez vody neuvaříš,
ale posvícenské hnětýnky upečeš!
… To je motto, které jedenáct let doprovázelo tradiční podzimní
výstavu Nepomuckých kuchařinek, z. s. Ani letos tomu nebude
jinak, tedy v letošním roce podvanácté, bohužel již bez autora,
našeho kamaráda Ing. Václava Malovického. Právě on byl společně s Janou Augustovou a Helenou Sedláčkovou zakladatelem
nejen spolku Nepomucké kuchařinky, ale také prvním z pořadatelů soutěžní výstavy Nepomucká hnětýnka. Původně jednodenní
soutěž o tu nejhezčí a nejchutnější hnětýnku, typické podzimní,
posvícenské pečivo, které má své místo v původní gastronomii
našeho nepomuckého regionu a také v okolí Blatné a Horažďovic,
se postupně změnila na týdenní akci. Akci, na kterou se všichni
ve spolku připravujeme vlastně celý rok. Vymýšlíme vždy nové
téma doprovodné výstavy, exponáty zamlouváme u přátel, známých a kamarádů a pak je svážíme. Nejinak je to i s oblíbenými
kurzy všech možných ručních prací. Není vůbec jednoduché vymyslet a dát dohromady 6 různých kurzů nebo besed tak, abychom
se neopakovali, aby si každý našel svůj zájem a abychom tak přivítali co nejvíce zájemců. Ani se samotnou soutěžní výstavou to
není jen tak… A tak většinou už od zimních měsíců okukujeme
ceny pro oceněné, přemýšlíme, čím obdarovat soutěžící dětské
účastníky. Zkrátka máme co dělat celý rok. Nejinak tomu bude
i v letošním roce, kdy se XII. NEPOMUCKÁ HNĚTÝNKA bude konat
ve dnech 19. 10. – 27. 10. 2018, a to ve výstavních prostorech Zelenohorské pošty. Tímto článkem bychom chtěli přilákat všechny
pekařky a pekaře, malé i velké… Nabízí se i tlusté i tenké, prostě
všechny, kdož chtějí svým výtvorem potěšit smysly návštěvníků
výstavy, zasoutěžit si a již na úplném začátku získat odměnu. Ta je
totiž již nyní připravena pro každého, kdo přinese soutěžní exponát. Hnětýnky budeme přijímat v pátek 19. října již od 12 hodin
a dále v sobotu od 9 hodin do 11,30 hodin. V sobotu odpoledne
proběhne tradiční odpoledne s harmonikou, jarmárkem a dobrotami z kuchyní kuchařinek. V neděli 20. října bude gastronomická
beseda a od pondělí do pátku pak každé odpoledne kurzík nebo
beseda. Přesný program bude včas uveřejněn.
Na setkání se těší Nepomucké kuchařinky, z. s.

Foto Jakub Šperer
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Zprávy z MC Beruška

2.9. – Den otevřených dveří MC Beruška 9.30–11.00 h
(při kroužku Klokánek)
20.9. – Podzimní/zimní bazárek 15–18 h

Co bylo:

Pro aktuality a více informací sledujte
www.mc-beruska.webnode.cz a Facebook.

Posezení s porodní asistentkou

Letošní třetí táborový běh Pionýrské skupiny Nepomuk se konal
v termínu 28. 7. – 11. 8. 2018. Celotáborovým tématem byl výběr
toho nejlepšího z uplynulých let. Děti si tak mohly užít třeba šílenou pohádku, filmový festival, vojenský den, kovboje a indiány, den
kultury, výlet do staletí, Harryho Pottera nebo závěrečný Hollywood.
Nechybělo koupání, výroba táborových triček a vlajek, noční hry
a bobřík odvahy, točení oddílových videí, křtění nováčků, turnaje
ve famrfpálu i v tradičnějších sportech, výlet do kravína v Mladém
Smolivci, širák, výroba přístřešků, promítání filmů na velkoplošnou
Jeníkovu dodávku, táboráky nebo velká diskotéka v Čečovicích –
děkujeme za poskytnutý azyl a báječnou atmosféru.
Vzhledem k úmorným vedrům velmi oceňujeme pomoc nepomuckých hasičů, stejně jako herně vzdělávací dopoledne společnosti EKO-KOM s programem Tonda obal na cestách a evropské
odpoledne s Janou Němcovou a kolegy z eurocentra. Navštívila nás
rovněž hlídka nepomuckých policistů, kteří nám předvedli svou
výzbroj a výstroj, stejně jako vybavení služebního vozu, děkujeme!
Za kynologickou přednášku a následnou ukázku psů speciálně
cvičených na vyhledávání osob děkujeme Liborovi Skalovi a Lucce
Blovské. Jerry dokázal najít správnou osobu i podle trička, které
jsme záměrně obdařili snad desítkou různých pachů, což je obdivuhodné. Děkujeme také všem sponzorům, především nakladatelství
Fraus. Velmi emotivní částí programu byl tradičně odjezd dětí, ale
už teď sbíráme energii a nápady na další rok. Na viděnou příště!
Za Pionýr z. s. – Pionýrskou skupinu Nepomuk
Martin Brejcha, P3

