www.nepomuk.cz

měsíčník poutního města Nepomuk
rodiště sv. Jana Nepomuckého

Nepomucké
noviny

číslo 9 / září 2019 / ročník XXVIII

12 / Nepomučtí sokolové
se představují

zdarma

14 / Téma: Budoucnost
volnočasového centra Fénix

18 / Rozhovor s místostarostou
Vladimírem Vokurkou

2

zprávy / fotografie / tiráž

Nepomucké noviny / září 2019

Revival Michala Tučného přilákal na MLS davy

Oblíbená plzeňská kapela potvrdila, že Malá letní scéna v Nepomuku
si nachází stále větší popularitu u širokého publika nejen u akcí
zdarma, ale i u placených produkcí, jako tomu bylo v případě koncertu v pátek 9. srpna.
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Slovo starosty

Vrčeň žila oslavami

Dne 10. 8. 2019 proběhly oslavy 830 let od první písemné zmínky
o obci. Vrčeň si tuto událost připomněla dvěma novými publikacemi a také kulturním programem, který zahrnoval například mši
svatou, řadu výstav, komentovanou prohlídku obcí, udělení pamětních medailí a dekorování hasičského praporu, bohaté občerstvení
či koncerty. Vrcholem oslav bylo nepochybně krátké vystoupení
sopranistky Evy Urbanové s rockovou kapelou EKG Heart rock,
večer následovalo ještě šermířské vystoupení, posvícenecká zábava
či kouzelnická show.
foto Pavel Motejzík

Na Zelené Hoře se smažily ryby

V sobotu 10. srpna opět ožil zámek Zelená Hora, tentokrát se
zde konaly Rybí slavnosti. Kuchařské umění předvedlo blatenské duo Ma-Mi. Nechyběly rybí speciality, řemeslný jarmark, ale
také komentované prohlídky zámku. Návštěvníkům k tomu hrál
plzeňský rodinný orchestr Vivat Familia.
foto Pavel Motejzík

Vážení občané,
potěšila mě zpráva, že v průzkumu kvality
života v obcích (obcevdatech.cz) Nepomuk poskočil oproti loňsku o 58 míst.
Kvalitu života v našem městě doufám
vylepší i dokončení opravy Zelenodolské ulice a zejména výstavby dopravního
uzlu před nádražím ve Dvorci. Více informací najdete na straně 7. Jdeme do finále.
Přednádraží by mělo být v polovině září
hotovo a ve čtvrtek 12. září plánujeme
slavnostní otevření za účasti veřejnosti.
Obojí převzal do své působnosti nový místostarosta Vladimír Vokurka, se kterým si
můžete na stranách 18–21 přečíst rozhovor. Nepomuk se blýskl také v kulturní
oblasti, protože nás opět navštívil světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Zahájil
zde v Městském muzeu výstavu svých fotografií pořádanou společně s výstavou
k patnáctiletému působení Fotoklubu Nepomuk. O vernisáži se dočtete na straně
11. Tématem tohoto čísla je budoucnost
Centra volnočasových aktivit Fénix, které
už dva roky provozuje město. V září Fénix
otvírá nový běh kurzů a jejich přehled
uvádíme v příloze Nepomuckých novin.
Na závěr bych chtěl popřát žákům, studentům, jejich rodičům a v neposlední řadě
také všem pedagogům úspěšné vykročení
do nového školního roku.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně: Hráči pétanque
z nepomuckého Sokola, foto Pavel Jiran
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Nepomuk je v rámci kraje desátým
nejlepším městem pro život
Velký skok zaznamenal Nepomuk v průzkumu obcevdatech.cz. Z loňského 136. místa v rámci
ČR vyskočil na 78. místo a zároveň je hodnocen jako desáté nejlepší město Plzeňského kraje.
Více informací na www.obcevdatech.cz

foto Pavel Motejzík

Nepomucké noviny

slovo starosty / zprávy

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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Kotlíkové dotace
v Plzeňském kraji 2019–2023
Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 od 8:00 hod do 30. 9. 2020
nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Předmětem
podpory bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za: kotel
výhradně na biomasu, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo.
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tipy pro občany / zveme vás
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V DPS představují Anděla na drátě Jak na půjčky a jak řešit dluhy?
část zemědělské usedlosti/statku), který je převážně vytápěn kotlem
na pevná paliva.

Předmětem podpory není:
výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle,
výměna kamen, krbových kamen, výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva, výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo
ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných
Ministerstvem životního prostředí a kraji.

Výše podpory:
75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše
však 95 tisíc Kč. 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické
osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 tisíc Kč. 80 % způsobilých výdajů
dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu,
nejvýše však 120 tisíc Kč. Podpora může být ještě navýšena o 7 500 Kč
v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze
v rodinném domě (za rodinný dům je pro účely výzvy považován
také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná

Kontaktní osoby: Mgr. Lenka Platzová, e-mail: lenka.platzova@
plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 485 / Jana Soukupová, e-mail: jana.
soukupova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 768

V úterý 10. září 2019, 10.00 hodin, ve společenské místnosti Domu
s pečovatelskou službou Nepomuk, Za Kostelem 58, bude prezentována služba „Anděl na drátě“. Máte obavy o zdraví Vašeho blízkého,
který žije sám? Obáváte se chvíle, kdy může nastat nenadálá krizová
situace typu pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu a jeho život
bude záviset na rychlém přivolání pomoci? Služba „Anděl na drátě“
je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále nablízku. Princip
služby spočívá v tom, že klient má stále na dosah malé elektronické
zařízení s jediným tlačítkem. Senior i jeho rodina tak má jistotu,
že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci. Bližší informace:
Renata Vodičková, telefon: 371 591 437, 607 735 912

S Pšeničkami na adventní
trh do Kemnathu
Centrum našeho partnerského města Kemnath v Německu, počínaje městským náměstím přes Trautenbergstrasse až po náměstí
staroměstské radnice a klášterní dvůr, rozsvítí opět moře světel
a slavnostně vyzdobených stánků během akce Candle-Light-Shopping Kemnath. Načerpejte klidnou adventní atmosféru,
nakupte si krásné vánoční zboží a dárky a vychutnejte bohatý
doprovodný program, jehož ozdobou bude také náš dětský folklórní soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk na své vůbec první zahraniční výpravě. Pojeďte je podpořit s námi!
Datum konání: pátek 6. 12. 2019
V čase: 14:00–23:00
Jízdné: 300 Kč
Odjezd a návrat na nepomucké náměstí.
Přihlášky a platby od 2. září v Infocentru Nepomuk.
Město Nepomuk uhradí druhý autobus
pro soubor, učitele a rodinné příslušníky.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks. Prodej:
10. 9. a 19. 11. 2019 Nepomuk – u fary – 16.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá
9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.
drubezcervenyhradek.cz

Děkujeme všem obyvatelům
města Nepomuk, kteří sečou
a udržují trávníky a plochy také
u cest před svými pozemky. V případech, kdy vzhledem k věku či
zdravotnímu stavu nejste schopni
veřejné pozemky nadále udržovat,
kontaktujte prosím Jiřího Hulce
z technických služeb Městského
úřadu Nepomuk, tel. 601 326 965.

S potřebou půjčit si finance se v životě setká řada z nás, ať již
na zajištění bydlení či například na nákup automobilu či vybavení
domácnosti. Zadluženost a neschopnost půjčky splácet se v dnešní
době týká i seniorů, dětí či mladistvých. Podle Exekutorské komory
ČR byl k 1. 2. 2019 celkový počet pravomocných exekucí přes 4 a půl
milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než
820 tisíc osob. Průměrný počet exekucí na osobu byl v roce 2018
cca 5,7 a více než 10 exekucí naráz mělo přes 133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především neúměrné
navyšování původních dluhů, ke kterému docházelo zejména kvůli
vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či
díky nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů.
V široké nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat a v případě
potíží se splácením již vzniklého dluhu zase zjistit, kam je možné
se bez obav obrátit.
Shrnuli jsme pro vás jednotlivá doporučení, která vám situaci
mohou usnadnit. Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor?
Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, který srovnává jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i nebankovních společností,
které mají povolení České národní banky. Poslední Index byl vydaný
v červnu 2019 a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček,
kreditních karet a kontokorentních úvěrů. Index vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmínky, za nichž
věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17 kritérií ve třech různých
oblastech – kolik lidi za půjčku zaplatí a co je bude stát případné
zpoždění se splácením, rozsah a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky.
Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci?
Neváhejte se obrátit na odborníky ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené dluhové poradny, které nabízejí
kvalitní bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny nemůžete dostat osobně, existuje Help linka, na kterou se může obrátit
každý, kdo potřebuje poradit s dluhy, a to od pondělí do čtvrtka
od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 774 392 950. Na lince je k dispozici dluhový poradce.
Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně
na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Na www.dolozkomat.
cz najdete aplikaci Doložkomat, která u nezákonných exekucí, kde
nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení exekuce. K využití aplikace je potřeba připravit si několik informací – jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu
smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je k dispozici zdarma. Index,
mapu i řadu dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni, o.p.s.,
regionální pobočka v Plzeňském kraji

Příští jednání Zastupitelstva
města Nepomuk se koná
26. září od 18 hodin v sále KD
Dvorec. Program jednání bude
10 dní před konáním zveřejněn
na úřední desce a webových
stránkách www.nepomuk.cz.
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zprávy

Krátké zprávy

Mistrovství světa v karate se zúčastnil Josué Rocha z našeho
partnerského města Sao Joao Nepomuceno. Mistrovství světa

karate SKIF se konalo v červenci poprvé v České republice
a v královéhradecké ČPP Aréně přivítalo více než 1700 závodníků
z 50 zemí. Ve své kategorii 51-55 skončil Josué Rocha na krásném
desátém místě, v týmové soutěži pak šestý. Blahopřejeme! Josué
si 13. července prohlédl také náš Nepomuk, navštívil svatojánský
kostel i Svatojánské muzeum. Zároveň byl pověřen starostou
města Sao Joao Nepomuceno k nastínění možné spolupráce
v oblasti sportu.
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Restaurátorka obnovuje
tři drobné památky z Nepomucka
V ateliéru restaurátorky Pavly Žiakové prochází opravou milník
z Borku, socha sv. Jana Nepomuckého z Životic a křížek z Vrčeně.
S jejich návratem na původní místa se počítá během podzimu.
Opravy se konají za podpory Plzeňského kraje, Ministerstva kultury a Mikroregionu Nepomucko.

Zelenodolská je s opatrností průjezdná
V Zelenodolské ulici už je hotový asfaltový povrch, dodělávají se chodníky a napojení
dešťové kanalizace u jednotlivých domů. Zůstává zde osazení značkami zákaz vjezdu, ale
s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu a vozidla stavby“. To znamená, že lidé,
bydlící v Zeleném Dole a Daníčkách mohou projet. Vzhledem k tomu, že se jedná o průjezd stavbou, prosíme o co největší opatrnost. Konec stavby je plánován na polovinu září.

foto Hana Staňková

Praprapravnuk kněžny Vilemíny navštívil 31. července zámek Zelená
Hora. Princ Johannes Nepomuck z Auerspergu s chotí Marií a jejím

otcem Karlem Eugenem Czernínem si prohlédl všechny místnosti
a živě se zajímal o historii rodiny i osudy a budoucnost zámku.
Na zvětšených snímcích v 1. patře viděl několik svých předků, přičemž snímky byly pro něho dosud neznámé. Projevil proto zájem
navštívit v brzké době spolu se svým strýcem také rodinný archiv
Auerspergů ve Státním oblastním archivu. Příjezd prince Johannesse
Nepomucka byl první návštěvou zástupce tohoto šlechtického rodu
v poválečné historii objektu.
Dětští návštěvníci Nepomuku mohou sbírat razítka do mozaiky.

V Informačním centru je nyní pro děti od 6 do 15 let připravena
pohlednice od Zdenky Braunové, na niž při návštěvě nepomuckých
muzeí a galerií mohou získat razítko. Pokud posbírají do konce
roku 2021 nejméně tři, je pro ně připraven v Infocentru malý dárek.
Restaurace Hotel Dvorec znovu otevřena. Restaurace opět poskytuje

teplou a studenou kuchyni včetně poledních menu. Návštěvníci se
mohou těšit i na plánované kulturní akce.

foto Pavel Motejzík

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
V období od 15. července 2019 do 15. srpna 2019 příslušníci nepomucké policie řešili celou řadu případů, rádi bychom vás seznámili
alespoň s některými z nich.
Hlídka OOP Nepomuk zastavila v dopoledních hodinách dne
18. 7. 2019 v obci Žinkovy traktor, na kterém nebyla umístěna
registrační značka, a vozidlo nebylo pojištěno. Řidiči tak hrozí
zákaz řízení. Téhož dne stejná hlídka kontrolovala na západním
okraji obce Dvorec osobní automobil zn. Škoda Fabia, jehož řidič
měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.
Odpoledne 21. 7. 2019 přijeli nepomučtí policisté k dopravní
nehodě v obci Zahrádka, kde skončil v příkopu řidič motocyklu. Dechová zkouška u něj prokázala přítomnost alkoholu, a to
1,80 promile. Vozidlo nebylo pojištěno, byla na něm umístěna
registrační značka z traktoru a jeho řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění.
O půlnoci mezi 1. 8. a 2. 8. 2019 došlo mezi obcemi Kokořov
a Jarov k dopravní nehodě, kdy vozidlo Ford Focus skončilo v příkopu u silnice. Na místo dorazila hlídka dopravní policie, která
zde nalezla opilého polonahého muže. Tento s policisty nespolupracoval a byl agresivní. Na místo byla proto povolána hlídka OOP
Nepomuk, která muže odvezla na protialkoholní záchytnou stanici
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do Plzně. Dechová zkouška u něj zjistila téměř 3 promile alkoholu
v dechu. Dne 9. 8. 2019 byl na žinkovském náměstí kontrolován
hlídkou OOP Nepomuk cyklista, který byl pod vlivem marihuany.
Pozornosti čtenářů jistě neunikla technoparty, která se konala
od 2. do 4. 8. 2019 mezi obcemi Čížkov a Přešín. Původním místem
konání byla louka mezi obcemi Přešín a Hradišťský Újezd. Zde ale
došlo k nesrovnalostem ohledně pronájmu pozemků. Akce tak
proběhla s jednodenním zpožděním na jiném pozemku, který se
podařilo organizátorům zajistit. Ze strany policie byla akce monitorována, byly zapojeny okolní útvary, služba dopravní policie
a pořádková jednotka. Ve výše uvedené době bylo ze strany policie
zjištěno několik řidičů, kteří byli pod vlivem alkoholu či návykových látek. Dále policisté řešili opakované rušení nočního klidu.
Na závěr bychom čtenáře rádi upozornili na výskyt stříbrného
vozidla zn. Volkswagen Passat s polskou registrační značkou. Jeho
osádka je tmavší pleti, hovoří lámanou angličtinou a údajně hledá
cestu do Německa. Vozidlo se zpravidla pohybuje podél hlavních
silničních tahů. V případě, že by byl někdo ze čtenářů osádkou
tohoto vozidla stavěn, nechť věc oznámí na tísňovou linku.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

zprávy
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Asfaltový povrch před
nádražím je hotový
Přestupní uzel ve Dvorci má dokončené
asfaltové a betonové povrchy vozovky,
stání a autobusové točny. Nyní jsou osazovány označníky a stojany na kola. Celková
rekonstrukce by měla být hotova do půlky
září. Ve čtvrtek 12. září je plánováno slavnostní otevření přestupního terminálu
s účastí veřejnosti.
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ohlédnutí

