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24 /  Nepomuk hostil krajské kolo 
přeboru škol v šachu

7 /  Město zahájí turistickou 
sezónu ve velkém stylu

8 /  Vize využití  
průmyslové zóny Dvorec
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Slovo starosty

Vážení občané,

v úvodu bych rád vyzdvihl postup žáků 
naší školy do republikového kola pře-
boru škol v šachu, potěšila mě také 
Pionýrská skupina Nepomuk v rámci 
soutěže Pionýrský sedmikvítek.

Celou radou města, ale i napříč zastu-
pitelstvem, je pozitivně vnímán záměr 
společnosti KLAUS Timber, a. s. na vyu-
žití průmyslové zóny ve Dvorci, občanům 
bude tento záměr představen na dub-
novém zasedání zastupitelstva města. 
Rovněž tak se mohou obyvatelé Dvorce 
i další zájemci zúčastnit schůzky ohledně 
plánovaného parku v lokalitě Na Čiháku 
i dalších aktuálních témat v této části 
města. Pozvánka je rovněž součástí novin.

Když jsme u pozvánek na duben, 
nenechte si ujít zahájení turis-
tické sezóny pod názvem Otvíráme 
Nepomuk! a navštivte běžně nepří-
stupné památky i dvě nové expozice 
v Nepomuku, případně se zúčastněte 
komentovaných vycházek městem.

Potěšila nás návštěva z brazilského 
města São João Nepomuceno. Věřím, že 
se rodí nová spolupráce na mezikontinen-
tální úrovni. Koncem března odstartovala 
jarní část fotbalové ligy a v novinách 
najdete rozpis nejbližších utkání tak, 
abyste mohli aktivně přijít podpořit 
naše fotbalová mužstva. Těším se s vámi 
na viděnou na dubnových akcích.

Jiří Švec, starosta města

Nepomuk přivítal delegáta z Brazílie

Ve dnech 3.–5. 3. navštívil Nepomuk Luis A. F. Pontes z městečka São João Nepomuceno 
(Svatý Jan Nepomucký) v Brazílii, který byl pověřen jednat jménem tohoto města o pod-
mínkách případné partnerské dohody s naším městem. První den návštěvy ho doprovázeli 
rovněž Viktor Dolista, bývalý fotbalista a později český konzul v brazilském hlavním 
městě Brasília, a otec Romuald Štěpán Rob, katolický kněz dominikánského řádu.

Na programu bylo setkání se zastupiteli a podnikatelskou sférou, prohlídka 
města a jeho památek, účast na mši svaté v kostele svatého Jana Nepomuckého či 
prohlídka plzeňského pivovaru a katedrály svatého Bartoloměje. Luis A. F. Pontes 
byl vlídným přijetím v Nepomuku nadmíru potěšen, nová pro něho byla zejména 
informace, že kostel svatého Jana Nepomuckého se nachází přímo na domnělém 
místě světcova narození, a dokonce obsahuje jeho „kolébku“ ve formě středo-
vého oltáře. Na závěr návštěvy pozval nepomucké zástupce na svatojánské oslavy 
v Brazílii v květnu 2017. Pater Vítězslav Holý přislíbil, že doveze relikvii s „rodnou 
půdou“ nabranou pod dlažbou nepomuckého kostela. „Vážíme si nabídky spolu-
práce s naším městem a vzhledem k velké vzdálenosti nás prozatím napadlo, kromě 
účasti na oslavách v příštím roce, uspořádat výstavu našich regionálních umělců 
v Brazílii a jejich zase u nás v Malé galerii či zorganizovat v São João Nepomuceno 
koncert Edity Adlerové za účasti brazilského souboru,“ uvedl starosta Jiří Švec.

Město São João Nepomuceno leží v brazilském státě Minas Gerais a čítá 25 tisíc 
obyvatel. Původně se v oblasti nacházela ložiska zlata, ale ta byla v 18. století zcela 
vyčerpána, a tak obyvatelstvo hledalo nový smysl bytí v této lokalitě. Sochu svatého Jana 
Nepomuckého spolu se svatojánským kultem sem údajně tehdy přinesla Marie Anna 
(1683–1754), dcera Leopolda I. Habsburského, provdaná za portugalského krále Jana V.

Před 200 lety vyrostlo okolo původně rodinné kaple jedné z farem zasvěcené 
sv. Janovi Nepomuckému město São João Nepomuceno, které oslavilo 16. května 
2015 již dvousetleté výročí svého založení. Na tyto oslavy byla z Prahy pro místní kos-
tel dovezena relikvie svatého Jana Nepomuckého. Na závěr oslav byla na náměstí 
odhalena pamětní deska. Po několika letech, kdy se slavilo úplně jiné datum, se 
oslavy založení vrátily touto slavností znovu na den, který v katolickém kalen-
dáři náleží tomuto českému světci. O tento fakt se především zasloužil právě 
Luis A. F. Pontes, potomek jedné z rodin, která se podílela na založení města.