spolky / sport

Dne 26. 7. 2018 se v MC konala přednáška o všem kolem porodu:
porodní plán, přípravy, alternativní porod a porod v porodnici… Ta vyústila ve velmi plodnou diskuzi. Přednášku vedla
porodní asistentka PhDr. Kristina Janoušková, která je vyučující na ZČU v Plzni – obor porodní asistentka. Dne 23. 8. 2018
následovala navazující přednáška týkající se základů manipulace, šátkování a nošení dětí a diskuze v péči o miminko.
Co bude:
MC Beruška zve všechny zájemce na tyto přednášky
z oboru psychologie – přednáší Mgr. Eva Mikešová:

4. 10. Jak na vztahy mezi sourozenci
15. 10. Jak na vztahy s těmi nejmenšími
aneb Nejen o vztekání a uspávání
15. 11. Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti,
aneb Co se skrývá za slovem „motivace“
Cena 300 Kč. Rezervace míst
na materskecentrum@centrum.cz do 27. září.
Od 1. září opět pokračujeme v pravidelném programu:
PO – kroužek "Šikula" 9.00–10.30 h
ST – kroužek "Klokánek" 9.30–11.00 h
ČT – odpolední herna – otevřena od října
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Za MC Beruška Veronika Kozáková

Oznámení o zahájení
cvičení jógy 2018/2019
Prázdniny končí a čas na naše cvičení začíná. Přijďte si vyzkoušet,
zda by se vám cvičení jógy líbilo. Dopřejte si příjemné protažení
celého těla, zregenerujte své síly, tělesné i duševní, v relaxaci.
Naučte se správně dýchat a dopřávat si každodenní meditaci. Jóga
je životní styl, který souvisí se zdravým způsobem života, stravováním či pohybem. To vše se v našich lekcích naučíte. Začínáme
ve středu 12. září 2018 v obvyklém čase 17.25 h v tělocvičně ZŠ
v Nepomuku. Cvičení končí v 18.55 hodin.
Na cvičení potřebujete jen dobrou náladu, pohodlné netísnící
oblečení, karimatku a deku na přikrytí při relaxaci. První hodina
je ukázková pro širokou veřejnost zdarma. Další cvičení bude stát
na každé pololetí Kč 500, celkem tedy 1 000 Kč za 8 měsíců (polovina září, říjen, listopad, polovina prosince 2018, leden-květen
2019). Peníze vybíráme na každé pololetí zvlášť. Abyste nerušili
ostatní při relaxaci, přijďte, prosím, alespoň o 10 minut dříve.
Začínáme přesně v 17.25 h, kdy se vchod již zamyká.
Těší se na vás Olga Sedláčková, cvičitelka jógy
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a bahnem z přilehlého pole. Po příjezdu jsme zjistili, že se voda
dostala do sklepa a garáže. Po opadnutí přívalu jsme pomocí čerpadel během tří hodin vodu odčerpali do přilehlého potůčku. Jednotka HZS během noci a dnešního dopoledne zasahovala u velkého
počtu popadaných stromů. 11. srpna jsme byli vysláni do obce Podhůří, kde se měla nacházet osoba zavalená bagrem. Na místo byla
vyslána profesionální i dobrovolná jednotka z Nepomuka společně
se ZZS. Osobu se podařilo ještě před příjezdem vyprostit a hasiči
provedli její prvotní ošetření a poté předali s lehkým zraněním ZZS.
Z akumulátorů bagru unikala kyselina a bylo nutné ho zpět postavit
na pásy. 13. srpna večer došlo k dopravní nehodě osobního automobilu v Nepomuku. Řidič, který jel směrem od Plzně, nezvládl řízení
a průjezd kruhovým objezdem u Pyramidy. Provedli jsme zasypání
uniklých provozních kapalin a úklid od zbytků skla a plastů. Během
zásahu jednotka také usměrňovala provoz. Mimo zásahovou činnost v letních měsících také provádíme různé dovozy vody, kondiční jízdy, ukázky na dětských dnech a oslavách, navštěvujeme
dětské tábory, pomáháme městu při pořádání různých akcí apod.
Vladimír Vozka