Přinášíme ohlédnutí
za tradičními letními akcemi
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XXVII. Nepomucké pivní slavnosti 20. července
Nepomucké náměstí ověnčené stánky malých pivovarů.
Fotografie Milan Demela
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Oznámení o zahájení
cvičení jógy 2019/2020

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 11. září v obvyklém čase 17.25 hodin 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
500 Kč, celkem tedy 1000 Kč za 8 měsíců (polovina září, říjen, listopad, polovina prosince 2019, leden – květen 2020). Peníze vybíráme na každé pololetí zvlášť. Abyste nerušili ostatní při relaxaci,
přijďte, prosím, alespoň o 10 minut dříve. Začínáme přesně v 17.25
hodin, kdy se vchod již zamyká. Těší se na vás
Olga Sedláčková, cvičitelka jógy

XXXVIII. Nepomucký trojúhelník 27. – 28. července
Ředitel závodu Martin Sodomek šachovnicovým praporem končí
závod kategorie sajdkár. Se startovním číslem 57 startovala domácí
posádka Karel Petráš s Karlem Beníškem na side Honda König 750.
Fotografie Milan Demela

zveme vás / inzerce
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Přijďte na ITEP 2019 pro pamětní
minci a vydejte se historickým
autobusem za zážitky
Srdečně zveme všechny na 15. ročník veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP, který se koná ve dnech 19.–21. září. Návštěvníci se mohou těšit na zcela novou koncepci veletrhu, nové haly,
doprovodný program a interaktivní zábavu pro malé i velké, zábavnou soutěž „Putujte lehce po Zlaté stezce“. Turistické novinky
a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou informační centra,
města a obce, muzea, turistické cíle a vystavovatelé z různých koutů
světa. Gurmány potěší nejrůznější kuchyně, regionální potraviny,
moravská, rakouská a italská vína, česká a německá piva. Zavedeme návštěvníky i do podzemí. Během festivalu Indrustry Open,
který se uskutečnil v polovině června, byl obrovský zájem o jízdy
historickými autobusy za průmyslovou historií severního Plzeňska. Plzeňský kraj proto během konání veletrhu ITEP nabídne tyto
zážitkové jízdy návštěvníkům znovu. Kaolin je hlavním tématem
komentované trasy, jejímž vrcholným zakončením bude v Nevřeni
nově otevřený a jediný přístupný podzemní kaolinový důl v České
republice. Podrobné informace k připravovaným jízdám naleznete
na www.turisturaj.cz. Své místo na veletrhu bude mít i expozice
věnovaná 30. výročí sametové revoluce. Horkou novinkou je limitovaná edice ražené pamětní mince k tomuto výročí. V zářijovém
vydání měsíčníku Plzeňského kraje bude otištěn poukaz, při jehož
předložení na ITEPu bude vydána jedna mince.
Iveta Žánová, oddělení cestovního ruchu,
Krajský úřad Plzeňského kraje
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Okrasa nepomuckého náměstí

Zelená Hora už s vůní podzimu

Na několika snímcích jsem zachytil veledílo bývalého člena rady,
který se pasoval do role architekta, urbanisty a zachránce kultury
v Nepomuku. Dílo, které finančně vyšlo na skoro 500 000 Kč, se
povedlo a turisté mají jistě co obdivovat.

Třetí letošní vydání vlastivědného sborníku jižního Plzeňska Pod Zelenou Horou se opět podařilo
naplnit originálními, zatím nepublikovanými příspěvky. Úvodní vzpomínku na akademického malíře
Františka Fišera napsala k 130. výročí jeho narození malířova vnučka Ivanka Fišerová. Jde o člověka,
který se kromě malby, grafiky a restaurátorství nástěnných maleb zabýval i tak výjimečnou uměleckou disciplínou, jakou je navrhování sakrálních vitráží okenních výplní kostelů a kaplí, které jsou
tvořeny kousky čirého či barevného skla. Za celý svůj život vytvořil 254 jejich návrhů. Vitráže se používaly již v antice a technika spojování skleněných segmentů olovem je stará víc než tisíc let. Jméno
akademického malíře Františka Fišera je spojeno s řadou významných prací po celé republice, ale
pro nás je důležité hlavně Plzeňsko s umělcovým působením jak v samotné Plzni (např. chrám sv.
Bartoloměje), tak v Přešticích. Je nejen autorem vitrážových oken v přeštickém chrámu Nanebevzetí
P. Marie, ale v roce 1938 rovněž obnovoval malbu Jana Preislera v klenbě jeho kněžiště. Zajímavé také
je, že přes všechny historické zvraty dosud existuje jeho někdejší mateřská firma, bývalé Umělecké
sklenářství Jiřička v Praze, dnes Jiřička–Coufal.
Pohled do rubriky Okno do archivu čtenáře tentokrát zavede do roku 1620, do doby těsně před
osudnou bělohorskou bitvou, kdy na Plzeň táhly tři armády a při svém postupu plenily venkov.
Mgr. Jiří Sankot svou práci nazval „Třicetiletá válka mezi Úhlavou a Úslavou“ a navázal v ní na téma,
kterým se už před sto lety zabýval nepomucký Alexandr Berndorf. Ve světle nových poznatků je dnes
bylo možné doplnit a rozšířit a mimo jiné si přitom uvědomit, kolik otisků té doby přetrvává do současnosti, a to nejen v podobě pomníků, ale i pomístních a rodných jmen.
Lehké pero Blanky Zahradníkové zachytilo vyprávění Marcely Hrubé o jejím mládí v Krasavcích,
nazvané dojemně „Tak pojď, Marcipáne, pojď!“ A z městské části Přeštic–Skočic se ozvala kronikářka
paní Marie Jarolímová, která popsala historii tzv. Skočické myti a snahu místních občanů o znovuzrození vyhlídkového místa ke společnému setkávání.

Novák Václav, zastupitel,
předseda kontrolního výboru
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Věra Kokošková

Děkuji Václavu Novákovi za to, že veřejně upozornil na problém,
na který jsem upozorňoval odpovědné osoby již před tři čtvrtě
rokem. Pískový chodníček opravdu přívalový déšť může poškodit.
Oprava je ale velmi jednoduchá, stačí k ní jeden pracovník, hrábě,
lopata a několik minut času. Překvapuje mě, že technické služby
města nemají dostatečné kapacity, aby během pár dní po přívalovém dešti povrch chodníku upravily. Nabízí se samozřejmě i poněkud náročnější, ale dlouhodobé řešení – a to zamezit přítoku vody
z dlážděné plochy na pískový chodník. Například formou drenážního žlábku na přechodové linii mezi dlažbou a pískem.
Václavu Novákovi již ale nemohu děkovat za manipulaci s fakty,
za kterou by se nemusel stydět žádný dezinformační web. Komentář spolu se snímky vyvolává dojem, že chodníček stál půl milionu.
Přejděme skutečnost, že celková částka byla o více než sto tisíc
nižší. Hlavně ale nebyla vynaložena na chodník, ale na restaurování památníku obětem válek se sochou prezidenta T. G. Masaryka u příležitosti stého výročí republiky. Tuto akci navíc podpořil
dotací Plzeňský kraj, náklady pro městskou pokladnu tedy byly
ještě menší. Úpravy okolní zeleně a obecně parteru představovaly
pouze dílčí část rozpočtu. A vlastní pískový chodníček vyšel podstatně levněji než jakýkoliv jiný povrch.
Dále nemohu ve vší skromnosti souhlasit s tím, že by šlo o mé
dílo. Na úpravu památníku proběhla výtvarná soutěž, do níž se
přihlásili čtyři účastníci, z nichž rada města vybrala na základě
doporučení komise vítězný návrh, jehož autorem je akademický
sochař Adam Kovalčík. Je třeba zmínit, že z doporučených návrhů
šlo o ten nejlevnější. Spolu s autorem jsme pak promýšleli a diskutovali detaily kultivace okolí památníku a na jeho návrh bylo
zvoleno i tvarové a materiálové provedení chodníčku kolem sochy.
Tvrzení Václava Nováka, že jsem se pasoval do jakési role,
je pak jen dalším hloupým výpadem vůči mé osobě. Dovoluji si
připomenout, že do funkce místostarosty a radního pro kulturu,
památkovou péči a územní plánování pro roky 2014–2018 jsem byl
zvolen dvoutřetinovou většinou hlasů městským zastupitelstvem.
Další osobní útoky soudruha zastupitele již nehodlám komentovat.
Pavel Kroupa, zastupitel,
předseda komise kultury a cestovního ruchu

Dvojitou výstavu fotografií
zahájil v Městském muzeu Jindřich Štreit
V pátek 23. srpna se v Městském muzeu konala vernisáž hned dvou
výstav. První z nich, umístěná v přednáškovém sále muzea, je soubor
čtyřiceti fotografií světoznámého fotografa Jindřicha Štreita, který
v Nepomuku vystavuje už podruhé. První výstava se věnovala sakrální
tématice a i tentokrát jde o téma blízké. Cyklus Ze tmy ke světlu
zobrazuje práci vězeňských kaplanů. Výstava měla premiéru před
rokem na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. Podle Jindřicha Štreita
fotografovat ve vězení není jednoduché, je to velmi složitý proces,
který vyžaduje několik schválení. Práce na tomto cyklu trvala asi rok,
obsahuje několik tisíc fotografií a stále je rozpracovaný.
Fotografie představil na vernisáži sám autor: „Poprvé jsem fotografoval ve věznici v roce 1990. Přijal jsem to, protože jsem měl sám
vězeňskou zkušenost. Já jsem v 80. letech prošel vězením na Ruzyni.
A představte si, že tehdy mě nenechali fotografovat. Vracel jsem se
do věznic ještě několikrát, protože jsem dělal cyklus Cesta ke svobodě o drogově závislých. A nyní jsem byl pozván, abych zachytil
život kaplanů ve věznicích. Jsou tady fotografie z Mírova, nejtěžší
věznice u nás, dále z Valdic, z Vinařic, z neblaze proslulé pražské
věznice, poslední soubor je z opavské ženské věznice. Chtěl jsem
tam mít i ženský element. Já jsem poznal, že to je služba, která je
mimořádně těžká, ale pro ty vězně nesmírně užitečná a potřebná.
Téměř všichni vězni z Mírova jsou vrazi a nesou si břímě toho, co
vykonali. Hledají cestu zpět a k tomu je vede ten kněz, který ve věznici působí.“
Slova Jindřicha Štreita doprovodil hrou na housle Prokop Jiran.
Vernisáž pak pokračovala o patro níže v Malé galerii, kde byla představena výstava Fotoklubu Nepomuk k patnácti letům činnosti.
Členové fotoklubu navázali s Jindřichem Štreitem přátelský vztah
na dvou víkendových fotografických workshopech, které pod jeho
vedením absolvovali před čtyřmi a třemi lety.

Jindřich Štreit jejich výstavu uvedl mimo jiné takto: „Velice si vážím
toho, že už patnáct let je tady skupina lidí, která se schází, která si
rozumí, která se přátelí a tvoří, to tvoření je důležité. Nejen, že se
setkávají a dělají výstavy, ale také neustrnuli. Stále mají zájem se
posunout. Každý z dvanácti členů je velká individualita, která v tvoření musí být, představují nám celou šíři zájmů. Jak jsem měl možnost je poznat, mají zájem o dění v Nepomuku. To nejpodstatnější
se odehrává na malém prostoru, kde žijeme. To je to nejdůležitější,
zachytit obyčejný život, protože ten je věčný. Když si přečtete, kolik
udělali výstav, kolika se účastnili soutěží, oni prostě proslavili Nepomuk. To jsou lidé, kteří vytvářejí kulturní zázemí tohoto města.“
Vernisáže se zúčastnilo asi sedmdesát návštěvníků.

foto Jaroslav Kortus
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Nepomučtí sokolové se představují

Florbal

Sokol v Nepomuku si letos připomíná 150. výročí svého
založení. Oslavy se budou konat 5. října v areálu sokolovny
od 14 hodin a všichni jsou srdečně zváni. Níže se můžete
seznámit s činností jednotlivých oddílů Sokola.

Počátek florbalu v Nepomuku se datuje kolem roku 2000, kdy
se parta kluků začala každý pátek scházet na nepomucké palubovce. Netrvalo dlouho a vznikl oddíl florbalu Sokola Nepomuk,
který začal jezdit na školní turnaje a později hrál Chotěšovskou
ligu. Družstvo Základní školy Nepomuk, složené většinou z členů
Sokola Nepomuk, se v celorepublikovém finále v roce 2010 umístilo na krásném 4. místě ze všech základních škol. Tým slavil také
úspěch ve finále sokolských týmů (přebor České obce sokolské)
v Praze na Vinohradech, kde skončil první v Čechách a celkově
v celé České republice obsadil 4. místo. V roce 2013 se tým přejmenoval na FBC Falcons Nepomuk a začal hrát amatérskou ligu
malého florbalu (Bohemia liga malého florbalu), kde se postupně

Tenis

Pétanque

Oddíl tenisu byl založen v r. 1974. Počátky nepomuckého tenisu
ale sahají až do 30. let 20. století. Tehdy se hrálo na dvorci, který
byl v místech, kde je dnes kotelna sportovní haly. Dvorec ale časem
zanikl a byl obnovený až v 70. letech. Po několika letech se ale ukázalo, že jeden dvorec je pro rozvíjející se oddíl málo. Proto byly vybudovány další dva. Původní kurt byl zrušen a záhy vyvstala potřeba
dalších hřišť. V 80. letech byly proto postaveny dvě nová hřiště.
V současnosti máme tedy k dispozici čtyři antukové kurty,
odrazovou stěnu a náš areál ještě doplňuje klubovna z počátku
80. let. V zimním období navštěvujeme městskou sportovní halu
a využíváme tam kurt s umělým povrchem.
Dnes hraje tenis v našem oddílu přibližně čtyřicet dětí. O jejich
rozvoj se starají čtyři kvalifikovaní trenéři. Tenisu se věnuje ještě
třicet dospělých. Z těchto čísel vyplývá, že jsme na místní poměry
oddílem velmi početným, pokrývajícím potřeby všech věkových kategorií.
Tenisový oddíl se zúčastnil letos soutěží registrovaných družstev v kategoriích starší žáci, dorost a do soutěží dospělých přihlásil
dvě družstva a jedno neregistrované, tzv. „Davis cup". Každý rok
uspořádáme několik celostátních turnajů jednotlivců, které jsou
určené především pro mladé tenisty – minitenis, babytenis, mladší
žáci, starší žáci a dorost. Pro dospělé připravujeme vždy v srpnu
již několik desítek let Memoriál Dr. Miroslava Kořínka. O prázdninách organizujeme na našich dvorcích tenisové kempy pro mládež.
Již sedmým rokem zahajujeme a končíme sezónu oddílovými
turnaji „Dřeváci". Jedná se o turnaje čtyřher hrané dřevěnými raketami a v dobovém oblečení.