Zajímavostmi návštěvy se ukázaly skutečnosti, že hlavní barvy na praporu města 
São João Nepomuceno jsou modrá a bílá (ta samé dominují v barvách města Nepo-
muk), či že pontes v překladu znamená „mosty“ a svatý Jan Nepomucký je nejen 
umisťován na mosty, ale zároveň tvoří i obrazná pouta a mosty mezi lidmi a národy.

zprávy / fotografie slovo starosty / zprávy

zleva: V. Dolista, L. A. F. Pontes, J. Švec, V. Holý, R. Š. Rob, J. Berkovcová
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Představení variant územní studie pro žáky ZŠ Nepomuk. 
V rámci akce proběhlo jak představení jednotlivých 
variant Ing. arch. Bečkou, tak diskuze žáků v pracovních 
skupinkách a nakonec i hlasování o jednotlivých řešeních. 
Žáci nepomucké základní školy z předložených variant 
nejvíce ocenili nové přírodní koupaliště, jeho zřízení 
mělo zcela drtivou podporu. Dětem se zalíbila i myšlenka 
nového velkého atletického a fotbalového stadionu, uvítaly 
by i stánek s občerstvením na veřejném prostranství 
u kruhového objezdu.

Nepomucký velikonoční trh. 
V sobotu 19. března proběhl tradiční 
farmářský a řemeslný jarmark. Na 
snímaku Lenka Sedláková zdobí 
velikonoční kraslice v Rodném domě 
Aug. Němejce. Další farmářský trh 
proběhne na náměstí 16. dubna.  
Více informací na trhy.nepomuk.cz

Město Nepomuk zve všechny občany 
na XII. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 20. 4. 2016 od 18:00
v sálu Hotelu U Zeleného stromu. Program 
jednání bude dostupný od 11. 4. 2016 na 
webových stránkách www.nepomuk.cz (včetně 
podkladů) a na úřední desce. Bezplatná doprava 
ze Dvorce (a zpět) bude zajištěna mikrobusem, 
odjezd z nádraží v 17:45.

Dětský maškarní bál v Klášteře. 
Spokojenost dětí a i dospěláků byla 
největší odměnou pro organizátory 
II. ročníku této akce. Slibují, že za rok 
všechny opět rádi uvidí.
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Extrémně teplá 
zima 2015/2016 
v Nepomuku

V kontextu předchozích článků to již 
asi nikoho z čtenářů rubriky věnované 
počasí v Nepomuku nepřekvapí. Zima 
2015/2016 byla stejně jako celý minulý 
rok teplotně mimořádně nadnormální, 
zařadila se s průměrnou teplotou 2,7 °C 
na 2. místo hned za historicky nejteplejší 
zimu 2006/2007 s průměrnou teplotou 
3°C (opět jako v minulých článcích je 
vše počítáno od roku 1951). Pokud tep-
lotně zanalyzujeme zimu podrobněji, 
tedy po měsících, vyjde následující. První 
zimní měsíc prosinec se stal s průměr-
nou teplotou 4,3°C zdaleka nejteplejším 
prosincem od začátku měření (druhý 
nejteplejší prosinec z roku 1974 má prů-
měrnou teplotu pouze 3,1°C). Měsíc 
leden se mohl zdát v souvislosti s měsí-
cem předchozím jako chladný, ale úplně 
tomu tak nebylo. Leden 2016 se s prů-
měrnou teplotou -0,6°C zařadil na 22. 
místo od roku 1951, byl tedy v porovnání 
s ledny předchozími (66 lednů) mezi 
těmi teplejšími. Zima k nám zavítala 
v prvním, třetím a částečně i čtvrtém led-
novém týdnu. Měsíc únor byl stejně jako 
prosinec výrazně teplotně nadnormální. 
S průměrnou teplotou 3,1°C se stal 6. nej-
teplejším únorem od roku 1951.

Na srážky pak byla zima 2015/2016 
jako celek bohatá. Celkově spadlo 131,2 
mm srážek, což letošní zimu řadí na 18. 
místo mezi zimami sledovanými od roku 
1951. Prosinec byl s 26,4 mm poměrně 
suchý (47. místo mezi prosinci od roku 
1951). Leden byl naopak srážkově bohatý, 
celkově spadlo 55,8 mm (10. místo). 
Vlhký byl i únor, kdy spadlo 49 mm srá-
žek (11. místo). Srážkový deficit z počátku 
zimy byl tak v lednu a únoru dorovnán.

Na závěr několik „nej“ letošní zimy. 
Maximální výška sněhu 15 cm byla 
naměřena 18. 1. 2015, maximální výška 
nového sněhu za den pak 16. 1. - a to 6 
cm. Nejvyšší denní srážkový úhrn 14,6 
mm spadl 29. 2. Zajímavé je, že kdyby 
nebyl přestupný rok, spadla by tato 
srážka až 1. 3. a do únorového potažmo 
zimního úhrnu by se již nepočítala 
a únor, stejně jako celá zima, by si sráž-
kově v porovnání s předchozími roky 
o několik míst pohoršil. Nejnižší teplota 
-17,6 °C byla zaznamenána dne 22. 1., 
nejvyšší teplota 13,6°C pak 22. 2. Ještě 
upozorňujeme, že „klimatická zima“ 
jsou měsíce prosinec, leden a únor, na 
rozdíl od „zimy astronomické“, která 
začíná 21. prosince a končí 21. března.