NEPOMUK / ZÁŘÍ

OKOLÍ NEPOMUKA / ZÁŘÍ

15. 9. – 28. 10. Výstava obrazů Setkání II. – Jitka
Čížková a Marie Šebková, vernisáž 15. 9. ve 13.00

do 30. 9. Secese: Za časů našich praprababiček,
otevřeno út–ne 10.00–17.00 hod., Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

hod., Městské muzeum a galerie Nepomuk
(září otevřeno úterý–neděle 10.00–18.00)
7. 9. Hvězda svítí nad Sinajem – koncert
Edity Adlerové u příležitosti zahájení výstavy
obrazů Jaroslava Hodka v Městském muzeu
a galerii, začátek v 19.00 hodin, vstupné 100 Kč
v předprodeji (120 Kč na místě), předprodej
vstupenek přes plzenskavstupenka.cz
7. 9. – 12. 10. Výstava obrazů Jaroslava
Hodka na téma „Synagogy“, Městské
muzeum a galerie Nepomuk
11. 9. Putování po evropském kulturním
dědictví a s fondy EU na téma Belgické,
lucemburské a české památky UNESCO,
občerstvení zajištěno, vstup zdarma, od 17.00
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

Návštěva u hasičů v Kemnathu
10. srpna se šestičlenná skupina hasičů vydala do spřáteleného
Kemnathu. Tamní hasiči nás po příjezdu vřele přivítali a předvedli
nový technický automobil MAN určený k čerpání vody, který je vybavený elektrocentrálami, čerpadly a dalšími prostředky. Poté jsme
se zúčastnili slavnostního zahájení tamních pivních slavností Wiesenfest. Další partnerská návštěva by měla proběhnout o víkendu
20.–21. října, kdy proběhnou oslavy 10 let partnerství mezi městy.
Hasiči Nepomuk
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Zásahy nepomuckých hasičů
16. července odpoledne byla jednotka s CAS 20 Terrno povolána
mezi obce Záhoří a Nekvasovy, kde došlo vlivem silného deště
k sesuvu meze do silnice a zemina s bahnem tam blokovala celý
jízdní pruh. Po našem příjezdu jsme pomocí lopat nános odstranili a poté vozovku umyli asanační lištou. Po hodině byla silnice
zcela zprůjezdněna a my se vrátili na základnu. Jednotka HZS v tu
dobu zasahovala u dalších událostí spojených s přívalovým deštěm
na dvou místech v Nepomuku. 17. července ve večerních hodinách
obdrželo krajské operační středisko hlášení o požáru fary v Žinkovech. Okamžitě byly na místo povolány jednotky z I. poplachového
stupně. Ještě před příjezdem jednotek PO bylo v hlášení upřesněno, že se jedná pouze o požár zaparkovaného osobního automobilu v blízkosti budovy. Jako první na místo přijela dobrovolná
jednotka ze Žinkov, která započala hasební práce vysokotlakým
proudem a zamezila dalšímu šíření. Dále přijely jednotky HZS
a SDH Nepomuk. Jednotka z Jarova byla ponechána na základně.
Požár zasáhl motorovou část. 27. července večer se naším regionem prohnala silná bouře s přívalovým deštěm, která napáchala
velké škody a zapříčinila mnoho výjezdů JPO. Naše jednotka byla
povolána do Srb, kde došlo k zatopení dvou rodinných domů vodou

kulturní kalendář

Nepomucké noviny / září 2018

12. 9. Den otevřených dveří v MC Beruška,
9.30–11.00 hod. (při kroužku Klokánek)
14. 9. Relaxační seminář pro ženy I. – cvičení,
relaxace, masáž a výroba osobního náramku
z polodrahokamů, od 18 do 21 hodin, centrum
volnočasových aktivit Fénix, fenix-nepomuk.cz
15. 9. Nepomucké trhy – farmářské a řemeslné
trhy, hraje staropražská kapela Šmrnc, od 8.00
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce
15. 9. Ovčí pohádky v podání divadélka
Nána, od 10.00 hodin, Malá letní scéna
(v případě nepříznivého počasí Městské
muzeum a galerie Nepomuk), vstupné 40 Kč
15. 9. Běh Nepomukem, 8. ročník amatérského
závodu s bohatým doprovodným programem
v areálu stavebnin Unibrick, registrace od 13
hodin, od 15 hodin start první kategorie,
startovné zdarma, www.unibrick.cz
15. 9. 1. veletrh nepomuckých spolků, od 10.00
do 15.00 hodin, park u Sokolovny, v případě
nepříznivého počasí v Sokolovně / sportovní
hale, pořádá centrum volnočasových aktivit
Fénix a město Nepomuk, fenix-nepomuk.cz
20. 9. Podzimní/zimní bazárek
v MC Beruška, 15–18 hod.
22. 9. Vitacit + Blackmailers, Kulturní
dům Dvorec, misronmusicteam.cz
25. 9. To nejlepší z prvního ročníku "Historie
Nepomucka, jak ji možná neznáte" s Pavlem
Motejzíkem, od 17.45 do 19.45 hodin, sál
Městského muzea Nepomuk, vstup volný
29. 9. Zelenohorské vinobraní, hudební
festiválek s chutí vína, Zelenohorská pošta