Nepomucký pétanqueový klub, který je jedním z oddílů Sokola,
byl oficiálně založen v únoru roku 2009. Pétanque se ale v Nepomuku hrál již dříve, na atletické dráze hřiště u školy. Později bylo
vybudováno hřiště u sokolovny. Původně mělo tři dráhy ve směru
od východu k západu. V roce 2012 proběhla jeho rekonstrukce
a vzniklo šest drah pootočených o devadesát stupňů. To nám
umožnilo pořádat turnaje pro více účastníků. V červenci o rok
později bylo hřiště osazeno dvěma světelnými stožáry a od té
doby můžeme trénovat i hrát při umělém osvětlení.
Rozvoj oddílu ale pokračoval dál. V roce 2014 bylo vybudováno další – „dolní" hřiště se třemi dráhami. Tehdy přibyly také
lavičky. V srpnu následujícího roku byl pískový povrch nahrazen
drtí. Dnes máme tedy k dispozici devět drah s umělým osvětlením,
které jsou umístěny v příjemném prostředí. Komfort dotváří ještě
blízkost restaurace Sokolovna. V průběhu let jsme uspořádali
mnoho turnajů. Turnaj Pohár města Nepomuka patří k nejstarším turnajům v okolí (hraje se od roku 2005). Mimo něj pořádáme
ještě dva další turnaje a všechny dohromady tvoří Tour de Nepomuk. Zúčastňujeme se také mnoha klání mimo Nepomuk. Zatím
jsme celkem získali deset prvních, sedmnáct druhých a patnáct
třetích míst. Každoročně se účastníme Pošumavské pétanqueové
ligy, což je soutěž družstev. V roce 2017 jsme tuto soutěž vyhráli,
což považujeme za dosud největší úspěch. Pétanque se hraje
ve sto zemích světa. Je to sport určený pro každý věk. Má relativně
snadná pravidla a určité základní úrovně lze dosáhnout poměrně
rychle. Další zlepšování ale závisí na pravidelném tréninku. Avšak
stejně důležitá jako hra sama je parta lidí, která se díky této krásné
hře schází. Chcete-li zažít sportovní zápolení, dávku adrenalinu
a legraci, přijďte mezi nás, budete vítáni. Trénujeme většinou
v úterý. Kontaktní adresa: karel.baroch@email.cz.

Za oddíl tenisu jednatel Sokola Ing. Vlastimil Kovář

probojoval do 1. ligy. Před dvěma roky bylo založeno i B družstvo,
které se také skládá převážně z našich odchovanců.V oddíle florbalu, který působí při Sokolu, se každý pátek od 17 hodin schází
přibližně dvacet dětí, děvčat i chlapců, ve věku 10 až 15 let. Na trénincích jsou děti rozděleny na kategorie mladších a starších žáků.
Náš oddíl každoročně pořádá amatérský turnaj za účasti týmů,
které se přes týden scházejí v městské hale. Na turnaj přijíždějí
také hosté z Plzně a z Blatné. Zatím vždy zvítězil tým FBC Falcons
Nepomuk A. Florbal je zábavný, rychle se rozvíjející sport, tudíž
neváhejte a přiveďte své děti na nějaký zářijový trénink i vy!
Za oddíl florbalu předseda oddílu Miroslav Tyrpekl

Všestrannost
Odbor všestrannosti naplňuje původní sokolskou myšlenku – utužování těla i ducha. Základem jeho činnosti je tedy cvičení. Především jsou to prostná, gymnastika a zkouší se také jiné sporty, jako
například házená, basketbal a různé soutěživé hry.
V současné době se odbor skládá z mladšího a staršího žactva.
Celkový počet děvčat i chlapců je čtyřicet čtyři. Je zvlášť potěšitelné,
že do činnosti se zapojilo také dvacet dva seniorek. Na zdárný chod
cvičení dohlíží dvě cvičitelky. Cvičí se jedenkrát týdně ve školní
tělocvičně. S velkým úspěchem se setkalo cvičení, které si pro své
rodiče připravilo mladší žactvo.
Od počátků sokolského hnutí chodili sokolové na výlety do přírody a na pamětihodná místa. Členky a členové nepomuckého
odboru v této tradici pokračují. Několikrát do roka jak děti, tak
i dámy dříve narozené, vyrážejí za zážitky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Dnešní doba připravila zejména pro děti mnohá lákadla,
která se sportem nemají mnoho společného. Je proto velmi pozitivní, že některé děti alespoň na několik hodin upřednostní pohyb.
foto Jindra Sýkorová

foto Pavel Jiran
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foto archiv Sokola

Za oddíl pétanque předseda oddílu Karel Baroch

foto Vlastimil Kovář

Sokol
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Za odbor všestrannosti Marie Roubová
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téma k diskuzi

Téma: Budoucnost
volnočasového centra Fénix
Volnočasové centrum Fénix pro obyvatele Nepomucka vytvořila nezisková organizace
Monastery z.ú. za podpory města Nepomuk. Jeho vznik se datuje do roku 2012, kdy
začaly rekonstrukce místností v budově bývalého Katastrálního úřadu na Náměstí
Augustina Němejce č. 88, kde centrum sídlí dodnes. Fénix otevřel v pondělí 21. října
2013 a v jeho nabídce bylo pro školní rok 2013/14 celkem 42 aktivit. Před dvěma roky
došlo k předání volnočasového centra novému provozovateli – městu Nepomuk.
Centrum nabízí kurzy a semináře pro děti od 4 let, pro dospělé i seniory. Ve školním
roce 2018/19 to bylo 90 pravidelných nebo jednorázových kurzů či seminářů pro cca
120 dospělých a 100 dětí. Centrum má 23 lektorů a 3 koordinátorky. Pro školní rok
2019/2020 je zatím otevřeno 31 kurzů a 8 seminářů, čtyři další kurzy jsou rozjednané,
z toho deset aktivit je zcela nových. Fénix přivítal také šest nových lektorů. Nabídka je
vylepšována podle poptávky v regionu. Nyní byla rozšířena o výlety na zajímavá místa.
Fénix chce poskytovat možnost seberealizace a seberozvoje a přispívat pestrým děním
ke kvalitnímu společenskému životu obyvatel Nepomuka i okolí. V současné době další
rozvoj Fénixu limitují především prostory centra a obtíže se získáváním nových lektorů.
Více informací na www.fenix-nepomuk.cz, kde je možné se na kurzy i přihlašovat.
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Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„V září to budou dva roky, co město provozuje Centrum volnočasových aktivit Fénix. Jak
hodnotíte jeho fungování a jak by měl Fénix
podle vás pracovat v budoucnu? Co by měl
nabízet? Měl by být výdělečný, nebo naopak
přístupný co nejširší skupině obyvatel?“"

Miroslav Němec ml. (SNK-Pro Nepomuk)

Jsem velmi rád, že se podařilo za přispění města udržet chod volnočasového centra Fénix i po odchodu paní Mirky Brožové. Vznik
a existenci tohoto volnočasového centra jsem jako zastupitel vždy
podporoval, neboť jsem přesvědčen, že pestrá nabídka volnočasového vyžití občanů našeho města je jedním ze stěžejních důvodů,
proč v Nepomuku žít. Myslím si, že volnočasové centrum Fénix
funguje dobře a z vedoucí projektu, koordinátorek i samotných lektorů vyzařuje zdravý zápal pro věc. Je zřejmé, že asi nejpalčivějším
problém Fénixu je nedostatek lektorů, zvláště pro veřejností žádané
aktivity (například typicky výuka jazyků). Myslím si, že volnočasové
centrum Fénix by se mělo i do budoucna snažit nabízet volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatelstva (od nejmenších dětí až po důchodce) a nabídku těchto aktivit především
přizpůsobovat zájmu, poptávce i finančním možnostem obyvatel.
Má-li volnočasové centrum Fénix i v budoucnu plnit takovéto
poslání, pak se logicky nikdy nemůže stát výdělečným projektem.

díky podpoře veřejného sektoru. Proto jsem se po odchodu původního provozovatele zasadil, aby zařízení převzalo pod svá křídla
přímo město. A stále si myslím, že by v tom město mělo pokračovat.
A také by mělo zlepšovat podmínky pro fungování centra. V minulém volebním období byl například připraven projekt rekonstrukce
a zateplení budovy, která by upravila vnitřní dispozici a současně
přinesla částečný návrat původního vzhledu fasády domu z roku
1927. Pomohlo by to jak fungování centra, tak vzhledu náměstí
i životu na něm. Doufám, že se povede získat příslušnou dotaci
a tuto akci v nezměněné podobě v blízké době realizovat.

Anna Hánová (ODS-NK, bezp.)

Fénix je rozhodně přínosný pro občany, neboť obdobná nabídka
volnočasových aktivit a vzdělávání zde nefunguje. Sama se chystám
kurzů ve Fénixu využít. Neměli bychom chtít, aby to bylo za každou
cenu výdělečné, je součástí kulturní úrovně města poskytovat takovéto aktivity občanům.

Se stejnou otázkou jsme se obrátili také na
vedoucí Centra volnočasových aktivit Fénix:
Lucie Korbová

Pavel Kroupa (Zelení)

?

A co vy? Navštěvujete kurzy či semináře ve Fénixu?
Vnímáte, že se jeho nabídka a zázemí zlepšuje?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Přiznejme si, že bez volnočasového centra Fénix by nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti i pro dospělé v našem
městě byla podstatně chudší. Existence zařízení tohoto typu je
bezpochyby jedním z faktorů, které „dělají z obce město“. Dávají
rodičům a dětem možnost volby. Fungování Fénixu samozřejmě
není ideální. Nepomuk je malé město a ani Nepomucko není příliš
lidnaté. Nemálo kroužků a kurzů tak bylo ukončeno z důvodu nízkého zájmu, případně ani nebylo nikdy otevřeno. Můžeme si tedy
vzdychat, proč zde nejsou třeba kurzy španělštiny, šermu nebo
kreativního psaní, ale nebyl o ně zkrátka dostatečný zájem. Přesto
je šance, že nějaký takový netuctový kroužek vznikne, podstatně
vyšší, než kdyby tu žádné volnočasové centrum nebylo. Stačí, když
se objeví lektor a alespoň pět zájemců. To je ale možné právě jen

Fungování Fénixu se snažíme neustále zlepšovat a děkujeme městu,
že máme tu možnost. Spolupráce se zaměstnanci městského úřadu
je vstřícná a bezproblémová. Naší vizí je nabízet různorodé kurzy
a semináře, o které je v regionu zájem a které se především neduplikují s nabídkou spolků ve městě. Připravujeme také aktivity
mimo Fénix, rádi zapojíme např. seniory v Komunitním domě či
maminky v okolních obcích formou tvořivých workshopů – zatím
pracujeme na rozšiřování lektorské základny. Se zvětšující se nabídkou akcí a zájmem nových lektorů vnímáme, že chybí větší, ideálně bezbariérový prostor pro setkávání – momentálně je největší
místnost ve druhém patře a pohodlně se tam vejde maximálně 15
lidí. A především chybí prostor pro mytí nádobí a přípravu občerstvení. Pro budoucí rozvoj považujeme za vhodné vybudovat šatnu
pro ukládání věcí, případně i sprchy. Pokud zveme profesionální
lektory, přijíždí se nejprve na prostory podívat a zatím byli vždy
nadšeni – rádi bychom tento trend udrželi i nadále.
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MC Beruška

Nový program v mateřském
centru Beruška platný
od 1. září 2019:
PO - 16,00 - cca 17,30 "Velcí objevitelé" (pro děti 3-5 let bez rodičů)
ÚT - 9,30 - 10,00 "Dopolední herna" (pro všechny věkové kategorie),
odpoledne "Fit Baby 5" (cvičení batolat 18 - 24 měsíců),
odpoledne "Cvičení s Jitkou" (pro větší dětí s fyzioterapeutkou),
18,00 soubor přednášek "Anatomie mysli"
ST - 9,30 - 10,00 pohybový kroužek "Klokánek" (pro nejmenší děti)
ČT - 8,30 - cca 10,00 "Kreativní herna" (tvoření pro malé děti)
SO - dopoledne "Kurzy integrální jógy"
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Simpsonovi tábořili v Přebudově
Přebudov 1. běh 30. 6. – 13. 7. 2019
Na začátku prázdnin jsme strávili dva týdny na letním táboře u Přebudova. Hned první večer jsme se dozvěděli téma celotáborové
hry, která nás provázela celých čtrnáct dní. Byla podle amerického
seriálu Simpsonovi. Druhý den proběhlo rozdělení do šesti týmů,
které proti sobě bojovaly, kdo získá více bodů a vyhraje celou
hru. Důležitá byla hlavně spolupráce všech věkových kategorií
v týmu. Téměř každý den byla jedna etapa celého příběhu, při
které jsme chodili na procházky a cestou plnili úkoly. Nechybělo
ani zapojování kreativity při vyrábění či vaření. Za každý splněný
úkol jsme dostávali body do celkového hodnocení týmů. Někdo
byl horší a někdo zas lepší, tak už to bývá. Kromě celotáborové
hry jsme měli i kroužky, při nichž si mohl každý libovolně vybrat
činnost od softballu a tancování přes fotbal až po deskové hry.
Pro odreagování byly večerní programy plné zábavy. Zahráli jsme
si společně BINGO! Zjistili jsme, kdo má z tábora nejhezčí nohu,
při přehlídce Miss Haxn. Připravili jsme si zajímavé a originální
masky na maškarní. Sehráli jsme si i vtipné scénky o Africe. Celý
tábor byl se všemi zakončen na tradiční diskotéce v Budislavicích.
Každopádně bychom chtěli poděkovat našim kuchařkám, které
nám vařily. A hlavní dík patří našim vedoucím, kteří se o nás starali a vymýšleli hry s nezapomenutelnými zážitky. DĚKUJEME!
Děti z tábora P1

Pionýři se opět mají
čím pochlubit
Naše pionýrské oddíly Pusík a Knoflíci, zaměřené na výtvarnou
činnost, opět dokázaly, že pohár předsedy vlády ČR, který obdržely
v únoru, jim patří zaslouženě. Po dvou měsících se nám vrátilo
naše tvoření z republikového finále výtvarné činnosti Pionýrského
Sedmikvítku, které se uskutečnilo v Holešově. Námětem letošního
ročníku bylo "Místo, které máme rádi". Do soutěže jsme odeslali
deset našich výrobků a získali jsme dvě první a dvě druhá místa
z celkového počtu 300 vystavených výtvarných prací. Úspěšní
byli ježkové, les Obora, tučňáci v ZOO, koupaliště. I ostatní naše
výtvory se zřejmě líbily. Byly odeslány i práce s názvem: Líbí se
nám v pionýru, Chodíme rádi do našeho oddílu. Chlubíme se,
jak máme šikovné děti v oddílech a také šikovné vedoucí Alenu
a Moniku. Jaro začínáme Velikonoční dílnou, kterou připravujeme pro rodiče a přátele Pionýra a na kterou druhý den navazuje
otevřená dílna pro děti. Dílna je doplněna o Jarní výstavku prací
našich pionýrů. Svoji práci jsme prezentovali na celorepublikové
pionýrské akci Kamínka v Praze, kde naši vedoucí zajistili výtvarnou dílnu pro ostatní účastníky tohoto setkání. V měsíci dubnu
pořádáme Slet čarodějnic na pionýrském dvorku a v prostorách
klubovny. Víc jak dvacet čarodějnic všeho druhu plní připravené
úkoly v šikovnosti a dovednosti. S čarodějnickým pohárem letos
odletěla Eliška, také proto, že na to měla školu z Bradavic. Naše
pionýrské velikonoční přáníčko jsme rozeslali všem našim kamarádům. Ukončení pionýrského roku v červnu bylo ve znamení
her a soutěží, ale také jsme připravili výstavku Bavíme se celý rok
sestavenou z našich výrobků. Bylo jich celkem třicet tři. Chceme
se pochlubit naší činností i ostatním. Zveme vás na výstavu naší
více než dvacetileté činnosti tohoto nejen výtvarného oddílu, která
se uskuteční ve dnech 14.–18. září 2019 ve stodole rodného domu
Augustina Němejce vždy od 9.00 do 16.00 hodin. Určitě se zajděte
podívat a možná se budete inspirovat tím, co dokáží vytvořit děti
během hodinové schůzky.
Miroslav Dvořák

foto archiv tábora
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rozhovor měsíce
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Příloha Nepomuckých novin číslo 9/2019

Rozhovor s místostarostou
Vladimírem Vokurkou
Rád bych, abychom se stali
živějším městem aneb Pásky stříhá
starosta, ať si nabrousí nůžky

Aktuality najdete na našem webu fenix-nepomuk.cz
a na facebooku. Kurzy začínají v týdnu od 23. září, pokud
se naplní jejich minimální kapacita. V případě posunutí
zahájení kurzu nebo jeho neotevření vás budeme informovat.
Přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, vyplněné na
našich webových stránkách, případně osobně v kanceláři.
Místo na kurzu je platné po zaplacení přihlášky.