Pavel Vacík

O reprezentaci Nepomuku  
a jedné naší krajance

Letos již potřetí se Nepomucké dámy 
zúčastnily v Rakousku přeshra-
niční velikonoční výstavy. Tentokrát 
v Muzeu selského malovaného nábytku 
v Hirschbachu, které se zaměřuje na 
prezentaci tamějšího lidového umělec-
kého řemesla, jímž se v 18. a v 19. stol. 
hirschbašské obyvatelstvo živilo, a na 
zámku Ennseggu. Za neúnavnou pro-
pagační a organizační činností v této 
oblasti kultury stojí paní Dana Ployer 
- Humlová z Lince. Paní Dana má od dět-
ství Nepomuk velmi ráda, vždyť už jako 
malá holčička jezdívala k akademickému 
malíři Viktorovi Peškovi, který v ní probu-
dil a podporoval lásku k malířství.

S nekonečným elánem Dana Ployer, 
která založila v Rakousku spolek veli-
konočních tradic, pomáhá Nepomuku 
s jeho zviditelněním v Rakousku, orga-
nizuje již řadu let zájezdy, setkání s naší 
historií i s lidovou kulturou a historic-
kými řemesly. Systematicky zve neustále 
další lidové umělce a skupiny nejen 
z celého Česka, ale i z Evropy na tyto 
akce. Za svoji dlouholetou činnost zís-
kala od zemského hejtmana zlatou 
Kulturní medaili Hornorakouska, což 
je nejvyšší vyznamenání za kulturní 
činnost, a medaili za zásluhy o Hornora-
kousko. Dále obdržela Kulturní medaili 
města Lince. Jako jedna z mála je nosi-
telkou těchto dvou výrazných ocenění. 
Její činnost neutichá a již nyní plánuje 
další kulturní akce, které samozřejmě 
pořádá - jako vše ostatní - zdarma. 
V letošním roce v Muzeu malovaného 

selského nábytku v Hirschbachu uspořá-
dala České Velikonoce, na kterých bylo 
zastoupeno 20 lidových umělců z celé 
ČR, včetně folklorního souboru z Volyně, 
a mezinárodní kraslicovou výstavu na 
zámku Ennsegg v nejstarším městě 
Rakouska v Ennsu. Díky ní již poněkoli-
káté úspěšně reprezentovala Nepomuk 
svými kraslicemi paní Zdeňka Gulová 
a její dcera ze Šťáhlav Monika Mahdalí-
ková. Ale na výstavě nechyběla ani paní 
Dana se svými malovanými kraslicemi 
s motivy historických staveb.

Na výstavách bylo k vidění mnoho 
dalších druhů kraslic – reliéfní, gravíro-
vané, broušené, malované, perforované, 
drátěné, vyřezávané, vrtané, ale i ty se 
slámovou, papírovou a květinovou apli-
kací a s jezerní sítinou nebo s korálky. Již 
tradičně tu byli prezentováni vyřezávaní 
ptáčci, perníčky, pomlázky i drátěné veli-
konoční předměty, nechyběly ani ukázky 
jejich výroby a někteří ze zájemců si 
mohli sami pod dohledem zkušenějších 
něco vyrobit.

Místní selky - resp. spolek „Hospod-
ské kultury“ - připravily dobré občerstvení 
a děti mohly pod dohledem dvou paní 
učitelek malovat velikonoční obrázky 
a zdobit vajíčka Na několika fotografiích 
můžete vidět dvě naše dámy, kterým chci 
za tuhle velkou reprezentaci poděkovat. 
Věřím, že paní Daně její nekonečný elán 
dlouho vydrží, protože Nepomuk si tako-
vou kulturní propagaci zaslouží.

Helena Sedláčková

Odbor Dopravy:  
Senioři mohou od 
lékaře dostat zákaz 
řídit mimo svou obec

Na první povinnou zdravotní prohlídku 
už řidiči-senioři nemusejí chodit po 
dovršení šedesátky, ale až v 65 letech. 
Tím spíše se však mohou dočkat řady 
omezení. Praktičtí lékaři jim dokonce 
mohou stanovit, že s autem smějí jez-
dit jen poblíž svého bydliště. Tím, že 
mohou jezdit jen po místních komu-
nikacích, které dobře znají, se riziko 
ohrožení dalších účastníků silnič-
ního provozu snižuje na minimum.

Statistiky nehodovosti to ale nijak neo-
vlivnilo. Senioři se tak nadále řadí mezi 
méně rizikové skupiny řidičů, na rozdíl 
od těch začínajících ve věku 18 až 25 let, 
kteří způsobují až dvakrát více nehod. Pří-
pady, kdy seniora za volantem postihly 
zdravotní problémy, nejsou ničím výji-
mečným. Proto velmi záleží na tom, jak 
praktický lékař k prohlídce přistoupí. 