do 30. 9. Výstava Chvála řemesla,
fotografie pořídili členové Fotoklubu Nepomuk na akci Dny řemesel v Chanovicích, vernisáž
výstavy od 18.oo hodin, zahraje Musical Friendship, zámecký areál, výstava potrvá do 30. 9.
1. 9. M. Nostic Quartet
koncert významného hudebního tělesa, od 18.00 hodin, zámecký areál Chanovice
8.–9. 9. Městské slavnosti, Blovická pouť, od 10.00 hodin, náměstí Blovice
8.–16. 9. TOP týden ve Spáleném Poříčí
8. 9. Haydnovy slavnosti – K poctě Panny Marie růžencové
koncert Lucie Sedlákové Hůlové (housle) a Roberta Huga
(varhany/varhanní pozitiv), od 18.00 hodin, kostel, Spálené Poříčí
9. 9. Pohádkový les, start na zámku od 9.00 do 11.00 hodin, Spálené Poříčí
9. 9. Běh na Kokšín, start od Sokolovny ve 13.00 hodin, Spálené Poříčí
9. 9. Cyklistický závod pro děti, Spálené Poříčí
14. 9. Barevný svět – Ateliér K – Nepomuk
vernisáž výstavy, od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
15. 9. Cyklisticky za zážitky – orientační cyklozávod, Spálené Poříčí
15.–16. 9. Blatenský Fotofestival
(13. ročník) tentokrát na téma svoboda a již tradičně za účasti předních českých fotografů (např.
Oldřicha Škáchy, Antonyína Kratochvíla, Libuše Jarcovjákové), fotofestival.wagich.cz
15.-17. 9. HOBBY 2018 – Republikánská ulice, Spálené Poříčí
16. 9. Městská slavnost, Spálené Poříčí
16. 9. Chanovická pouť
tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy a další, Chanovice
21. 9. 26. Haydnovy slavnosti
kytarový koncert Jana Tuláčka a Tomáše Hanzlíčka – hudba 19. století,
od 19.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
22. 9. 25. ročník Turnaje nohejbalových trojic
o 7litrový pohár lihoviny Ďábelský Krvesaj, sportovní areál TJ Sokol Prádlo, z. s. (pod lesem),
informace o speciálních pravidlech turnaje a přihlášky písemně či telefonem nejpozději
do 18. 9. u Pavla Pelcra, 732 436 151, ppelcr@seznam.cz, prezentace 8:30, startovné 100 Kč/
hráč, více informací na www.pradlonohejbal.banda.cz, pořádá firma Jenčík a dcery
25. 9. Přednáška – celoroční cyklus Sto let republiky
hudba, přednášet bude Petr Gonzáles (ZUŠ Blovice), od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
28. 9. Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice, od 15.00 hod., Lnáře
29. 9. Mezinárodní mistrovství ČR sajdkárkros a čtyřkolek
závodiště Kramolín, více na www.amknepomuk.cz
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí – neděle 8.30 – 18.00 hodin)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz
Aktuální informace o akcích najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
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TJ Sokol Prádlo, z.s. vás srdečně zve na
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
srdečně zve na vernisáž výstavy obrazů

Němejcova Ateliéru “K”, z. s.

BAREVNÝ
S V Ě T 14.09.18
17:00
od

hod.

POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
15. září 2018 od 16:00, na prádelském hřišti

v kapli sv. Ondřeje
na zámku Hradiště
v Blovicích
fb: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz
tel.: 371 522 208

za finanční podpory Obce Prádlo k tanci a poslechu zahrají

Andy a Very
vstupné zdarma, koná se za každého počasí, dostatek krytých míst
k sezení ve venkovních stanech, připraveny klobásy, alkoholické
i nealkoholické nápoje a káva, sociálního zařízení k dispozici, konec
zábavy cca ve 22 hod.
Na tradiční „Pěkné“, která se uskuteční v pondělí 17. září od 11:00,
zahraje na harmoniku pan Jiří Čekan.
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Firma INTERIORS manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
—T
 ruhlář – nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru
— Montážní dělník v zahraničí / koordinátor montáží
vyučení v oboru truhlářství
jazykové znalosti – NJ – AJ
výborné platové podmínky
Práce v Německu
— Obsluha CNC
dvousměnný provoz
orientace v dřevovýrobě
truhlář/nábytkář
výborné platové ohodnocení
— Konstruktér / přípravář
příprava projektů
Práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.
— Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
dvousměnný provoz
výborné platové ohodnocení
práce na dílně v Kasejovicích
— Montážní dělník pro výrobu s umělým kamenem
— Řidič sk. C
Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a.s.335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Nabídka platí od 15. 8. do 11. 9. 2018
v prodejně „U Stodoly“
Gouda 48% cena za 1 kg
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g
Anglický bok cena za 1 kg
Ruská zmrzlina 220 ml