Novinky:

Mažoretky – dívky od 6 let, pondělí 16.00–17.00 hodin, 15 lekcí /
800 Kč , Alena a Petra Kubíkovy
Lezení pro děti na umělé stěně, pondělí 15.00–16.30 hodin 6–9 let,
16.30–18.00 hodin děti 9+, 15 lekcí / 1650 Kč
Folklórní tance pro děti s Vlaďkou Halířovou, 7–12 let středa
15.00–16.15 hodin, 5–7 let 16.30–17.30 hodin (den a čas konání
se může změnit podle rozvrhu ZUŠ Nepomuk), 15 lekcí / 650 Kč

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Vladimíra Vokurky

Port de Bras s Pavlínou Jiránkovou, od 22. 9. neděle 19.00–20.00
hodin, 10 lekcí / 700 Kč
Přírodovědný kroužek pro děti od 9 let, úterý 15.00–16.30 hodin,
15 lekcí / 1000 Kč

Když proběhly koncem června volby nového místostarosty, oslovila jsem
čerstvě zvoleného Vladimíra Vokurku, zda by se mohl čtenářům představit.
Nakonec jsme se sešli k rozhovoru v půlce srpna. Byl krátce po dovolené
a před nástupem do úřadu na plný úvazek. Mé krátké zpoždění hned využil
k vyřizování nějaké městské záležitosti, našla jsem ho s telefonem u ucha.
Působil jako energický muž, který si z ničeho nedělá těžkou hlavu.

Právě jste se vrátil z dovolené, jaká byla?

Byla hezká. Dovolená je vždycky hezká, když je s lidmi, které máte
rádi a kteří vám k tomu odpočinku pomůžou. Jsem z rodinného
domku, tak byla částečně pracovní a částečně po krásách českých
s manželkou.
Nedávno jste byl zvolen místostarostou,
jak se vám úřaduje?

Bylo to bohužel za takových nešťastných okolností, takže to bylo spíš
hození do vody. Dělal jsem v soukromém sektoru, kde požadavek
na výkon byl docela vysoký, tak se docela těším, že se budu věnovat
této práci naplno, jenom na jeden úvazek. Dělat při zaměstnání by
to nešlo. I práce v Radě, nějaké ty starosti okolo, byly při zaměstnání
dost na hraně, pokud člověk nemá ošidit svůj život a rodinu, nebo
dělat věci napůl, což nechci. Po Františkovi (František Holub, pozn.

red.) jsem zdědil komunální záležitosti. Už za tu krátkou chvíli jsem
zjistil, že je to velice náročné, protože ať člověk vyjde kamkoliv, tak
na něj vznáší spousta lidí své požadavky a ne všemu lze vyhovět.
Město má nějaké reálné a finanční možnosti, a pokud se budeme pohybovat v tom, co jde, velice rád ty věci zařídím, nebo se budu snažit
zprostředkovat. Napřed se potřebuji pořádně rozkoukat a zakousnout
do práce a ono mě to samo nasměruje, co vlastně dělat. Co je dobře,
co je špatně. Pochopitelně, když chcete udělat hezké město a pak se
najde nějaký vandal, který vám to poničí, tak je vám smutno. Jistě by
všichni měli rádi posečeno před svou ulicí, a když zrovna napadne
sníh, prvně odmeteno u nich, ale jsou prostě nějaké priority. Nejdřív
se odhrabává u hlavních tahů a až pak ta zákoutí. Město nemá technické služby o sto lidech. Pokud lidi něco trápí, ať se klidně ozvou,
ale na rovinu řeknu, že nemám úplně rád pisatele nepomuckého
diskuzního fóra, kteří pouze kritizují, a obzvlášť ty v anonymitě.

Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) děti 8–14 let,
15 lekcí / 1200 Kč , úterý 16.00–17.00 hodin, vede David Jandečka
ze skupiny historického šermu Morgana von Maxberg
Univerzita III. věku – Klenoty barokního sochařství v Českých
zemích od 3. 10., pro seniory 55+, vždy 1x za 14 dní ve čtvrtek, 390 Kč
Semináře:

Upcyklace PET lahví na šperky, tvořivý seminář se Zuzanou Smith,
neděle 22. 9. 14.00–17.00 hodin, 350 Kč (v ceně veškerý materiál,
výrobky, občerstvení)
Rodinné a systemické konstelace, jemná terapeutická technika,
která odhaluje skryté souvislosti. Vede certifikovaná lektorka Ivana
Fílová. Neděle 29. 9. 16.00–19.00 hodin, 350 Kč
Mindfulness – zažívej, poznávej, proměňuj. Večerní seminář, úterý
15. 10. 18.00–21.00 hodin, 490 Kč . Seminář povede profesionální
kouč Štěpán Pastula. Technice mindfulness se věnuje již 10 let
a své počátky datuje do doby, kdy působil a žil půl roku jako
dobrovolný učitel v Malém Tibetu. Budeme probírat nejrůznější
způsoby používané pro zvládání stresových situací, emočních
výkyvů, úzkostí a strachů.
Sám sobě koučem – s profesionálním koučem Štěpánem Pastulou.
Pondělí 4. 11. 18.00–21.00 hodin, 490 Kč . Na kurzu se dozvíte vše

Fé
nix
sv sedm zač
éh
íná
ý
o p ro
ůs k
ob
en
í

o metodách tzv. sebe-koučování, koučovací metodě osobního rozvoje,
která vám pomůže zvýšit potenciál, a to bez nutnosti zásahu zvenčí.
Postupně probereme nástroje a techniky, jak můžete sami se sebou
pracovat, zvýšit vnímání svých pocitů a zorientovat se ve vlastní mysli.
Výlety: přihlášky a informace na webu
kontakt Radka Fojtová 608707667
email: fojtovaradka@seznam.cz
Klub malých a velkých cestovatelů
18. 9. 2019 – Zahrada Čech – Litoměřice

Největší výstava svého druhu nejen na severu Čech, zaměřená
na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky
přírody. Přihlášky s úhradou do 11. 9. 2019.Odjezd v 10 hod. Přesanické náměstí Nepomuk (další nástupní místa jsou možná po trase
po dohodě), návrat kolem 19.00 hodin.Cena bude vypočtena při
plně obsazeném autobusu 18 míst, bez vstupného.
21. 9. 2019 – Stezka korunami stromů – Lipno

Celorepublikový unikát a první stezka svého druhu v České republice (bezbariérová). Mimo jiné je možno navštívit Království lesa
(lesní hřiště), Lanový park Lipno, Aquaworld Lipno (vodní ráj)
nebo Bobovou dráhu.Přihlášky s úhradou do 16. 9. 2019.Odjezd
v 9.00 hod. z Přesanického náměstí Nepomuk (další nástupní místa
jsou možná po trase po dohodě), návrat kolem 20.00 hodin. Cena
bude vypočtena při plně obsazeném autobusu 18 míst, nebude
v ní započteno vstupné.
Dále připravujeme:
Safari park Hradec Králové (12. 10.)
Aquapark Česlice Praha (2. 11.)
Mraveniště Sladovna Písek (23. 11.) –
obří dřevěný labyrint tunelů, schovávaček a mostů
Vánoční dům Karlovy Vary (14. 12.)
Otevírací doba kanceláře od 9. září
pondělí–středa 10.00–12.00, 13.00–17.00
čtvrtek 14.00–16.00
(+420) 606 032 707
fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz

Krásné babí léto!
Lucie Korbová a tým Fénixu

4-6 let

Angličtina pro děti se Zuzkou
- den a čas upřesníme během léta
hravá angličtina pro děti 4-6 let,
s písničkami a hračkami

15:00-16:30

15:30-16:15

dospělí

Německý jazyk - pokročilí
18:00-18:55

Keramika pro dospělé
od 26.9., v kurzu si odpočinete, získáte
18:00-20:00 nejen chuť tvořit, ale naučíte se zajímavé
techniky a získáte inspiraci a nové
nápady, možnost jednorázového vstupu

16+

Univerzita III. věku
od 3.10. - téma Klenoty barokního
sochařství v českých zemích
senioři 55+
14:00-16:00
jsme registrováni Provozně ekonomickou
fakultou České zemeděl.univerzity v Praze,
od 3. 10. 2019, od 14 hodin, 1 x za 14 dní

dospělí

7+

7+

17:00-17:55

Keramika pro děti
od 26.9., modelování z volné ruky i na
hrnčířském kruhu, práce dle zadaných
témat i podle vlastní nálady a invence,
relaxační i výukový kroužek
Keramika pro děti
od 26.9., modelování z volné ruky i na
hrnčířském kruhu, práce dle zadaných
témat i podle vlastní nálady a invence,
relaxační i výukový kroužek
Německý jazyk
- začátečníci a mírně pokročilí

15:30-17:00

13:30-15:00

17:00-18:00

10+

20:00-21:00

100% DANCE pokročilé
ve čtvrtek 19.9. v 16 hodin bude úvodní
lekce pro všechny zájemkyně, poté se
rozdělí podle pokročilosti

Jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
pomalá jóga od začátku se zkušenou
lektorkou

18:50-19:50

10+

Powerjóga
dynamičtější jóga, info u lektorky

16:00-16:55

100% DANCE začátečnice
ve čtvrtek 19.9. bude úvodní lekce pro
všechny zájemkyně,
poté se rozdělí podle pokročilosti

Německý jazyk – individuál
(den a čas dle dohody)
možnost individuální výuky, doučování

16:00-17:00

6+

12+

9+

6-8 let

Jan Ekstein

Alena a Petra Kubíkovy

800,- Kč / 15 lekcí

Olga Sedláčková

1000,-/ 15 lekcí
1850,-/ 30 lekcí

Martina Havlíčková

1650,- / 15 lekcí

Zuzana Smith

700,-/15 lekcí
1300,-/ 30 lekcí

Jan Ekstein

650,-/15 lekcí

Zuzana Smith

650,-/15 lekcí
1200,-/ 30 lekcí

Martina Vlasová

1650,- / 15 lekcí

Jitka Kahounová

1600,-/10 lekcí
200,-/ 1 lekce

Věra Hajšmanová

390,- / celý kurz

1,500,-/15 lekcí
2,800,-/ 30 lekcí
Alena Rattayová

Alena Rattayová

1,500,-/15 lekcí
2,800,-/ 30 lekcí

Jitka Kahounová

800,-/15 lekcí
1,500,-/ 30 lekcí

Jitka Kahounová

800,-/15 lekcí
1,500,-/ 30 lekcí

Karolína Strychová

650,- / 15 lekcí
1,200,- / 30 lekcí

Karolína Strychová

650,- / 15 lekcí
1,200,- / 30 lekcí

Jana Makovičková

info a přihlášení
u lektorky 723 755 871

Jana Makovičková

info a přihlášení
u lektorky 723 755 871

Dospělí
2,500,- / 10 lekcí
Děti
2,000,- / 10 lekcí
Jan Ekstein

čtvrtek

Mažoretky 6+
pochodový “sport s dlouholetou tradicí
opět v Nepomuku

Lezení pro děti na umělé stěně
základy lezení a hry s využitím stěny
s instruktorkou lezení,
v Sokolovně Nepomuk
JÓGA
pro začátečníky a mírně pokročilé
I. pololetí, cvičení pomalé jógy pod
vedením zkušené lektorky v menší
skupině a příjemném prostředí
zrcadlového sálu

ČT VRTEK

16:00-17:00

18:00-19:15

16:30-18:00

16:20 - 17:10

Angličtina pro děti 1. a 2. třída
příprava na Aj ve škole, seznámení se
z jazykem hravou formou s oblíbenou
lektorkou

9+

6-9 let

Lezení pro děti na umělé stěně
základy lezení a hry s využitím stěny
s instruktorkou lezení,
v Sokolovně Nepomuk

16:00-16:55

Hra na kytaru – akordy
mírně pokročilí, skupina max. 6 žáků
16:15-17:15
– výuka hraní na kytaru za použití akordů
(vhodné i k výuce rodičů s dětmi)

dospělí
děti

Dospělí
2,500,- / 10 lekcí
Děti
2,000,- / 10 lekcí

pondělí

Německý jazyk – individuál
(den a čas dle dohody)
možnost individuální výuky, doučování

PONDĚLÍ

19:00-20:00

18:00-19:00

16:45-17:45

TABATA
cvičení Tabata je efektivní metoda
intervalového tréninku, při kterém
se zvyšuje kondice a síla

Hormonální jógová terapie
novinka se zkušenou lektorkou

Čakra jóga
od 4.10.
novinka se zkušenou lektorkou

12+

dospělí
a studenti

Pavlína Jiránková

700,- / 10 lekcí

Kristina Drahošová

info a přihlášení
u lektorky 723 914 001

Jana Makovičková

cena a přihlášení
u lektora 723 755 871

Jana Makovičková

cena a přihlášení
u lektora 723 755 871

Lucie Bartoníčková

3,600,- Kč / 30 lekcí

2,000,- / 15 lekcí

Vlaďka Halířová

650,- / 15 lekcí

Vlaďka Halířová

700,- / 15 lekcí

Štěpánka Kodýdková

Dospělí
1,000,- / 15 lekcí
Děti do 15 let
500,- / 15 lekcí

Kristina Drahošová

info a přihlášení
u lektorky 723 914 001

Jana Makovičková

cena a přihlášení
u lektora 723 755 871

Petr Háček

500,- / 1 lekce
(max. 4 osoby)

Jitka Kahounová

pátek
neděle
Port de Brass od 22.9.
balanční cvičení s prvky baletu
na pomalou hudbu, každá hodina je jiná

NEDĚLE

18:10-19:20

17:50-19:20

16+

5-7 let

Folklórní tance děti 5-7 let
(den a čas se může změnit)
rytmika, lidové písničky, jednoduché
lidové tanečky s Vlaďkou Halířovou
16:00-17:00

Orientální tanec - pokročilé
výuka s dlouholetou tradicí pro pokročilé
tanečnice, choreografie a přípravy na
vystoupení

7-12 let

Folklórní tance děti 7-12 let
(den a čas se může změnit)
rytmika, lidové písničky, lidové tance
s Vlaďkou Halířovou
14:30-15:45

PÁTEK

10+
18:00-19:00

studenti
a dospělí

dospělí

dospělí

dospělí

Dospělí
650,- / 6 lekcí
Senior
450,- / 6 lekcí

David Jandečka

1,200,- / 15 lekcí

Lenka Kavková

1000,- / 15 lekcí

středa
TABATA
cvičení Tabata je efektivní metoda
intervalového tréninku, při kterém se
zvyšuje kondice a síla

Hathajóga
pomalá jóga vhodná pro začátečníky
a mírně pokročilé se zkušenou lektorkou

Počítačové poradenství
- pro pokročilejší uživatele
téma dle domluvy
(office, úprava fotek, videa, instalace..)