Spousta českých řidičů má například 
vady zraku, aniž by o tom měla v řidič-
ském průkazu či ve zmíněném potvrzení 
záznam. Ukázala to před časem akce, 
kterou uspořádalo oddělení Minis-
terstva dopravy BESIP ve spolupráci 
s dopravní policií. U třetiny z 598 kon-
trolovaných řidičů bylo tehdy zjištěno 
šilhání a u čtvrtiny policisté odhalili 
potíže s prostorovým viděním. Téměř 
44 procent řidičů nedosahovalo ales-
poň na jednom oku optimální zrakové 
ostrosti, a přesto tito lidé jeli bez brýlí.

Podle zákona musí řidič povinné 
lékařské prohlídky absolvovat v 65 
letech, následně v 68 a poté každé 
dva roky. Po prohlídce dostane senior 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti 
a schopnosti řídit, které pak musí mít 
u sebe při každé jízdě. Pokud senior není 
schopen policistům při silniční kontrole 
potvrzení předložit, hrozí mu pokuta 
až 10 tisíc korun, pět trestných bodů 
a případně i zákaz řízení na šest měsíců 
až jeden rok. Způsobí-li takový řidič 
dopravní nehodu a nebude mít u sebe 
lékařské potvrzení, riskuje, že škodu 
bude muset hradit z vlastních peněz.

Zdroj: Deník Právo, 1. 2. 2016

Plán investic na rok 2016

Pokračující investice  
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk  
(u městských bazénů) 200 000
Kruhový objezd U Pyramidy 300 000
Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk 200 000
Vrt HV 05, 06 200 000
Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100 000
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 100 000
Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 800 000
Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní 
ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace 
v Přesanické ulici včetně elektrorozvodů 2 000 000
Zateplení ZŠ 300 000
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 3 500 000
Zastřešení letní scény 100 000
Dětská hřiště 200 000
Městská cyklotrasa v Nepomuku 100 000
Zateplení pavlače 1 500 000
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 200 000
Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 1 000 000
Rekonstrukce hotelu Dvorec 15 000 000
Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200 000
Obytná zóna Na Daníčkách  200 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro 
optická vlákna - Nové Město, Přesanická 2 100 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek 
pro optická vlákna - Dvorec, Tojická 1 900 000
Územní plán Města Nepomuk 500 000
Mihovka - lávka, zábradlí 300 000
Silniční váha ve sběrném dvoře 100 000
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000
Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk 100 000
Nákup pozemků 2 500 000
Nové investice  
Autobusová zastávka u nákupního centra COOP 300 000
Rekonstrukce areálu technických služeb 200 000
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 4 000 000
Teleskopický elektrorozvaděč na náměstí A. Němejce 200 000
Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk 600 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro 
optická vlákna - Dvorec, Blatenská 1 900 000
Chodníky + příslušenství - Dvorec, Nádražní, Rožmitálská 1 000 000
Rekonstrukce sportovní haly 200 000
Kanalizace - Dvorec, V Huti 100 000
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" 500 000
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 200 000
Zateplení stodoly rodného domu A. Němejce 100 000
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) 1 000 000
Multifunkční zařízení pro stavebního technika 50 000
software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd) 250 000
hardware (HP Proliant DL380 G7 server) 270 000
Celkem 45 670 000
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A dýchlo na nás jaro!

I v únoru a březnu, kdy byla chladná 
rána, avizovala obloha následující 
vyjasnění a blízkost jara nám potvrdila 
i skupina zahradníků, kteří pracovali 
již 25. 2. na jarní úpravě okolí rybníčku 
Na Kaplance, následně i na různých 
jiných místech města. To člověka potěší 
a pohladí po duši, když vidí krásně upra-
vené okolí a pracovníky, kteří k těmto 
úkonům přistupují s odpovědným přístu-
pem a chtějí připravit naše město na nové 
jaro. Ráda bych jen vyzvedla jednu myš-
lenku. Nebydlím v Nepomuku dlouho, 
cca 14 roků, ale za tu dobu se jeho vzhled 
opravdu diametrálně zlepšil a já jsem na 
to patřičně pyšná. Děkuji všem, kdo se na 
těchto úpravách všech veřejných prostor 
podílejí. Važme si jich! 

Kamila Dostálová

Město Nepomuk Vás zve na informační 
setkání a veřejnou diskuzi na téma: 
Plánované investice ve Dvorci

Čtvrtek 14. dubna 2016 od 18:00 v sále Hotelu Dvorec
Předpokládaná délka setkání cca 120 minut. 

Program setkání:

1) Zahájení
2) Rekonstrukce Rožmitálské ulice – II/191
3) Otevřený dopis občanů – nový chodník v Rožmitálské ulici
4) Čihák – úprava zeleně, místa pasivního odpočinku
5) Hotel Dvorec – Komunitní dům seniorů
6) Rekonstrukce nádraží – přepravní uzel Nepomuk
7) Průmyslová zóna – nový závod KLAUS Timber
8) Kanalizace v Huti
9) Oprava kapičky a sochy sv. Barbory v Huti
10) Podněty od občanů
11) Různé

Dotační program

Podpora obnovy kulturních  
památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností

Uzávěrka příjmu žádostí 30. dubna 2016
Kontakt pro více informací:  
Mária Rašínová, odbor památkové péče, 
e-mail: maria.rasinova@urad-nepomuk.cz, 
tel.: (+420) 371 519 743

Ukliďme svět!