139,00
11,90
139,00
13,90

Nabídka platí od 29. 8. – 11. 9. 2018
v prodejně „U Stodoly
Eiskaffe ledová káva plech 250 ml
Rodinné 82% 200 g
Grand Dessert Bílá čokoláda kokos – mandle 190 g
Chalupářské utopence 680 g

14,90
21,90
18,90
59,00

Nabídka platí od 29. 8. do 11. 9. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňské tradiční pomazánkové bez příchuti 200 g
Opočenský jogurt ve skle 150 g různé druhy
Jihočeské mléko lahodné polotučné 1,5% 1 l
Lučina 62,5 g
Debrecínské párky cena za 1 kg
Bochánek Madrid cena za 1 kg
Kuřecí řízky prsní chlazené cena za 1 kg

23,90
13,90
16,90
12,90
129,00
159,00
129,00
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Bouřka dne 27. 7. 2018
Na Nepomucku se dne 27. 7. 2018 vyskytla v čase 21:20 až 22:30
silná bouřka doprovázená velmi intenzivní srážkovou činností
s krupobitím. Samotný Nepomuk srážková činnost tentokrát
zasáhla spíše okrajově, nejvíce vody spadlo v oblasti vymezené
lichoběžníkem obcí Klášter – Srby – Vrčeň – Dvorec. Zde napršelo mezi 50 a 80 mm, nejvíce, a to pravděpodobně až ke 100 mm,
spadlo v severní části obce Vrčeň. Nepomucká klimatologická stanice zaznamenala 30,6 mm. Bouřka byla dále doprovázena výrazným zesílením větru s nárazy o síle vichřice. Na mnohých místech
v regionu po sobě zanechala značné škody. Například v Klášteře
došlo v oblasti mezi Klášterským rybníkem a jezem k vyvrácení
celé řady stromů a dále vyplavení hospodářských stavení u čp. 47.
Velmi postižena byla také obec Srby, která právě v pátek 27. 7. připravovala Sraz rodáků. Zničeny a zpřeházeny tak byly během smrště
venkovní stany, dále došlo kvůli rozvodnění jinak suchých stružek

k zatopení mnoha sklepů či poničení plotů u domů. Stejná situace
byla i ve Vrčeni, kde došlo k zatopení několika sklepů, ke spadu
celé řady větví ze stromů – např. lip na návsi, dále k pádu smrku
u hřbitova či k zanešení téměř všech kanalizačních vpustí. Dále
k protržení mezí valící se vodou z polí na více místech v lokalitě
"Na Drahách", přičemž došlo k zatopení bahnem několika dvorků
a obecní cesty. Obdobná situace byla i ve Dvorci v místní části Huť,
kde došlo mimo jiné k rozvodnění stružek podél cest a zaplavení
zahrad okolních domů. Závěrem podotýkáme, že se takto silná
bouřka na Nepomucku vyskytuje jen zřídka a k jejímu vzniku
významně přispěla bouřka, která se v našem regionu vyskytla dne
16. 7. a díky níž bylo v krajině více vlhkosti než na okolním území
a tedy vyšší potenciál k tvorbě takto silných bouří.
Pavel Vacík

Zprávy z MAS
Původní srpnový termín přijímání žádostí o granty byl po konzultaci se SZIF a PV MAS SJN, plus na četné žádosti vás zájemců
z regionu, přesunutý na prosinec 2018. Vznikne tak půlroční čas
na kvalitní přípravu vašeho záměru, případně na získání stavebního povolení nebo doladění žádostí o grant. Pevně věříme, že díky
posunu termínu vzniknou propracovanější projekty, které budou
mít dostatečný počet bodů pro přidělení dotace. V 1. výzvě (ukončené v červnu 2018) získalo nutný počet bodů 15 projektů z celkem
16 zaregistrovaných. Nyní jsou projekty ve fázi schvalování SZIF. 2.
výzva se bude řídit stejnými pravidly jako 1. výzva. Již nyní proto
můžete prostudovat podmínky k výzvě, které jsou kompletně zveřejněné na www.masnepomucko.cz (rozklikněte 1. výzvu). Opět
bude vyhlášeno 5 Fichí a celková alokovaná částka na výzvu č. 2 byla
na Programovém výboru MAS SJN stanovena ve výši 8 624 000 Kč:
Podpora rozvoje zemědělského podnikání (alokace: 1 500 000 Kč),
Podpora zahájení a rozvoje podnikání (3 849 000 Kč), Zvýšení rekreačního potenciálu lesů (625 000 Kč), Produkce lokálních potravin
(2 500 000 Kč) a Spolupráce při lokálním odbytu (150 000 Kč).
Gratulujeme také úspěšným žadatelům z 1. výzvy PRV:
Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělského podnikání:

1.