Počítačový kurz pro začátečníky
6 lekcí, vhodný pro každého, kdo se
potřebuje vyznat v počítačovém světě.
Min. 3 osoby po domluvě

8-14 let

9+

úterý

Free dance
taneční hodina plná energie, skvělé
hudby a dobré nálady. Kombinuje
dynamickou latinsko-americkou hudbu
a latinsko-americké tance spolu s
aerobními pohyby

19:00-20:00

Přírodovědný kroužek pro děti
novinka pro pochopení, proč si
zamilovat přírodu
Základy historického šermu a scéniky
základy šermu s Davidem Jandečkou

STŘEDA

20:00-21:00

18:00-19:00

16:00-17:30

16:00-17:00

15:00-16:30

ÚTERÝ

Příloha Nepomuckých novin číslo 9/2019
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Aquapark Česlice Praha

Mraveniště Sladovna Písek (obří dřevěný labyrint tunelů, schovávaček a mostů)

Vánoční dům Karlovy Vary
14. 12. 2019

Safari park Hradec Králové
12. 10. 2019

2. 11. 2019

Stezka korunami stromů - Lipno
21. 9. 2019

23. 11. 2019

Zahrada Čech - Litoměřice
18. 9. 2019

Klub malých a velkých cestovatelů / přihlášky a detaily najdete na webu Fénixu

výlety
kontakt: Radka Fojtová
tel.: 608707667
email: fojtovaradka@seznam.cz

VÝLETY

První pomoc zážitkem
(v přípravě)

Vánoční jarmárek s tvořením
1.12.

490,-

Štěpán Pastula

Sám sobě koučem
4.11.
18:00-21:00

Zuzana Smith
Kreslení na sklo
tvořivý seminář

Štěpán Pastula

490,16+

Mindfulness
- zažívej, poznávej, proměňuj
praktický seminář s profesionálním
lektorem a koučem
15.10.
18:00-21:00

Ivana Fílová

350,- Kč / seminář
dospělí

Systemické a rodinné konstelace
prožitkový terapeutický večer
29.9.
16:00-19:00

Zuzana Smith

350,- Kč / seminář

12+

Kurz tvoření šperků z PET lahví
(upcyklace)
relaxační kurz, na kterém si vyrobíte
jeden výrobek
22.9.
14:00-17:30

SEMINÁŘE, JEDNORÁZOVÉ KURZY

semináře

Příloha Nepomuckých novin číslo 9/2019

Pan Holub se diskuznímu fóru věnoval,
budete ho mít také na starost?

Už pokračuji, teď jsem měl dovolenou a přecházel do úřadu, ale
budu se tomu věnovat víc. Dotazy, které jsou věcné a adresné, mají
hlavu a patu, tak pokud můžu, rád zodpovím.
Ne všichni do všeho vidí. Musím říct, že i mě po pěti letech
v politice leccos překvapí, a lidi od stolu kolikrát mají ten soud
dost ostrý. Teď tam zrovna někdo psal, že nikdo neví, jak pokračují
práce na investičních akcích. Celkem jsem se pobavil, když jsem
se dočetl: „Léto, nic se neděje.“ Léto, dělo se toho opravdu hodně.
Přitom máme zprávy v Nepomuckých novinách, na nepomuckém
webu visí průběh akcí, jsou tam úkoly, termíny. Kdo chce, tak se
dopídí, ale právě lidi, kteří tu trpělivost nemají, z těch se stávají
nepříjemní kritici. Přitom kdyby chtěli, tak si to dohledají. Pokud
lidé mají jakýkoliv námět, který je pro město přínosný, a nechtějí
jít na veřejné zastupitelstvo, nebo psát na diskuzní fórum, klidně
ať osloví buď nás, nebo noviny. Ty podněty se potřebují dostat
nějak do života. Věcem, které mají smysl, se nikdo nikdy bránit
nebude. Jak se říká víc hlav, víc ví. Když se dva lidé dívají na jednu
věc, každý to vidí z malinko jiného pohledu. Mnohdy stačí malá
poznámka. Například teď u dvoreckého přestupního uzlu, kdy
zídka u chodníku od nákupního centra Čeněk byla v dost havarijním stavu a nebyla součástí stavby. Řešili jsme, co s tím a za kým
to půjde, a pak vám takhle někdo z davu řekne: „No tak tam dejte
k té zdi nopovku, dovezte to zemí a něčím to osaďte.“ Odborník
tam začne vymýšlet ze své pracovní deformace nějakou opěrnou
zeď a pak přijde někdo úplně cizí zvenku a řekne, udělejte to jednoduše, a ono to zabralo. Je to dovezené, dají se tam nějaké kytičky
a bude zase kousek hezký.

rozhovor měsíce
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Co byste chtěl jako místostarosta prosadit?

Těch plánů a cílů by bylo opravdu hodně. Myslím, že zrovna
dneska se psalo v Plzeňském deníku o našem přestupním uzlu
ve Dvorci, což je, myslím si, docela povedená věc, ale pokud
z Plzně do Nepomuka povede jedna kolej, je to jako když si koupíte krásný auto, ale bez garáže. Momentálně se rozhoduje o tom,
jestli zdvoukolejnění tratě Plzeň – Nepomuk bude nebo nebude.
Rád bych, kdyby jenom trochu šlo tohle prosadit nebo pomoct
tomu, aby se to nehodilo do šuplíku. Jsou tu pochopitelně další
rozdělané věci, obytné zóny Pod Oborou, Na Daníčkách, které by
bylo dobré dotáhnout, aby ti lidé když už si staví, žili v nějakém
komfortu a hezkém prostředí.
Další je napojení průmyslové zóny na dvacítku u Třebčic (silnice I/20 Plzeň – Písek, pozn. red.). To bude hodně velký oříšek,
protože tam je hrozně moc subjektů. Musíte se domluvit s Ředitelstvím silnic a dálnic, s dráhou, musíte vykoupit od lidí pozemky.
A pokud by se koridor na Budějovice stal dvoukolejným, jak jsme
o tom mluvili předtím, tak by se to, co máme v hlavě, mohlo skoro
vzít a hodit do koše, protože ty drážní plány by potom vypadaly
úplně jinak a výkup pozemků by musel být někde úplně jinde.
Napřed musíme zjistit, jak se vyjádří dráha, která prozatím naznačuje, že je to pro ni nerentabilní, ale jak říkám, bylo by hezké
to spíš prosadit. Podle toho se teprve odpíchnou ta jednání dál,
sladit to je opravdu těžké.
Hezké nepomucké náměstí kdyby se povedlo, dotáhnout
sportoviště u školy a všechny ty věci, které jsou už v běhu. Ale je
to všechno o korunách a čeká nás teď na podzim sestavování finančního plánu na příští rok, takže uvidíme, co se tam vejde a co
se bude muset odložit.
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dvouměsíční přechodová doba, abych já dokázal agendu, co jsem
měl na starosti, předat někomu dalšímu, vybrat si dovolenou
a potom plný sil nastoupit do dalšího zaměstnání. Začínám oficiálně 1. září, prvního je neděle, takže druhého.
Vy jste přímo z Nepomuka?

Ano, vždycky tvrdím, že jsem pyšný na to, že jsem nepomuckým
rodákem.
Co vás ve městě trápí?

Když jsem byl školou povinen, prostě mladý, tak jsme se tu všichni
znali, byli jsme taková větší vesnice. Díky migraci lidí, díky sídlišti a různým sociálním programům a cestování za zaměstnáním
se Nepomuk stal trošku anonymnější. Někteří lidé, kteří se sem
přistěhují, jsou takoví dost neteční, nezapojují se. A pak si myslí,
že Nepomuk je nechce přijmout. Podle mě je to jenom o tom, mít
snahu se zapojit, ono to vždycky jde. Byl jsem vychovávaný v tom,
že pokud někam přijdu, tak pozdravím. Pozdravit je slušnost, odpovědět na pozdrav povinnost. Pokud se takhle lidi budou chovat,
tak se k nim nikdo určitě nebude točit zády.
A co se třeba změnilo k lepšímu?

Líbí se mi, když se vyklube z nějaké ruiny, kterou někdo koupí,
pěkný domeček. Vzácným příkladem je Plzeňská ulice, Zelenohorská pošta. Ale teď se vrátím k tomu, co mě trápí. My máme
relativně hezké náměstí, ale na tom náměstí máme spoustu mrtvých baráčků. Pokud to porovnám s Blovicemi, kde je daleko víc
krámků a všeho možného, tak si myslím, že nebylo úplně šťastné,
že z největší budovy na náměstí se stalo mrtvé muzeum, kde je
spousta sbírek, ale bohužel nepřístupných.
Plánuje se nějaké jiné využití budovy bývalé školy?

V okamžiku, kdy bude vycházet tohle číslo
novin, Zelenodolská ulice a Přednádraží
už by měly být nějakých čtrnáct dní před
dokončením. Plánuje se oficiální otevření?

Pásky stříhá starosta. To byste musela na něj. Já jsem mu jenom
říkal, ať si nabrousí nůžky, protože těch akcí bude hodně.
A termíny se dodržely?

Zelený důl se malinko posunul, Dvorec bude termínově dobře.
V dnešní době, pokud byste se rozhodla si postavit chalupu, i když
na to budete mít peníze a budete mít nakresleno, tak je tu velký problém sehnat prováděcí firmu, protože ti šikovní mají práce mraky.
A to jako soukromník máte výhodu, že když si seženete materiál
a firmu, tak si to postavíte. Paradoxem je, že pokud by se to řídilo
zákonnými náležitostmi, které musí podstupovat úřad, tak já bych
musel vypsat výběrové řízení na to, jestli mi to někdo udělá. Nechat
ho vyvěšené, pak udělat obálkovou metodu. A teď si vezměte, že by
se mi stalo to, co se mi stalo při té soukromé stavbě, že zedník,
který to tři čtvrtě roku sliboval, řekne, že nemůže. Ono se něco
podobného děje, když děláme výběrová řízení. Obešlete pět, sedm
firem, přihlásí se jedna. Práce je takový přetlak, že buď napálí cenu
(Když už tam půjdu, ať se napasu.), anebo nemají zájem. Já když
udělám někomu cenovou nabídku ve stavebninách, tak poptám
během dne tři firmy, když mi to pošlou všichni, ještě ten den to
vyhodnotím, objednám, a za tři dny to zákazník má. Ale pokud
budu postupovat jako státní sektor, tak to bude mít za tři měsíce.
Tam je zakopaný ne pes, ale kůň, úřední šiml, je to hrozně složité.
Zákonodárci pořád říkají, jak budou stavební zákon zjednodušovat,

ale pak se dostaneme do oblasti financí a tam ty povinnosti nikdo
neokecá. A když je to z dotačního titulu, je to ještě složitější, to
je ještě trošku jiná káva. Člověk, který s tím nepřijde do styku, to
velice těžko chápe. I kdyby město na ty investice mělo ze svých,
tak prostě nemůže oslovit firmu, hele ty mi to uděláš, protože pak
přijde státní úředník a začne se šťourat v tom, jestli ten, který to
udělal a řekl si šedesát tisíc, nebyl něčí kamarád a jestli jsme mu
nedohráli kšeft a jestli těch šedesát tisíc není moc.
Jste v politice už druhé volební období,
jak vám to změnilo život?

Pochopitelně manželka nejásala, protože to je další ukousnutí
z chvil, které jsme mohli trávit spolu. Malinko se změní to, že teď se
tomu budu věnovat v pracovní době, takže paradoxně snad možná
pro rodinu to bude trošku lepší. Jinak já jsem člověk, který není
nijak ambiciózní, pořád se cítím jako naprosto stejný Vláďa Vokurka. Ať jsem v politice nebo ne. Jsem zvyklý říkat věci na rovinu,
neházet nějaká lasa a smyčky, myslím si, že mě to nezmění.
Jak se těšíte na spolupráci s panem starostou?

Shodou okolností pan starosta mě do politiky přivedl. Známe se
díky fotbalu relativně dlouho a spolupracujeme už těch pět let,
takže si myslím, že tam nebude žádný problém.
Co tomu říkají kolegové, že odcházíte s firmy?

Trošku mi to připomíná film Jáchyme, hoď ho do stroje, kterak
František odcházel z STS. Nabízelo by se, že byli rádi. Ne, to ne,
bylo to docela i pro ně náhlé, takže i proto musela vzniknout

rozhovor měsíce
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Vzhledem k tomu, že s muzeem je smlouva do doku 2025 nebo
dokonce 2028, tak v nejbližším výhledu určitě ne. Tohle je rozdíl
mezi námi a Blatnou či Blovicemi, kde ať se hnete kamkoliv, máte
malý krámeček, kavárničku, holičství, to město je plné života.
Nám se paradoxně sídlištěm přesunulo centrum ruchu někam
k sokolovně. Doufám, že až se dostaví Daníčky, tak se ta situace
malinko zlepší. Díky tomu, že ve státě se teď trochu daří a kdekdo
staví, rekonstruuje nebo pořizuje nové věci, snad by někdo mohl
mít chuť začít nějaké drobné podnikání v Nepomuku, abychom
se stali živějším městem.

něco malého dát. Domlouvali jsme se i na tom, aby pokud možno
tam ty parapetíky byly.
Turisté v Informačním centru se často ptají,
proč máme na radnici ohnutou věžičku. Teď
tam staví lešení, bude se také opravovat?

To je slavný barometr nálady na radnici. Celá ta stříška se bude
dělat nová. Oprava by měla být hotová do konce září, kdy bychom
měli mít krásnou novou stříšku komplet v mědi, s pořádným hromosvodem. Tak nálada na radnici zřejmě stoupne.
Dost stavění, čím se zabýváte ve volném čase?