Základní organizace Strany zelených Nepomuk a město Nepomuk pořádají v sobotu  
9. dubna 2016 tradiční jarní dobrovolnickou akci UKLIĎME SVĚT! Dovolujeme  
si pozvat všechny, kterým není lhostejné životní prostředí na vycházku spojenou  
se sběrem odpadků. Sraz opět Na Knárovce ve 13:00. Rukavice a pytle zajištěny.

Anketní lístek

Vyjmenujte tři věci ve Dvorci, kterými byste se rádi 
pochlubili návštěvě, která přijela do Dvorce poprvé:

Vyjmenujte tři věci, které byste ve Dvorci chtěli změnit:

Anketní lístek odevzdejte v informačním centru Nepomuk  
do 16. dubna, případně doneste na akci 14. dubna do Hotelu Dvorec.

Město zahájí turistickou sezónu ve velkém stylu

V sobotu 16. dubna bude možné navští-
vit některé běžně nepřístupné historické 
interiéry, dvě nové muzejní expozice či 
se projet novou městskou cyklotrasou. 
Na náměstí se budou konat farmář-
ské a řemeslné trhy doprovázené živou 
hudbou. Nepomuk zahajuje turistickou 
sezónu u příležitosti mezinárodního dne 
památek akcí OTVÍRÁME NEPOMUK! 

„Chceme návštěvníkům našeho města 
ukázat, že v Nepomuku je leccos, co stojí 
za vidění. Za poslední roky nemálo atrak-
tivit přibylo, takže dnes je nabídka pro 
turisty již tak bohatá a pestrá, že je proč 
se k nám vracet. A místní jistě rádi vyu-
žijí možnost nahlédnout do prostor, které 
jsou běžně nepřístupné,“ zve na akci mís-
tostarosta Pavel Kroupa.

Z památek budou přístupné napří-
klad: bývalá kaple Božího Těla, která od 
josefinských reforem na konci 18. sto-
letí sloužila jako kovárna a dodnes nabízí 
působivý interiér vzhledem ke kompletně 
zachovanému nástrojovému vybavení 
z přelomu 19. a 20. století vč. funkční 
výhně, dále byt Viktora Peška na náměstí, 
atraktivní městské podzemí s pozůstatky 
středověkých důlních děl budovanými 
od konce 13. století, věž kostela svatého 
Jakuba či dům č. p. 30 v Zelenodolské 
ulici, který je typickým příkladem drobné 
barokní zástavby Nepomuku a zároveň 
nejnověji prohlášenou nemovitou kul-
turní památkou města. 

Součástí budou i komentované pro-
hlídky s průvodci. První se bude týkat 
interiérů církevních staveb města s běžně 
nepřístupnými prostory s Pavlem Motej-
zíkem, začátek je v 13.00 hod. před 
kostelem svatého Jana Nepomuckého. 
Druhá pak tématu domy na náměstí, vývoj 
města rovněž s návštěvou běžně nepří-
stupných prostor s Pavlem Kroupou, ta 
bude začínat v 15.00 hodin opět před kos-
telem svatého Jana Nepomuckého.

Oficiálně budou také otevřené dvě 
nové muzejní expozice. První z nich 
v Městském muzeu je věnovaná známému 
zámku Zelená Hora, vznikla za podpory 
Plzeňského kraje. Využívá zejména archiv-
ních fotografických materiálů a přibližuje 
jejich prostřednictvím život na zelenohor-
ském zámku na přelomu 19. a 20. století. 
Nechybí ani několik kousků z původního 
zámeckého mobiliáře. „Zajímavé srov-
nání nabízí například skleněná zástěna 
ke krbu, kterou uvidí návštěvníci jak na 
historické přes sto let staré fotografii, tak 
ve skutečnosti coby součást expozice,“ 

komentuje perličku z expozice její spo-
luautor Lukáš Mácha. Druhá expozice 
částečně zpřístupňuje obytnou budovu 
Zelenohorské pošty, v jejímž areálu již 
čtyři roky funguje muzeum veteránů. 
Nová expozice nemá nic společného se 
starými motocykly, zabývá se urbanistic-
kým vývojem města Nepomuk a dějinami 
samotné Zelenohorské pošty. Její sou-
částí je i rekonstrukce dobových interiérů 
z konce 19. století – především pak 
salonu ředitele zelenohorského panství. 
Finančně podpořena byla z projektu spo-
lupráce MAS svatého Jana z Nepomuku 
v rámci Programu rozvoje venkova.

Uvádět do provozu se bude i nová 
městská cyklotrasa spojující historické 
centrum s nádražím. Součástí nové cyklo-
trasy je i nový doplňkový mobiliář (celkem 
15 cyklostojanů, 3 turistické mapy města). 
Nová cyklotrasa byla spolufinancována 
z grantu Plzeňského kraje, program 

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklis-
tické dopravy v Plzeňském kraji. 