Barbora Kubíčková, Projekt: Investice do zemědělských
strojů – začínající zemědělec, Víska – Čmelíny, 70 bodů,
podpořena

2.

Pavel Čížek, Projekt: Vybavení na pastviny, 50 bodů, podpořen

3.

ARBOCOM s. r. o., Projekt: Vybavení pro ŽV, 50 bodů,
podpořen

4.

Milan Skala st., Projekt: Nákup zemědělského stroje,
50 bodů, podpořen

5.

Dušan Pojer, Projekt: Modernizace farmy, 50 bodů, podpořen

6.

Václav Mašát, Projekt: Rekonstrukce stodoly na sklad krmiv
a steliv, 50 bodů, podpořen

7.

Milan Skala ml., Projekt: Nákup zemědělské techniky,
50 bodů, podpořen

8.

Jan Balík, Projekt: Secí stroj, 40 bodů, podpořen

9.

Daniela Hajšmanová, Projekt: Mechanizace pro rozvoj
zemědělské výroby, 40 bodů, podpořena

10. M
 ichal Houška, Projekt: Nákup strojů nutných pro
ekonomický i ekologický rozvoj farmy, 30 bodů, podpořen
11. Marie Vavříková, Projekt: Nákup nového kolového traktoru
do rostlinné výroby, 30 bodů, podpořena
12. Nepodpořený projekt – Statek Čmelíny s. r. o., Projekt: Nákup
pastevní technologie, nehodnocen z důvodu nedodání
podkladů v rámci 2. administrativní kontroly
Fiche č. 2 – Podpora zahájení a rozvoje podnikání:

1.

Radovan Sochor, Projekt: Wellness, 50 bodů, podpořen

2.

Nepal, z. s., Projekt: Kavárna na Zelenohorské poště, 45 bodů,
podpořen

3.

Jiří Čermák, Projekt: Vybavení pro truhlářskou dílnu
a podnikání, 40 bodů, podpořen

Fiche č. 3 – Zvýšení rekreačního potenciálu lesů:

1.

 ěsto Nepomuk, Projekt: Klejnot – procházková
M
trasa v Nepomuckém lese, 40 bodů, podpořen

Ve Fichi č. 4 – Produkce lokálních potravin a ve Fichi č. 5 –
Spolupráce při lokálním odbytu se nezaregistroval žádný žadatel.
Za MAS SJN projektová manažerka Miroslava Brožová
733 301 255, miroslava.brozova@masnepomucko.cz

farnost
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Vyprávění o farářích,
děkanech a arciděkanech nepomuckých
Matěj Josef Veselý