Celý život jsem hrál aktivně fotbal a každou středu si ještě chodím
kopnout na umělku. Jezdím rád na kole. Nedávno jsme se s kamarády nechali odvézt na Pancíř a odtud jsme jeli po ose po starých
zaniklých šumavských osadách přes bývalé Zhůří, Sušici, Horažďovice až do Nepomuka, jednaosmdesát kilometrů, takže pěkné.
A rybařina. S kamarády jsme si pronajali rybníček u Knárovky,
tam je to taková moje opravdu relaxační záležitost. Byl to zarostlý
žabák, o který třicet let nikdo nepečoval. Vypustili jsme ho, nechali
na vlastní náklady vybagrovat, vytahali jsme z něj pytle s utopenými
kočkami, dřezy, lyže, pneumatiky, všechno možné. Nasadili jsme
tam ryby, kytky, staráme se o to, děláme tam dobrovolné brigády.
Dělá mi to opravdu radost, udělali jsme z toho podle nás kousek
hezké krajinky. No a to je z mých koníčků tak nějak všechno, protože volného času moc není.
Co ještě vám dělá radost?

Popovídání si s příjemným člověkem, dobré jídlo, dobré pití,
pohled na krásnou věc. Když se v Nepomuku vytvoří něco hezkého.
Rodina, vnučka. To, co dělá radost každému.
Jaké máte plány v osobní rovině?

Já se snažím žít tak, abych se za nic nemusel stydět, a pokud možno
tak, aby i moje manželka měla z toho našeho soužití dobrý pocit.
My si ty cíle dáváme takové menší, ale plníme si je průběžně.
Opravil jsem chalupu, mám dvě zdravé děti, vnučku, takže zatím
u mě dobrý.
Děkuji za rozhovor.

Tématem tohoto čísla je Fénix a jeho
rozvoj, jakou představu máte vy?

Díky tomu, že mám děti odrostlé, docela mě překvapilo, kolik
vlastně těch kroužků, kurzů a já nevím čeho všeho tam je a s jakým
úsilím to ty dámy dělají. Z toho, co to bylo, se vykřesalo to, co je teď,
a máme před sebou další kroky, abychom z toho udělali něco ještě
lepšího. Z mojí strany se určitě nebudu bránit. Fénix patří k městu.
Jak pokračuje oprava hřbitovní zdi, o které
jsme psali v červencových novinách?

Kolumbárium má paní architektka už připravené, my jsme se spolu
potkali prvně. Tady je trošku výhoda, že jsem z té stavařiny. Tam
bylo plánováno řešení, že to bude ze strany zvenku z tvarovek, které
se používají spíš jako šalovací tvárnice, ale pohledově nejsou úplně
estetické. Ale jedna z firem, které vyrábí stavební materiál, dělá
něco obdobného, ale ve velice pěkné pohledové kvalitě. Tak jsme
si doladili, aby se na to podívala a aby se sladila výška těch bloků
podle toho, jak velké budou skřínky na urny. A měl jsem ještě další
požadavek, že si ty vitríny vybereme my jako město, co tam chceme
mít z designového i finančního hlediska. Viděl jsem kolumbárium,
které mělo jenom hladké vitríny, ale tam vzniká problém, že když
lidé přinášejí na dušičky ozdoby nebo svíčky, není je kam položit.
V Horažďovicích mají takové krátké parapetíky, takže se tam dá

25

Vladimír Vokurka
Je mu 51 let, narodil se a stále žije v Nepomuku.
Má střední odborné vzdělání s maturitou a pracuje
v obchodě se stavebninami. Již pátý rok je zastupitelem
města jako nestraník za ANO 2011, v červnu byl po
náhlém úmrtí Františka Holuba zvolen místostarostou.
Je ženatý, má dva dospělé syny a jednu vnučku.
Mezi jeho koníčky patří fotbal, cyklistika a rybaření.

26

sport

Nepomucké noviny / září 2019

Vítězným družstvem
nohejbalového turnaje
v Podhůří se stali domácí

Jawa slavila devadesáté výročí

G
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V sobotu 10. srpna se konal v Podhůří již 29. ročník nohejbalového
turnaje amatérských trojic, kterého se zúčastnilo celkem 11 družstev. I za nepříznivého deštivého počasí se sehrály skvělé fair play
zápasy, kterým přihlíželo zhruba 80 diváků a hráčů. Vítězný zlatý
pohár si nakonec vybojoval domácí tým NC Podhůří ve složení
bratrů Milana a Zbyňka Šmídových a Pavla Michálka, na druhém
místě se umístilo družstvo Kouťáci a třetí místo zaslouženě získalo
juniorské družstvo Jeden tým z Nepomuku. Podhůřský turnaj se
jako každý rok velmi vydařil a již teď se můžeme těšit na příští
jubilejní 30. ročník, který se bude konat v sobotu 15. srpna 2020.
Všechny vás tímto srdečně zveme.
foto Václav Eret

text i foto Milan Šmíd

TJ SLAVOJ DVOREC, z. s.
rozpisy tréninků od září 2019:
oddíl kopané (FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ):
Mladší žáci a starší přípravka:

středa 17:00 – 18:30

Muži:

čtvrtek 17:00 – 19:00

oddíl judo (TĚLOCVIČNA):
GRAPPLING (sebeobrana):

pondělí 18:30 – 20:30

JUDO začátečníci od 5 let:

úterý 17:00 – 18:00

JUDO pokročilí:

úterý 18:00 – 19:00

JUDO + GRAPPLING:
začátečníci i pokročilí
GRAPPLING (sebeobrana):
vhodnější pro starší děti a dospělé

čtvrtek 17:00 – 18:30
sobota 0:30 – 12:30

oddíl aerobik (TĚLOCVIČNA):
FIT TRÉNINKY: 

úterý a čtvrtek 19:00 – 20:00

V Týnci nad Sázavou byla 17. srpna 1929 zahájena sériová výroba
motocyklů Jawa. Současní majitelé firmy připravili pro majitele
motocyklů a automobilů cílovou jízdu, která by připomněla především historii slavné české značky. Před pěti lety se do Týnce
sjelo na 300 majitelů motocyklů, pro letošek pořadatelé počítali
s nárůstem účastníků, ale motocyklů přijelo tolik, že všechna připravená parkovací místa byla beznadějně zaplněna. Z Nepomuka
se do Týnce vypravila skupina 10 motocyklů. Nejstarší dvěstěpadesátka byla ze začátku 50. let a nejnovější má na výrobním štítku
datum z druhé poloviny 80. let. První zastávka výpravy byla u benzinového čerpadla v Příbrami a odtud jsme pokračovali přes Sedlčany až do Týnce. Cestou se naše skupina rozšířila o další účastníky
z různých částí republiky, a čím jsme byli Týnci blíž, tím víc se nad
vozovkou objevoval typický namodralý kouř vycházející ze stovek
motocyklů Jawa. U továrny bylo už údolí v kouři úplně celé. Ale to
určitě účastníkům nevadilo. Kdo měl zájem, mohl si po hodinovém
postávání ve frontě prohlédnout téměř celou továrnu, kde vznikaly
po 2. světové válce statisíce tehdy velmi moderních motocyklů.
Bohužel, současná produkce určitě není na takové úrovni, aby byla
na absolutní světové špičce, a počty ročně vyrobených motocyklů
se pohybují něco málo nad tisícovkou. Sluší se doplnit, že mnohé
díly vznikají mimo týneckou továrnu, něco se dováží od českých
výrobců, něco také například z Číny. Na výrobních linkách, které
jsme spolu s dalšími zájemci prošli, byly představeny výrobní
postupy tak, aby na konci linky vyjel hotový motocykl a mohl se
přepravit k prodejcům. Dále pořadatelé připravili desítky motocyklů od těch nejstarších z konce 20. let 20. století až po nejnovější.
Kromě sériově vyráběných motocyklů byly vystaveny i závodní
speciály, které před lety patřily k absolutní světové špičce, ať už
to byly plochodrážní motocykly, silniční okruhové stroje nebo
endura, která vyhrávala tradiční náročnou šestidenní nazývanou
také motocyklovou olympiádou. K vidění byly desítky zajímavých
prototypů, které by jistě našly zákazníky, ale rozhodnutím vyšších míst výroba pracovala tak, jak požadoval největší odběratel
na východě. Bez modernizací, inovací a konfrontací s ostatními
motocyklovými výrobci. V té době každých 150 vteřin sjel z výrobního pásu jeden motocykl.
Snad v dalších letech bude mít Jawa dostatek zájemců a motocykly s typickým logem dál budeme na našich i zahraničních
cestách potkávat. Podle obchodního ředitele firmy je o současně
produkované tři verze motocyklů Jawa s motory 350 OHC slušný
zájem a vystavený prototyp retro pětistovky budil zaslouženou
pozornost. Na snímku výprava, která se do Týnce nad Sázavou
vydala z Nepomuka.

5
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PROGRAM ČUNDRU
13:00
14:00
15:00–17:00
17:30
18:30
20:00
20:30
21:30
23:00
24:00

Odjezd autobusu z Plzně do Soběsuk
(rezervace fleku: hana.sulcova@angusfarm.cz)
hana.sulcova@angusfarm.cz
Slavnostní start mistrovství
Soutěž v míchání tataráku – kvalifikace amatérů
Soutěž v míchání tataráku – kuchaři profíci
Finální kolo amatérů
Vyhlášení vítězů (nejlepší tatarák, víno, kostým)
U ohýnku s kytarou – hudební vystoupení
Tombola
Půlnoční překvapení
Odjezd autobusu zpět do Plzně

Vst

Přijďte si, letos jako trampové, namíchat
svůj oblíbený tatarák a dokázat, že zrovna
váš recept je ten nej! A nebo si jenom nacpat
ešusy super baštou…
V porotě usednou ti nejlepší kuchaři naší
republiky. Celým dnem provede Petr Vágner.

Nejstylovější tramp si
odnese speciální cenu.

Tataráku ahoj!

Milan Demela
Angus Tatar Beef 2019 plakat A2.indd 1

05.06.19 21:38

farnost
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Letecký den v Myslívě –
děti běhaly za bonbony
Děti z Nepomuka a okolí byly v červenci v Myslívě na táboře. Spolu se skupinou skautů
ubytovaných v mlýně u Bořkovců se zúčastnily ve čtvrtek 11. července mše svaté v místním
kostele, zasvěceném Nanebevstoupení Panny Marie. Mši sloužil pan farář Václav Salák.
Kostel byl dětmi zcela zaplněn a o službu ministranta byl velký zájem. Nakonec bylo
vybráno pět chlapců, kteří panu faráři při mši ochotně pomáhali. Na závěr bohoslužby
zazpívala skupinka dětí pod vedením svých vedoucích několik duchovních písní. Odměna
pro všechny děti čekala na farské zahradě, kde jim pan farář pouštěl dron, který rozhazoval bonbony. Tato zajímavá technika se dětem velmi líbila. Se zájmem dron sledovaly
a běhaly za ním, jako když se houfují ptáčkové, aby určily správný směr letu a bonbon
chytily. Dostalo se na všechny, i na ty nejmenší, protože let se několikrát opakoval. Děti
si dron velmi oblíbily a už se těší na příští letecký den.
Farníci z Myslíva

foto Marie Dajčová

Svatojakubskou
slavnost ozářila
Eva Urbanová
Svatojakubská slavnost, která se konala
25. července, měla letos vzácného hosta.
Zúčastnila se jí v současné době nepochybně největší osobnost Nepomucka,
sopranistka Eva Urbanová. Na besedě vyprávěla o své práci i soukromí a zodpovídala
dotazy dychtivých návštěvníků. Prohlédla
si také Svatojánské muzeum a vyzkoušela
akustiku nového hudebního sálu na arciděkanství. Součástí akce byla také mše svatá,
vystoupení sboru Canto Nepomucenum
a Vojty Balíka či zahradní slavnost s občerstvením, které zajistil tým pod vedením
Ladislava Balíka.

foto Pavel Motejzík

Slavnosti, poutě a posvícení v září 2019
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy),
Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, Koutouň a Budislavice
1. 9. v 9.30

Budislavice, kostel sv. Jiljí – poutní mše svatá

7. 9. v 14.00

Sedliště u Vrčeně, kaple Panny Marie – poutní bohoslužba

8. 9. v 11.00

Kotouň, kostel Narození Panny Marie – poutní mše svatá

8. 9. v 15.00

Jarov u Prádla, kaple Panny Marie – poutní bohoslužba

15. 9. v 11.00

Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže – poutní mše svatá

15. 9. v 15.00

Radochovy, kaple sv. Ludmily – poutní bohoslužba

28. 9. v 10.00

Žinkovy, kostel sv. Václava – poutní mše svatá

farnost
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Svatojánský koutek
Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého
u Špitálského rybníka