Na nepomuckém náměstí se také 
bude konat již druhý letošní farmář-
ský a řemeslný trh, na kterém bude 
možné nejen koupit kvalitní potraviny 
od regionálních producentů, kera-
miku, textilní doplňky a další rukodělné 
výrobky ale také ochutnat pivo ze 
šťáhlavského minipivovaru či kávu z kla-
tovské pražírny. K poslechu bude hrát 
plzeňská jazzová kapela The Dixie Hot 
Licks. Pro nejmenší je pak v Městském 
muzeu připraveno představení diva-
dla Propadlo: Z plzeňských pověstí.

Mapu míst si budou moci návštěvníci 
vyzvednout v den konání akce v infor-
mačním centru Nepomuk, případně 
v jednotlivých památkách. Vstupné 
do všech památkových objektů a míst-
ních muzeí je tento den zdarma. Plakát 
na akci je na zadní straně novin.

www.turisturaj.cz

Část nové expozice o Zelené Hoře, foto Lukáš Mácha
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Vize využití průmyslové zóny Dvorec  
společností KLAUS Timber a. s.

Vážení spoluobčané, 

rád bych vám tímto stručně představil 
naši vizi využití průmyslové zóny ve Dvorci 
a zároveň bych vás též rád pozval na její 
veřejné projednání při zasedání zastu-
pitelstva města Nepomuk, které se bude 
konat 20. 4. 2016 od 18 hod. v sále Švejk 
restaurantu a hotelu U Zeleného stromu. 

Naši společnost nemusím asi dlouze 
představovat, jelikož působíme v nejbliž-
ším okolí Nepomuka již 18 let. Přesto 
si dovolím zmínit několik základních 
údajů. Zabýváme se výrobou dřevěných 
obalů, nejčastěji jednorázových aty-
pických palet, s celkovým dosaženým 
obratem 631 mil. Kč za rok 2015 a více 
než 240 zaměstnanci. V současné době 
jsme největším výrobcem palet v České 
republice. Sídlíme v obci Kladrubce, 
která správně náleží Kasejovicím. Tam se 
nyní nalézá největší část výroby a správy 

a sídlo firmy. Využíváme i další dva pro-
vozy. Skladování, sušení a doplňková 
kompletace probíhají v pronajatých pro-
storách areálu společnosti Zeten s.r.o. 
ve Dvorci a pořezové centrum se nachází 
ve vlastním areálu v Drahkově u Blovic. 

Již několik let uvažujeme o výstavbě 
nového areálu, jelikož za dobu existence 
naší společnosti neustále navyšujeme 
objem výroby i obchodu a rozšiřování 
výrobních kapacit v Kladrubcích již není 
možné. Proto hledáme vhodnou loka-
litu pro další rozvoj. V loňském roce 
jsme si nechali zpracovat zjišťovací stu-
dii průmyslové zóny ve Dvorci jako jednu 
z variant. Zóna se nachází blízko všem 
našim provozům, ale hlavně v kom-
fortním dojezdovém dosahu našich 
stávajících či budoucích zaměstnanců.

Z výsledků studie sice vyplynuly 
značné komplikace v podobě omezení 
výstavby z důvodu povinných odstupů, 
probíhajícího vysokého napětí, vodovodu, 
plynovodu a hlavně kanalizace napříč 
zónou. Přesto dokázal náš projektant Ing. 
arch. Jaroslav Holler vytvořit studii budou-
cího uspořádání areálu, která vyhověla 
všem těmto omezením. Na zjednodu-
šené vizualizaci můžete vidět plánované 

rozložení jednotlivých budov a komuni-
kací, které by měly postupně dle potřeb 
a možností společnosti vznikat v průběhu 
dalších let. V novém areálu bude probíhat 
hlavně výroba dřevěných obalů v automa-
tizovaném provozu bez pořezu kulatiny, 
dále skladování a příprava řeziva, sušení 
a skladování hotových výrobků. Předpo-
kládáme též výstavbu administrativní 
a správní budovy a logistického centra. 

Doufám, že náš návrh uvítáte a pod-
poříte. Průmyslová zóna by se po letech 
konečně dočkala praktického využití a na 
území města by přibyla další významná 
firma. Při tom všem naši společnost 
dobře znáte a víte, co můžete očekávat. 
Jako významný zaměstnavatel a podni-
katelský subjekt regionu přijímáme svoji 
odpovědnost za stav a chod společnosti 
kolem nás a snažíme se podporovat rozvoj 
našeho okolí. Naše výroba rozhodně nemá 
žádný zásadní vliv na životní prostředí. 

Věřím, že vás náš projekt zaujal a těším 
se na společné dubnové setkání. Rádi vám 
náš záměr a vize podrobněji představíme. 

Marcel Klaus 
Předseda představenstva 
KLAUS Timber a.s.