Narodil se 27. 11. 1826 v Polné na Vysočině jako syn krejčího Matěje
Veselého a Josefy Procházkové. Křestní jméno měl po otci, druhé
obdržel zřejmě při biřmování. Bohoslovecká studia absolvoval nejspíše v Hradci Králové, kde byl také 25. 7. 1852 vysvěcen na kněze.
Poté působil jako kaplan ve Velké Losenici (1852–1853), Dašicích
(1853–1854), Týnci nad Labem (1854–1856) a Potěhách (od 1856).
Posledně uvedená farnost ležela na území velkostatku Tupadly,
který patřil knížeti Vincenzovi von Auersperg. Díky němu se Veselý
stal roku 1860 zámeckým kaplanem na dalším auersperském panství Zelená Hora. Z královéhradecké diecéze tedy přešel do diecéze
českobudějovické. Jako zámecký kaplan zastával současně krátce
funkci administrátora uprázdněných farností Vrčeň (1863) a Prádlo
(1864). Do úřadu děkana v Nepomuku byl investován 9. 10. 1871.
V roce 1877 jej biskup ustanovil sekretářem nepomuckého vikariátu a po rezignaci blovického děkana Jana Milostína Kratochvíle
roku 1898 okrskovým vikářem.
Jeho hlavní zásluhou byla rozsáhlá rekonstrukce kostela
sv. Jana Nepomuckého včetně vnitřního zařízení, podniknutá
v letech 1878–1879 k nadcházejícímu výročí 150 let od Janova
svatořečení. Nákladem patronky, kněžny Wilhelminy von Auersperg, rozené Colloredo-Mannsfeld, došlo předně k opravě obou
věží poškozených požárem v roce 1835. Kostel byl vymalován,
pořízeny byly tři nové oltáře (hlavní, středový a boční sv. Cyrila
a Metoděje pod kůrem) a renovovány stávající, byly zakoupeny
nové sochy a obrazy, vyspraveny varhany apod. Téměř celý náklad
na renovaci interiéru pokryla sbírka, do níž na výzvu děkana přispěla i panovnická rodina, několik představitelů šlechty a vysokého kléru a farníci ze sousedních vikariátů. V nepomucké farnosti
obcházel duchovní správce se sbírkou věřící osobně, takříkajíc dům
od domu. Tomuto všemu ale předcházel důležitý církevně-právní
akt, když na děkanovu žádost prohlásil českobudějovický biskup
Jan Valerián Jirsík kostel dne 22. 2. 1878 opět za poutní, zatímco
titul děkanského vrátil ke sv. Jakubu.
V rekonstruovaném a důstojně upraveném poutním chrámu
se pak po celý květen 1879 konaly svatojánské oslavy. Hned 1. 5.
posvětil pražský pomocný biskup Karel Průcha nové oltáře. V den
svátku sv. Jana (16. 5.) sloužil v kostele pontifikální mši biskup
Jirsík a stejná slavnostní mše, kterou celebroval kardinál a kníže-arcibiskup pražský Bedřich Schwarzenberg za účasti procesí
z Čížkova, Chválenic, Starého Plzence a Šťáhlav, zakončila 25. 5.
svatojánský oktáv. Účast na oslavách byla přirozeně spojena s možností získat plnomocné odpustky. Zvláštní trvalé odpustkové privilegium udělil papež Lev XIII. středovému oltáři sv. Kříže, stojícímu
v místech údajné kolébky sv. Jana.
V roce 1893, u příležitosti 500 let od Janova umučení, byla z iniciativy duchovního správce pořízena do kostela nová malovaná
okna, která zaplatila knížecí rodina Auerspergů spolu s majitelem velkostatku Žinkovy hrabětem Johannem von Harrach a dalšími dobrodinci. Jedním byl i děkanův spolurodák z Polné Karel
Varhánek, majitel konzerváren. Roku 1901 nechal P. Veselý ještě
na vlastní náklad vymalovat interiér. Nezapomínal přitom všem
ani na děkanský kostel sv. Jakuba Staršího a opatřil pro něj kupříkladu hodiny na zvonici.
Náležitou pozornost věnoval také ostatním kostelům ve farnosti. Když v srpnu 1890 následkem úderu blesku vyhořela věž

filiálního kostela v Milči a rozbily se oba zdejší zvony, dal ji opravit, původní barokní báň nahradit hrotitou gotizující střechou
a zvony přelít.
Z titulu svého úřadu měl rovněž na starosti správu zemskodeskového statku Holkovice (u Chanovic), de facto příslušejícího
k děkanskému beneficiu. Po zrušení poddanství ho tvořily již jen
tři z původních pěti rybníků v katastru obce, několik drobných
pozemků a propinační právo (právo distribuce piva), které ale
bylo roku 1874 prodáno. V roce 1925 pak přišel na řadu i zbývající
majetek, čímž statek Holkovice zanikl.
Za jeho působení založila roku 1890 kněžna Wilhelmine von
Auersperg v rámci svých četných dobročinných aktivit v Nepomuku opatrovnu pro děti od 3 do 6 let spojenou s pokračovací
školou šití pro dívky. Dala pro ni postavit budovu s rozlehlou
zahradou, kterou děkan 1. 7. 1890 v přítomnosti kněžny, jejího
syna Engelberta Ferdinanda von Auersperg a c. k. okresního hejtmana Jana Schreuera požehnal. Vedení ústavu bylo svěřeno školským sestrám de Notre Dame z Horažďovic.
Jako člen městského zastupitelstva a okresní školní rady měl
významný vliv na veřejné dění nejen v Nepomuku, ale i v jeho okolí.
Podílel se rovněž na emancipaci českého politického katolicismu.
Přispíval na dobročinné účely, na výzdobu kostelů v různých
koutech země apod. Byl členem Křesťanské akademie v Praze –
spolku pro pěstování věd, církevní hudby a umění. Údajně napsal
též studii o sv. Janu Nepomuckém. Těšil se všeobecné oblibě
a vážnosti.
Jeho četné zásluhy byly oceněny řadou církevních i světských
vyznamenání. Měl titul biskupského, respektive arcibiskupského
notáře českobudějovické a královéhradecké diecéze a pražské arcidiecéze, čestného konzistorního rady a od roku 1886 též nesídelního kanovníka Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Město
Nepomuk jej v roce 1879 jmenovalo čestným měšťanem a 30. 11.
1898 mu císař František Josef I. propůjčil civilní vyznamenání
Zlatý záslužný kříž s korunou. Dne 27. 4. 1913 jej Benedikt XV.
jmenoval papežským domácím prelátem s titulem Monsignore.
V té době ovšem Matěj Veselý již nepomuckým děkanem nebyl,
neboť od 1. 8. 1902 odešel pro pokročilý věk na zasloužený odpočinek, který trávil nejprve v rodné Polné. Později se odstěhoval
do Českých Budějovic, kde bydlel v azylovém domě Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského pro seniory na Lannově třídě a stal
se oblátem kongregace redemptoristů. Na Nepomuk, kde strávil
významnou část života, ale nezapomněl. U příležitosti oslavy 60
let kněžství roku 1912 věnoval kostelu sv. Jana Nepomuckého
současné varhany. Nástroj o 16 rejstřících postavil František Šurát
z Českých Budějovic a stál 5 800 K. Na výslovné přání dárce ho
20. 10. 1912 požehnal P. Alois od sv. Benedikta Majer z kláštera
bosých augustiniánů ve Lnářích.
V roce 1916 oslavil emeritní děkan Veselý v Českých Budějovicích jako nejstarší kněz celé diecéze své devadesátiny,
a to v „neobyčejné svěžesti ducha i těla“, která jej provázela takřka
do posledních dnů. V jihočeské metropoli také 8. 2. 1920 zemřel.
Pochován byl o tři dny později na hřbitově v Mladém (dnes část
Českých Budějovic).
Vladimír Červenka