Neorenesanční kapli sv. Jana Nepomuckého po pravé straně silnice od Plzně u Špitálského rybníka lze vnímat jako pomyslnou
duchovní vstupní bránu do Nepomuka. V minulosti to bylo první
zastavení poutníků, kteří konali prosebná procesí k svatému Janu.
Tam byli také vítáni. Místo pro kapli naši předci vybrali v severovýchodním rohu rybníka, takže se za ní prostírá krásná vodní hladina. Rybník je průtoční, pod silnicí
z něj vytéká voda do potoka Muchovky/
Mihovky, a tak je možno říci, že kaple se
sochou stojí na mostě (původní mostek
je skrytý pod silnicí a viditelný, pokud
bychom sestoupili k rybníku).
Dnes je kolem kaple silný silniční
provoz a přístup k ní je ztížený. Ale kaple
je tak výrazná, že si jí řidiči aut nemohou
nevšimnout a chtějí-li, mohou v duchu
na okamžik nasměrovat své myšlenky
ke světci proslavenému v celém světě.
Pískovcová socha je v dobrém stavu
na to, že tu stojí téměř 300 let. Byla tu
postavena snad ještě před svatořečením
Jana Nepomuckého (P. Miroslav Herold
uvádí rok 1723). Je to socha z období
vrcholného baroka. Kolem ní byla pak
postavena v roce 1879 výklenková kaple.
Na webových stránkách Spolku přátel
starého Nepomuka je uvedeno: „Náklady
na výstavbu, které činily 80 zlatých, byly
uhrazeny z větší části (70 zl.) z výnosu
hudební akademie, konané 16. 2. 1879,
zbývající částka byla zaplacena z městského rozpočtu.“ Kaple dnes patří městu,
to ji také v roce 2005 opravilo a opravuje i letos. Poválečná oprava proběhla
v roce 1949 a byla financována manželi
Marií a Otakarem Šnejdárkovými. Titíž
financovali vyměnitelný obraz Ježíška
v jesličkách pro hlavní oltář v kostele
sv. Jakuba. Otakar Šnejdárek, nar. 1877,
přišel do Nepomuka jako berní úředník,
byl aktivním členem sociálně demokratické strany a byl zvolen
náměstkem starosty města. O květinovou výzdobu kolem kaple
se stará v současné době jedna z místních farnic, Jiřina Šišková,
členka Matice SJN.
Zastavme se chvíli před kovanou mříží v dolní části kaple a zvedněme oči k soše našeho světce v životní velikosti. Hledíme do tváře,
v níž se zračí přestálé utrpení. Nachýlená postava svatého Jana,
oblečená do šatu kanovníka (podobně jako na náměstí), drží v pravé
ruce knihu a levou si tiskne na srdce (socha na náměstí má naopak
na srdci položenou pravou ruku). Nechybí zde kříž, ale nenacházíme
ho ve světcově ruce, jak je to obvyklé u soch sv. Jana. Krucifix totiž
drží stojící andílek u světcovy levé nohy, jako by tím chtěl neznámý
sochař vyjádřit, že kříž, utrpení, kterým musel v závěru svého života
Jan projít, mu pomáhala nést jeho víra v Krista a že jeho kříž má pro
nebe velkou cenu. U pravé světcovy nohy sedí druhý andílek, který
má v ruce palmový list, symbol mučedníků. Dalším atributem, nejznámějším, je samozřejmě svatozář s pěti šesticípými pozlacenými
foto Hana Staňková
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hvězdami. Abychom uviděli dalších pět šesticípých hvězd ve vodorovné lince na kladí mezi dvěma vavřínovými věnci (uvnitř kterých
jsou vročení 1879 a 1949) a pak na konci ramen dvojitého pozlaceného lotrinského kříže na vrcholku štítu (ve štítu je tzv. Boží oko),
musíme se na kapli podívat z odstupu – přejít na druhou stranu
silnice. Lotrinský kříž (bez hvězd) býval symbolem udatnosti, čistoty a ctnosti. V 15. století jej používala i francouzská Panna orleánská,
Johanka z Arku. Svatojánský lotrinský kříž s pěti hvězdami se nachází
také na Karlově mostě, v místě, kde
byl Jan svržen do Vltavy. Je měděný,
zasazený do kamenného zábradlí
mostu. Jím se inspiroval nepomucký
farář P. Slávek Holý. V Sušici nechal
zhotovit z nerezového plechu pozlacený kříž (náklady uhradila nepomucká farnost) a jím byl osazen
vrcholek štítu výklenkové kaple
v roce 2005, kdy byla kaple opravována. Podoba tohoto kříže se nachází
rovněž na svatojánské vlajce, jejíž
barvy jsou modrá a bílá (barvy města
Nepomuku). Vlajku navrhl rovněž
P. Slávek Holý. Malý dvoucentimetrový lotrinský kříž s pěti hvězdami
ze žlutého kovu, který lze přichytit
na klopu, se prodává v nepomuckém
Infocentru. Tento kříž se stává logem
našeho slavného nepomuckého
světce. Kaple je vyvedena v barvách
bílé, modré a žluté – žlutá odkazuje
k hvězdám, modrá k vodě či k nebi.
Modře je vymalován horní půlkruh
apsidové niky, dekorativní prvky jsou
na bílém podkladu žluté.
Je dobré chvíli postát před touto
krásnou kaplí a poprosit sv. Jana
o požehnání. Bdí nad svým rodným
městem a, jak kdosi řekl, „rozkrájel
by se pro nás“. Jen je třeba se na něj obrátit – nejen Bůh, ale i svatí
respektují naši svobodnou vůli a k ničemu nás nenutí. V zápise
městské kroniky z roku 1922 se uvádí: „K této kapličce vedeno jest
vždy v předvečer pouti svatojánské dne 15. máje procesí z kostela
sv. Jana. Procesí tato jsou velice slavná za hojného účastenství
domácích i vůkolních osadníků.“ Podle vzpomínek paní učitelky
Marie Horové ze Dvorce, nar. 1939, se ještě v 50. letech 20. století
taková procesí, jež končila pobožností před kaplí, konala. Svatý Jan
Nepomucký trpělivě čeká na prosby nás, kteří v jeho rodném kraji
žijeme. Obracejme se na něj!
Na jaře v roce 2019 se omšelá socha sv. Jana začala restaurovat
(práci provádí restaurátorka BcA. Pavla Žiaková) a po dokončení
restaurátorských prací bude opravena i celá výklenková kaple. Zastupitelům města Nepomuk v čele se starostou Jiřím Švecem budiž
vzdán velký dík za to, že na opravu uvolnili finanční prostředky!
Marie Bílková
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Ze života a díla spisovatele Josefa Lindy
Studium

Železniční 339, 335 01 Nepomuk

hledá pro posílení
pracovního kolektivu
pracovníky těchto profesí:

Technický pracovník /–ice
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj,
Nj výhodou, znalost čtení strojírenských výkresů
Pracovník/ –ice technické kontroly
SŠ/VŠ vzdělání technického směru,
znalost Aj nebo Nj výhodou
vhodné i pro absolventy
Řidič nákladního automobilu
SOU, ŘP sk. C, karta řidiče, psychotesty
Obsluha vysekávacího lisu, Laseru,
Ohraňovacího lisu
SOU, 3 směnný provoz
Zámečník – svářeč
SOU, svařovací průkaz CO2
Soustružník kovů
SOU, praxe v oboru podmínkou
Pracovník / pracovnice expedice
SOU, průkaz na obsluhu VZV výhodou,
2 směnný provoz

Hlavním výrobním programem jsou:
subdodávky dílů pro stavební a průmyslové stroje
subdodávky sestav a dílů pro dřevoobráběcí stroje
subdodávky montážních sestav pro textilní stroje
Hlavní zákazníci: Homag Group, Caterpillar, Hamm, Rieter

Skladník
SOU, průkaz na obsluhu VZV výhodou,
1 směnný provoz – prodloužené směny

Nabízíme zajímavou a perspektivní práci, zázemí stabilní společnosti, závodní stravování,
jazykové kurzy, nárůst mezd a další benefity. Další informace o společnosti na:
www.elitexnepomuk.cz. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás
kontaktujte na tel.: (+420) 371 591 111 nebo emailu ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

Jan Pondělík
pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o.
Hledá zájemce na pracovní pozici:
•
Pekař, cukrář- mísení a pečení těst
•
Údržbář – opravy strojů a budov
•
Brigádníky na denní i noční směnu
Kontaktní osoba:
Helena Jílková tel: 371 519 320
e-mail: jilkova@pecupondelik.cz

Josef Linda pocházel z chudých poměrů. Jeho bratři Jan a Emanuel
zemřeli jako děti, tudíž zůstal Josef a sestry Anna, Dorota a Marie.
Dne 4. dubna 1809 zesnula jejich matka Dorota. Otec se 26. listopadu 1809 oženil s Rozálií Novákovou. Ta skonala 22. května 1823
a 20. ledna 1824 vstoupil Emanuel Linda do dalšího manželství
s Annou Kadlecovou. Zemřel 4. října 1842 jako vdovec ve věku nedožitých 81 let, pohřben byl o dva dny později na hřbitově v Nových
Mitrovicích. Josefova sestra Anna se roku 1813 provdala za Vojtěcha
Draského, Dorota v roce 1827 za Karla Klence a Marie slavila roku
1829 svatbu s Josefem Houškou. Anna zemřela 17. března 1844,
Marie 8. října 1875 a Dorota 9. května 1879.
Jak už bylo řečeno, neměla Lindova rodina větší majetek, proto
nebylo příliš pravděpodobné, že by mohla financovat synova studia.
Přesto se Josefovi poštěstilo vykročit na cestu k vyššímu vzdělání již
v rodišti. Novomitrovický farář Jan Pech si všiml jeho nadání a začal
se mu věnovat. Linda s ním privátně absolvoval nižší třídy gymnázia, jež potom dokončil ve školních letech 1807/1808 a 1808/1809
v Plzni. K vylepšení nedobré finanční situace se tehdy chudému
mladíkovi nepochybně hodilo stipendium Aulíka-Blovského ve výši
46 zlatých 40 krejcarů.
V prvním svazku sbírky Studijní nadání v království Českém
(Studien-Stiftungen im Königreiche Böhmen, 1894) zjistíme, že tuto
nadaci založil měšťan Starého Města pražského Kašpar Blovský
z Palatyna, jenž ve své závěti z roku 1605 ustanovil částku 2 000 kop
míšeňských na zřízení dvou nadačních míst pro studenty v jezuitském svatováclavském semináři na Starém Městě. Využívat je měli
v první řadě synové jeho strýce Ondřeje Blovského z Palatyna a poté
synové dalších příbuzných. Jestliže by se nenašli žadatelé v příbuzenstvu, mohli se o ně ucházet katoličtí studenti původem z Čech.
Za čas po smrti Kašpara Blovského postoupil jeho příbuzný Bartoloměj Stehlík z Čenkova své právní nároky na nadání Benigně, manželce Šimona Petra Aulíka z Třebnice. Tento krok vyvolal dlouholetý
spor se zakladatelovým strýcem Eliášem Blovským z Lumenšteina.
Pře byla v roce 1643 ukončena smírem tak, že jedno místo mělo
být vyhrazeno potomkům Šimona a Benigny Aulíkových a druhé
synům a dědicům Eliáše Blovského. Dále se ustanovilo, že pokud
by nebyli uchazeči z uvedených rodin, mají mít právo na nadaci
i jiní příbuzní, a sice z Aulíkovy rodiny ti, kteří se narodili v Horšovském Týně nebo v Plzni a z rodiny Blovských ti, kteří přišli na svět
v Blovicích. Jelikož se původně jednalo o seminární nadání, bylo
po zrušení jezuitského řádu udělováno s podmínkou, že by se ho
stipendista musel vzdát, kdyby se seminář či konvikt obnovil a on
by do něho nebyl přijat.
V březnu 1809 byla v tisku (Prager Oberpostamtszeitung) zveřejněna vyhláška pražského gubernia z ledna uvedeného roku,
informující o uprázdnění druhého místa nadace Aulíka-Blovského
ve výši již zmíněných 46 zlatých 40 krejcarů. Sdělovala, že stipendium je určeno v první řadě pro příbuzné Eliáše Blovského z Blovic
a podací právo má blovický magistrát. Požadované dokumenty
musel uchazeč předložit do šesti týdnů od vyhlášení, načež měl
magistrát do čtyř týdnů navrhnout vhodného kandidáta. Pokud by
se tak nestalo, rozhodlo by gubernium. Linda tehdy podal žádost,
a jelikož splnil stanovené podmínky, stipendium mu bylo přiděleno.

Po absolvování gymnázia navštěvoval v Plzni dva ročníky filosofického ústavu. Třetí ročník (tzv. metafyziku) studoval v Praze, kde
poté nastoupil na právnickou fakultu. V této době se nejvíce formovalo Lindovo vlastenecké smýšlení. Jeho blízkým přítelem se
stal Václav Hanka, stýkal se též s Václavem Aloisem Svobodou či
Janem Sklenčkou. S Hankou bydlel v podnájmu u rodiny Mádlovy
na Starém Městě. Mladí muži se ucházeli o přízeň jejich dcery Barbory, což mezi nimi vyvolalo spor. Dívka nakonec upřednostnila
Hanku, za nějž se provdala 11. února 1822. Linda naopak zůstal
svobodný. Partnerkou mu později zřejmě byla vdova Františka Neubauerová, jež s ním pobývala i v jeho rodišti.
V Praze se účastnil přednášek Josefa Dobrovského, což potvrzoval sám vědec, jak se můžeme dočíst například v jeho životopisu
od Vincence Brandla (1883). Zdokonaloval znalosti cizích jazyků,
zaobíral se starším českým písemnictvím, anglickou, ruskou, francouzskou i antickou literaturou. Chtěl se vydat na dráhu gymnaziálního profesora, což se mu ani po vykonání předepsané zkoušky
nepodařilo. Později získal místo v univerzitní knihovně, jež ale
nakonec opustil a následně se věnoval již pouze literatuře a především žurnalistice.
pokračování příště
Lenka Špačková

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

8. 9.	Český varhanní festival – koncert Gabriela Eibenová
(soprán) a Adam Viktora (varhany), od 18.00 hodin,
kostel sv. Jana Nepomuckého, vstupné 80 Kč,
předprodej KIC Nepomuk
25. 9. 	Vandráci Vagamundos (cestopisný večer s Vandráky
Pavlem Liškou a Honzou Révaiem), od 19.00 hodin,
Sokolovna Nepomuk, vstupné 280 Kč, předprodej přes
plzenskavstupenka.cz

23. 8. – 29. 9. Jindřich Štreit – výstava fotografií
Ze tmy ke světlu - soubor fotografií zachycujících
službu vězeňských kaplanů v několika českých
věznicích, Městské muzeum a galerie Nepomuk,
otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00 hodin
23. 8. – 29. 9. Fotoklub Nepomuk, přízemí
Městské muzeum a galerie Nepomuk,
otevřeno úterý–neděle 10:00–17:00 hodin /
od října úterý–sobota 10.00–16.00 hodin
28. 8. – 27. 10. Šternberk – výstava
fotografií Fotoklub Nepomuk, Zelenohorská
pošta, vstup zdarma, otevřeno: srpen
– středa až neděle 10.00–18.00, září–
říjen – sobota až neděle 10.00–16.00
2.–6. 9. Týden otevřených dveří MC
Beruška, vstup zdarma, více na https://
beruska-nepomuk.webnode.cz/
8. 9. Český varhanní festival – koncert Gabriela
Eibenová (soprán) a Adam Viktora (varhany),
od 18.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého,
vstupné 80 Kč, předprodej KIC Nepomuk
14. 9. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou Rightnow a pohádkou, 8.00–12.00,
náměstí A. Němejce, vstup na trhy zdarma
14. 9. Pohádka Slepičí zázraky – zahraje
divadélko Nána, od 10.00 hodin, Malá letní
scéna Nepomuk (v případě nepříznivého počasí
Městské muzeum a galerie), vstupné 40 Kč
14. 9. Běh Nepomukem – 9. ročník tradičního
amatérského závodu pro děti i dospělé,
start i cíl v areálu stavebnin Unibrick,
registrace od 13.00 do 15.00 hodin
14. 9. Kabát revival Plzeň,
Pizzerie Marshall Nepomuk
Výstava nejen výtvarných prací
oddílu Pusík, Pionýr Nepomuk, z. s., od 9.00

14.–18. 9.

do 16.00 hodin, stodola Rodného domu A.
Němejce, ve středu 18. 9. se zde od 16.30
hod. uskuteční zahájení pionýrského roku
17. 9. Přednáška Václav IV. aneb 600 let
od smrti předposledního Lucemburka, uvádí
Libor Marek (moderátor TV seriálu Pověsti
a záhady českých hradů), videopřednáška,
dokument o hradu Žebrák, královské pečeti,
středověké artefakty, mince Václava IV.,
od 17.00 hodin, Rodný dům A. Němejce
Nepomuk, vstupné dobrovolné
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Předprodej vstupenek v Kulturním
a informačním centrum Nepomuk

Aktuální informace o akcích v Nepomuku
a okolí najdete na internetu pod odkazem
nepomuk.cz/obcan/udalosti
změna programu vyhrazena
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19. 9. Přednáška Proč děti zlobí? s lektorkou
Alenou Sadílkovou, od 16.30 hodin, MC
Beruška (Nádražní 476), cena 150 Kč,
rezervace předem na tel.: 776 068 044
25. 9. Seminář ke kotlíkovým dotacím
v Plzeňském kraji, od 16.00 hodin,
Městské muzeum a galerie Nepomuk
25. 9. Vandrácí Vagamundos –
cestovatelská beseda – Pavel Liška, Jan
Révai, od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk,
vstupné 280 Kč, sokolovnanepomuk.cz
26. 9. Chuť do života – Halina Pawlowská (One
woman show), od 19.00 hodin, KD Dvorec,
vstupné 250 Kč v předprodeji (místenky)
28. 9. Zelenohorské vinobraní – hudební
festiválek s chutí vína, Zelenohorská pošta
Oslavy 150 let založení Sokola
Nepomuk, od 14 hod. prezentace oddílů