• společnost založená Marcelem Klausem v roce 1998 
• působící na jižním Plzeňsku

–  vlastní pořez dřevní hmoty v Drahkově
–  kompletační centrum a sídlo firmy v Kladrubcích
–  kompletační, expediční a sušárenské centrum ve Dvorci

• ryze česká firma
• počet zaměstnanců 240
• roční obrat 631 mil. Kč
• největší výrobce palet v ČR, v roce 2015 vyrobila firma 3 500 000 ks
• provozuje vlastní kamionovou dopravu a stavební činnost

současný stav průmyslové zóny

Vizualizace záměru

záměr společnosti KLAUS Timber a. s.
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Názory zastupitelů k tématu

Pavel Jiran, SN pro Nepomuk
Jsem rád, že se okolo průmyslové zóny 
začíná zase něco dít. Za dobu mého 
působení na radnici jsem hodně času 
věnoval právě mnoha potencionálním 
investorům, bohužel pokaždé nakonec 
s negativním výsledkem. Pro připomenutí 
uvedu alespoň dva nejvážnější případy:
Téměř celé dva roky trvala od roku 2004 
jednání s firmou Pressol Tschechien, 
která plánovala zaměstnat cca 150 pra-
covníků v lehké průmyslové výrobě. 
Dokonce bylo již vydáno územní roz-
hodnutí, ale po desítkách vzájemných 
jednání, zahrnujících mimo jiné čtrnáct 
postupných úprav původního návrhu 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
nakonec v roce 2006 z důvodu absolutně 
nepřijatelné změny ve způsobu jednání 
ze strany této firmy zastupitelé města roz-
hodli o definitivním ukončení vztahu.

V roce 2007 byla zahájena ve spolu-
práci s agenturou Czech Invest velmi 
korektní a slibná jednání se švýcarským 
zájemcem SWAP holding AG, který pro-
jevil zájem o průmyslovou zónu pro 
výrobu voštinových výlisků pro automo-
bilové interiéry, včetně využití železniční 
vlečky pro expedici hotových výrobků. 
Mělo tak vzniknout 50 pracovních míst 
s výhledem na navýšení jejich počtu 
s postupným rozšiřováním výroby. V prů-
běhu roku 2008 bohužel došlo ke světové 
recesi. Záměr byl tehdy před projedná-
ním smlouvy investorem přehodnocen 
a z finančních důvodů ukončen.

Ovšem naše město vždy nabízelo 
svoji průmyslovou zónu prioritně míst-
ním anebo jiným českým podnikatelům. 
Nyní se tato varianta objevuje v konkrétní 
podobě projektového záměru společnosti 

KLAUS Timber. Jsem pro to, aby naše 
město tento zájem podpořilo, protože 
konečně tak může dlouhodobě nevyužitá 
průmyslová zóna dosáhnout svého účelu.

Jiří Švec, ANO 2011, starosta města
Mohu-li tlumočit stanovisko radních, 
pak vedení města uvítalo aktivitu firmy 
KLAUS Timber a.s. využít pozemky prů-
myslové zóny ve Dvorci k postupnému 
rozšíření stávajícího areálu firmy, sídlící 
dosud v budovách firmy ZETEN Blovice. 
V současné době recese může u někte-
rých občanů, zejména Dvorce, vzbuzovat 
podnikatelský záměr pana Klause jisté 
rozpaky nebo odpor k danému záměru. 
Mohu přesto všechny občany ubezpe-
čit, že uvažovaný záměr výstavby nijak 
neovlivní životní podmínky obyvatel 
obce, architektonicky nenarušuje ráz 
toho území a v neposlední míře nezvy-
šuje intenzitu dopravy v dané oblasti.

Konstrukce výrobních i skladova-
cích hal podle provedené prezentace 
jsou velmi šetrné k životnímu prostředí 
a zaměstnanci výrobní části tak obdrží 
luxusní pracovní podmínky pro svoji pra-
covní činnost a dále i relaxační prostory, 
umožňující kvalitní odpočinek při zákon-
ných přestávkách v pracovní činnosti. 
K dispozici bude i mateřská škola pro děti 
zaměstnanců. Přijďte si záměr vyslech-
nout na dubnové zastupitelstvo města.

Alena Marušincová, ČSSD
Po prostudování záměru firmy Klaus 
Timber a. s. na výstavbu nových výrob-
ních hal a příslušenství jsem ráda, že 
se podaří městu Nepomuk využít prů-
myslovou zónu k tomu, k čemu byla 
určena, a také zhodnotit prostředky 

vložené do výstavby nové přístupové 
komunikace k tomuto areálu. Dle 
studie je tento areál beze zbytku vyu-
žit a věřím, že lidé místní i přespolní 
v něm najdou dobře placenou práci.

Firma se zdá natolik stabilní a zave-
dená, že nemám obavy z budoucnosti. 
Zajímavý je i nápad postavit závodní 
mateřskou školu, vzhledem k dvousměn-
nému provozu firmy a nedostatku míst 
v městských mateřských školách, které 
umisťují především děti s trvalým bydliš-
těm ve městě, to není od věci. Tato MŠ by 
si zařídila provoz dle svých potřeb, i když 
by musela taktéž respektovat potřeby 
dětí a řídit se dle platných vyhlášek, 
ale rodiče by měli vše v areálu a neztrá-
celi by čas ježděním po okolních MŠ.