38

společenská kronika / inzerce

Nepomucké noviny / září 2018

vzpomínka

vzpomínka

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
už nikdy víc nezazní ten její hlas.

Dne 7. 9. uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Josef Kovář ze Dvorce u Nepomuka.
Stále vzpomínají manželka,
syn, dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka
Smutným je datum 15. září, kdy nás navždy
opustila moje milovaná maminka, naše
babička, prababička, praprababička

Nic víc už Ti nemůžeme dát,
jen kytici květů a vzpomínat.

paní Zdeňka Tesařová ze Srb u Nepomuka.

Dne 9. září uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jindřiška Ceplechová z Mileč.

Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
s námi. Dcera, děti s rodinami a ostatní
příbuzní.Nikdy nezapomeneme.
Děkujeme za vzpomínku.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn a dcera s rodinami.

řádková inzerce

Nabízím dlouhodobý pronájem 3+1+B v Nepomuku. Více info na tel.: 773 683 361.
Koupím kohouta – zn. spěchá. Tel.: 604 914 730.
Prodám králíky na chov i na zabití 250 Kč. Tel.: 737 364 679.
Prodám nádrže Darling 60 a 100. Prodám zavařovací sklenice 2,50 Kč/ks i s víčky. Prodám 10 m žebřík AL nový 2x20 příček. Tel.: 776 535 770.
Prodám železné chromové postele – 2 kusy a 2 kusy dřevěné postele – levně. Prodám stan Junior 72 pro 4 osoby a Pb vařič. Tel.: 776 535 770.
Prodám elektrocentrálu na benzin 2000 W, zn. Fairline. Málo používaná, cena 3000 Kč. Tel.: 777 230 620.
Prodám mrazák – 3 šuplíky, 4 roky starý, plně funkční za 1500 Kč, zn. Beko. Tel.: 777 230 620.
Prodám 2 kola na V3S – Vejtřaska. Pneu. Nové. Cena 3000 Kč. Tel.: 777 230 620.
Prodám prošívanou deku s polštářem péřové nové nepoužité, dohoda levně a jeden polštář volně. Tel.: 774 208 862.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Prodám drátěné pletivo nepoužité – zachovalé. Krumpáč, plechovou pozinkovanou vanu – d. 160 cm. Tel.: 731 730 245.
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G

G

C
NOVINKA

SLEVA
1 980 000 Kč
PRODEJ DOMU V BEZDĚKOVCI,
POZEMEK 4 244 m2
Dům 2+1 100m2, zastavená plocha celkem
358m2. Garáž, sklad, prostorné podkroví.
Po rekonstrukci, k bydlení i k rekreaci.

C

NOVINKA
2 030 500 Kč

PRODEJ BYTU, 3KK, 80m2,
OSOBNÍ VLASTNICTVÍ, NEPOMUK
Novostavba Na Daníčkách, termín
dokončení únor 2019. Druhé nadzemní
podlaží, orientace JV, číslo bytu 104.
Balkón, sklepní kóje, parkovací stání.

749 000 Kč

2 490 000 Kč

2 030 500 Kč

PRODEJ CHATY, ŽIVOTICE,
POZEMEK 2 075 m2

PRODEJ DOMU
PO REKONSTRUKCI, DVOREC

PRODEJ BYTU, 3KK, 80m2,
OSOBNÍ VLASTNICTVÍ, NEPOMUK

Dvoupodlažní zděná chata se zahradou
2.058m2, dva pokoje, koupelna, WC, sklep.
Dřevěná kůlna s venkovním posezením.

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

Novostavba Na Daníčkách, termín
dokončení únor 2019. Druhé nadzemní
podlaží, orientace JZ, číslo bytu 103.
Balkón, sklepní kóje, parkovací stání.

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