5. 10.

a výstava fotografií, od 18 hod. akademie
(Sokol Blovice), od 20 hod. Pelíškové, areál
Sokolovny, občerstvení, vstupné dobrovolné
celoročně Fotoklub Nepomuk, Minigalerie
Václava Křepelky v obchodním centru
Úslava (náměstí A. Němejce)
OKOLÍ NEPOMUKA / ZÁŘÍ

součástí slavností pořádaných městem Blovice
u příležitosti 735. výročí první písemné zmínky
8. 9. Pohádkový les, start zámek
9.00–11.00, Spálené Poříčí
8. 9. Cyklistický závod pro děti,
od 10.00 hodin, Spálené Poříčí
14. 9. Chanovická pouť – tradiční církevní
a společenská akce, taneční zábava, sportovní
utkání, výstavy a další, Chanovice
14.–29. 9. 100 let tesařství v Chanovicích –
výstava – dobové fotografie a dokumenty o lidech
a jejich práci ve zdejší tesárně, vernisáž 14. 9.
od 13.00 hodin, zámecký areál Chanovice
14. 9. Cyklisticky za zážitky – orientační
cyklozávod, Spálené Poříčí
14.–16. 9. Hobby 2019,
Republikánská ul., Spálené Poříčí
14.–15. 9. Blatenský fotofestival,
Blatná, www.fotofestival.cz
14. 9. Měchpijáda ve stylu Vesmírné planety,
večer zahraje Sifon + Khargados, Měcholupy
15. 9. Městská slavnost – řemeslné
trhy, divadlo, středověké rytířské
ležení, hudba, Spálené Poříčí

do 5. 10. Výstava Příběh bronzu a železa,
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

21. 9. 4. posezení s písničkou – k tanci
a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka,
areál svazu chovatelů Kasejovice, vstupné 80 Kč

do 30. 9. Výstava Dětství v zámeckém
parku, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

21. 9. Běh na Kokšín, Spálené
Poříčí, pořádá Salomena z. s.

do 15. 9. Výstava Loutková laboratoř II.,
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

22. 9. Mezinárodní mistrovství ČR
sajdkárkros a čtyřkolek, závodiště

do 30. 9. Brány Brd – výstava fotografií
– Fotoskupina FO3 Plasy, špejchar
Ve Dvoře, Spálené Poříčí
do 6. 10. Spálené Poříčí – zastávka
na znamení – Vojtěch Vurm a Jakub
Sochor – výstava železničních artefaktů,
Infocentrum Spálené Poříčí
1. 9. Revizor – uvádí divadelní spolek
Za oponou, od 17.00 hodin, letní kino
Neurazy, vstupné 80 Kč (prodej vstupenek
na místě), v případě nepříznivého počasí se
akce přesouvá na krytý parket v Klikařově
7. 9. Stopy baroka, od 10.00 do 22.00 hod.,
areál zámku Hradiště – Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o., program je

Kramolín, více na www.amknepomuk.cz
28. 9.

Žinkovská pouť, Žinkovy

28. 9. Auto-moto, antik & sběratelská
burza Tchořovice, od 7.00 do 14.30 hodin
(prodávající od 5:30 hodin), Tchořovice
u Blatné, www.burzatchorovice.cz
28. 9. Zábava se skupinou Odyssea, KD
Železný Újezd v Hostinci pod Rozhlednou,
od 19:30 hodin předkapela skupina
POHODA rock, od 21:00 hodin Odyssea
28. 9. Noc sokoloven, Spálené Poříčí
29. 9. Koncert kapely Veselá trojka,
15.00 hodin, Šťastná věž, Spálené Poříčí
29. 9. Koncert skupiny Sentiment,
od 17.30 hodin, Sokolovna Spálené Poříčí

26. 9. 	Chuť do života – Halina Pawlowská (One woman
show), od 19.00 hodin, KD Dvorec, vstupné 250 Kč
v předprodeji (místenky)
23. 10.	Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete…,
od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej
vstupenek přes webový portál plzenskavstupenka.cz

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

34

zveme vás / inzerce

Nepomucké noviny / září 2019

zveme vás / inzerce

Nepomucké noviny / září 2019

35

Rabštejn nad Střelou, Chyše, Luková…
Říká vám to něco? Pokud ne a chcete poznat tato místa, tak pojeďte
v sobotu 28. září 2019 s Klubem českých turistů Nepomuk na autobusový výlet za poznáním severního Plzeňska.
Navštívíme Rabštejn nad Střelou – nejmenší město Čech, ale
i Evropy, kde dnes žije 23 stálých obyvatel, s druhým, hned po Písku,
nejstarším kamenným mostem v Čechách. Na něm stávala socha
sv. Jana Nepomuckého, která dnes stojí u cesty do Žihle. Po naučné
stezce Rabštejn – Střela (5,5 km) si prohlédneme nejen samotný
Rabštejn, ale i jeho nejbližší okolí s množstvím památek: patrové
domy roubené a z části hrázděné, jako je bývalý špitál, škola, ale
i zajímavý mlýn U Lišáka. Dále areál hradu, kostela, kláštera, udržovaný židovský hřbitov a neopomeneme se podívat do dnes zrušených břidlicových lomů, kde se těžila ta nejlepší a nejkvalitnější
břidlice, která dodnes pokrývá střechy chrámu sv. Víta, Karlštejna
a jiných významných památek. Na náměstí v bývalé četnické stanici je informační centrum, kde si můžeme zakoupit nejrůznější
suvenýry a občerstvit se dobrou kávou s domácími zákusky.
Poté přejedeme do obce Chyše, kde se podíváme na krásně
opravený zámek, zajímavý tím, že zde v roce 1917 působil jako
domácí učitel Karel Čapek, a který se po drahných letech vrátil
do rukou rodiny Lazaňských. K zámku patří i znovuobnovený
pivovar s vyhlášeným chyšským pivem a restaurace. Naše putování
pak zakončíme v obci Luková u Manětína, respektive v chátrajícím

kostele sv. Jiří – kostele, který je dnes známější více jako „kostel
duchů“ a který je zařazen mezi sedm nejstrašidelnějších míst
světa. Zde v šeru kostelních lavic sedí tiše desítky bíle oděných
postav. Nenaslouchají Slovu Božímu, to zde přestalo znít již před
dávnými roky. Jen sedí, nemluví a tiše se modlí k Bohu. Nedýchají,
ani vzduch se nepohne, jen tu sedí a nehnutě se dívají do míst,
kde se dříve tyčil oltář. Češi i Němci, kteří zde sedávali vedle sebe
ve větší, jindy menší shodě. A tak s větším, či menším poznáním
odjedeme spokojeně domů. Všechny vás tímto srdečně zvu.
Cena za dopravu: dospělí 330 Kč, děti 280 Kč
Vstupné na zámek: dospělí 120 Kč, snížené děti a senioři 80 Kč
Přihlášky a informace: Helena Sedláčková,
Nádražní 314, Nepomuk, telefon: 604 308 085
Možnost platby na účet KČT odbor Nepomuk – č. ú. 228606578/0300
Platba zájezdu nejpozději do 15. září 2019
Odjezdy autobusu:
Nepomuk ČD 7:00 h
Nepomuk sídliště zastávka ČSAD 7:05 h
Nepomuk zastávka ČSAD u hřiště 7:10 h
Za Klub českých turistů Nepomuk Helena Sedláčková

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

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

foto Vladislav Kos

Dne 27. července 2019 se odpoledne na srbské návsi sešla téměř
stovka nadšenců, kteří se rekrutovali z místních i přespolních
občanů, ale i chatařů. Byla tam miminka v kočárcích i občané,
kterým táhne na devátý křížek. Přišli pěší turisté, ale i cyklisté,
vyzbrojeni místo holí dobře nafouknutým kolem. Ti nejpřipravenější byli vybaveni i deštníky nebo pláštěnkami.
Celá tato parta sta lidí se rozhodla vydat na cestu, kterou snad
kráčel již eneolitický lovec, když si šel ulovit ženu k sousednímu
kmeni na druhém břehu Úslavy. Lovec se jmenoval, celkem logicky,
Primasrba, byl v Srbech první a byl prostě prima. Byl to člověk

moudrý a šikovný, uměl si rozdělat oheň, postavit chatu, uhníst
keramickou nádobu, otlouct pěkně ostré nástroje z kamene, vypěstovat obilí i len, měl své stádečko a uměl příst a tkát. A všechna tato
šikovnost a moudrost byla a je nezbytná ke zdolání nové naučné
stezky v Srbech.
Celou slávu zahájil starosta obce Jaroslav Viktora, pásku slavnostně přestřihla výtvarnice Dana Raunerová, které zdatně sekundoval lovec in natura Primasrba – Vladislav Chaloupek, stezkou
provedla autorka Vendula Hnojská. Primasrba přiblížil všem
naprosto eneoliticky a srozumitelně, že hledá ženu, a vydal se
napřed, aby mu ji srbská početná tlupa nevyfoukla a hlavně aby
tak početnému houfu připravil cestou nějaké to občerstvení.
Zmíněných sto nadšenců absolvovalo prohlídku stezky, která
byla mimořádně zakončena na srbském hřišti, kde bylo připravené
občerstvení. Večer zahrála kapela Ungrovanka a dlouho do noci
sloužil Srbákům i taneční parket.
Naučná stezka je celoročně k dispozici všem příznivcům přírody, pravěku i historie. Během cca 5,5 km dlouhého putování
se návštěvníci seznámí nejen s eneolitickým lovcem, ale také
poznají historii jedné z obcí zelenohorského panství a hlavně
krásu malebného údolí řeky Úslavy, které si zasluhuje naši pozornost a hlavně ochranu. Stezka začíná na srbské návsi a je sjízdná
i s kočárkem nebo na kole. Jednotlivé naučné tabule jsou doplněné
o interaktivní prvky. Přijďte se pokochat půvabným tzv. Vilemíniným údolím.
Vendula Hnojská
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vzpomínka
Dne 19. září to bude sedm smutných let,
co od nás odešel

Dne 4. srpna uplynuly čtyři roky od úmrtí
pana Jaroslava Tomky z Maňovic 2.

pan František Kouba z Kramolína.
Stále vzpomíná manželka, dcera,
zeť a vnučka Lenka, pravnoučata Anička a Pavlík.

G
649 000 Kč

vzpomínka

vzpomínka

Čas se nezastaví, život jde dál,
jen vzpomínka zůstává nám.

Dne 14. září by se dožil osmdesáti let
náš milovaný a předobrý

Dne 7. září uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustil
pan Josef Kovář ze Dvorce u Nepomuka.

pan Josef Oberhofner,

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

PRODEJ CHALUPY, 5 MÍSTNOSTÍ,
POZEMEK 1 198m2, CHLUMY

PRONÁJEM KOMERČNÍHO
PROSTORU, 71,22 m2, NÁM.
AUGUSTINA NĚMEJCE, NEPOMUK

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

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

Venkovská chalupa na výborném místě.
Střecha po rek., obecní kanalizace,
vlastní studna. Volná ihned.

K pronájmu nabízíme prostor donedávna
sloužící jako pobočka banky, lukrativní místo
v přízemí domu, okna orientována na náměstí.

D

rodák a patriot z Nepomuku. S úctou a láskou stále
vzpomínají manželka Boža, syn Luděk s rodinou
a dcera Jitka s rodinou. Děkujeme všem,
kdo vzpomene s námi.

1 500/m

21,90 Kč
9,90 Kč
19,90 Kč
109,00 Kč
129,00 Kč

Nabídka platí od 28. 8. do 10. 9. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Olomoucké tvarůžky 80g
Krajanka žervé termiz. tav. sýr 62,5g
Salám Rio Ebro cena za 1 kg
Pizza sekaná cena za 1kg
Libové párky

19,00 Kč
11,90 Kč
139,00 Kč
109,00 Kč
79,00 Kč

Nabídka platí od 28. 8. do 10. 9. 2018
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Lenor aviváž dva druhy 1500ml
Inspired tekuté mýdlo dva druhy 500 ml

79,90 Kč
24,90 Kč

rodačka z Mohelnice, kde se svým manželem Václavem vychovala
tři syny. Od roku 2007 žije v Domově pro seniory ve Vlčicích, kam
jí přijeli popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky
Bronislav Hulec, starosta obce Mohelnice,
a zastupitelka paní Marie Matějková.

Prodám palivové dřevo štípané. Prodám travní sekačku rakouské
výroby zn. Reform, lišta 150 cm. Tel. 603 393 517

Prodám drtič větví + 2 nože 500 Kč a závěsnou knihovničku
dělanou 130 cm + zavírací skla 150 Kč. Tel. 604 862 639

Prodám nový duralový žebřík 10 m dl., dřevěné troky a 50 l hrnec,
malou decimálku + závaží, dámská kola Favorit a Liberta.
Tel. 776 535 770

Hledáme někoho na běžnou údržbu kolem rod. domku
a na řezání dříví. Tel. 606 123 682

250

Prodám plotové sloupky průměr 70 mm silnostěnné 13 ks,
olejové zubové čerpadlo na štípač, rám na vrátka z nových
ocelových trubek. Tel. 776 535 770

Kupón na řádkovou inzerci najdete
v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.
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Prodám levně 2 prošívané péřové deky v novém sypku +
2 polštáře péřové 70×90 cm. I jednotlivě. Blovice. Tel. 724 533 518

10 kazet s dechovkou 100 Kč, anatomický slovník 300 Kč, kniha
o výšivkách 300 Kč, škola šití 300 Kč, latina 100 Kč, řečtí bohové
200 Kč, malování jehlou 200 kč. Tel. 776 693 073

Byt v osobním vlastnictví v ul. U Sokolovny,
ihned k nastěhování. Druhé nadzemní
podlaží, okna na JV, komora, sklep

paní Růžena Lederbuchová

řádková inzerce

Byt k pronájmu 1+1 v RD, kauce, nekuřáci. Tel. 605 437 676

Územním plánem je pozemek zařazen
do plochy bydlení v RD, elektřina zavedena,
vodovod a plynovod přes ulici.

PRODEJ BYTU 2KK,
55m2, NEPOMUK

V

Nabídka platí od 14. 8. do 27. 8. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Tradiční pomazánkové 200g
Kys. smetana pochoutková 200g
BIO Bifi drink 230g mix druhů
Šunkový salám cena za 1 kg
Šunková klobása cena za 1kg

Dne 14. srpna oslavila 95. narozeniny

NOVINKA
1 250 000 Kč

2

K

11,90 Kč
24,90 Kč
179,00 Kč
119,00 Kč
129,00 Kč
169,00 Kč

CENA: DOHODOU

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
1229m2, NOVOTNÍKY

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
V ŽÁKAVĚ, 492m2.
Nabídka platí od 14. 8. do 10. 9. 2019
v prodejně „U Stodoly“
Bobík Milk drink 250 ml
Choceňské tradiční pomazánkové 200g 
Jihočeský salámový sýr uzený cena za 1kg
Písecké špekáčky cena za 1 kg
Klatovská šunka st. cena za 1kg
Moravské uzené cena za 1 kg

NOVINKA
1 980 000 Kč

525 Kč/m2

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA
Instalace ZDARMA

EME

90

cz

Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou.

G

G

st.

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku. Rodina

h

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

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

Kč

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