V minulém volebním období jsme 
se snažili do průmyslové zóny sehnat 
investora, měli jsme několik nabídek, 
ale po jejich vyhodnocení se ukázalo, 
že firma je buď nesolidní, chce jen zís-
kat levně pozemky a nabízí jen pár 
pracovních míst, nebo se jednalo o prů-
mysl dost znečišťující naše životní 
prostředí, např. o recyklaci starých pne-
umatik apod. To jsme raději odmítli, 
zdraví občanů nám bylo přednější.

Nyní firma KLAUS Timber a. s. před-
stavila svůj záměr a zdá se, že je to za 
posledních pár let to nejlepší, co se 
podařilo do průmyslové zóny umístit, 
možná má někdo jiný názor, ale musíme 
si uvědomit, co vlastně chceme. Buď 
chceme fungující město, kde je i práce 
pro lidi, nebo budeme provozovat jen 
o víkendech kulturu a celý týden jez-
dit za prací jinam a na život doma už 
nám nezbyde čas. Firmě KLAUS Timber 
a. s. přeju úspěšnou realizaci záměru. 

Anketa Kamily Dostálové k tématu:

„Myslíte si, že Nepomuk nabízí dostatek  
kvalifikovaných pracovních míst?“

František Šlehuber
Pokud se týká pracovních míst přímo 
v Nepomuku - tady si myslím, že není ani 
příliš mnoho možností nabídek - podle 
mého názoru by přicházely v úvahu tak 
nabídky z ČSAD nebo Kuvagu.

Stanislav Brožovský
Myslím si, že nabídka pracovních míst je, 
ale jejich kvalifikaci nemohu posoudit. 
Větší počet kvalifikovaných pracovních 
míst je podmíněno dojezdem za prací do 
okolních i více vzdálených oblastí.

Martina Andělová
Já si myslím, že v Nepomuku není 
nikterak vysoká nabídka pracovních míst 
a kvalifikovaných už vůbec ne.

?

Krátké zprávy 

Nepomuk plánuje chodník u státovky. 
V současné době se zpracovává projekt 
na nový chodník podél silnice I/20 od 
kruhového objezdu U Pyramidy směrem 
k Normě, součástí záměru by měl být 
i přechod ke hřbitovu.

Nehoda ve Vrčeni. Na silnici číslo 191 
likvidovali 4. 3. hasiči z Nepomuku 
následky dopravní nehody dvou osobních 
automobilů. Jednu lehce zraněnou osobu 
odvezla ZZS do nemocnice k dalšímu 
vyšetření.

Obce mikroregionu podporují práva Tibetu. 
Vyvěšení vlajky z oken úřadu každoročně 10. 
3. upozorňuje na porušování lidských práv 
v tomto Čínou okupovaném území. K akci 
se v letošním roce připojily Milínov, Mladý 
Smolivec, Nepomuk a Spálené Poříčí.

Nová silnice z Kramolína do Myslíva. 
Plzeňský kraj v letošním roce opraví silnici 
třetí třídy mezi těmito dvěma obcemi (délka 
3,7 km, cena 27 milionů Kč).

Starosta Spáleného Poříčí usiluje o post 
hejtmana. Pavel Čížek povede hnutí STAN 

do podzimních krajských voleb. Podle hnutí 
se jedná o zkušeného starostu, který je 
přirozeným kandidátem na tuto funkci.

Naděje pro kapličku Šlépěje. Nepomucká 
farnost požádala s podporou Mikroregionu 
Nepomucko o grant Nadace VIA na opravu 
kapličky svatého Vojtěcha v Zeleném Dole. 
Výsledky budou známy během jara.

Auto v polích. Mezi Kasejovicemi 
a Podhůřím hasiči z Nepomuku 13. 3. 
vytlačili z pole zpět na silnici osobní auto. 
Vozidlo nebylo nijak poškozeno, řidička 
vyvázla bez zranění.

Zelená Hora i Žinkovy znovu uspěly 
v dotacích Ministerstva kultury. Za podpory 
Mikroregionu Nepomucko získala obec 
Klášter na druhou etapu obnovy sala 
terreny na zámku Zelená Hora pro letošní 
rok dotaci 700.000 Kč, stejnou částku 
obdržela také nepomucká farnost na další 
část restaurování cenných soch Lazara 
Widemanna u kostela v Žinkovech. Druhý 
projekt v letošním roce zahrnuje rovněž 
obnovu první části ohradní zdi kostela.

Kotlíkové dotace došly 29. února. Za 
necelý měsíc a půl bylo Plzeňským krajem 
rozděleno 162 milionů. Druhé kolo příjmu 
žádostí proběhne na podzim, zájemci 

by se však měli začít na podání žádosti 
připravovat bezodkladně. Kontakt pro více 
informací je Ing. Jitka Fialová, e-mail: jitka.
fialova@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 768. 

ZŠ Nepomuk zažádala o krajské 
dotace. Škola požádala o celkovou 
dotaci 128 000 Kč na projekty Cesta 
pro život v rámci programu Podpory 
preventivních aktivit a výchovy k toleranci 
a na Dovybavení sportoviště u ZŠ 
Nepomuk o nové herní prvky v rámci 
programu Příspěvky na vybudování 
a modernizaci sportovišť. Výsledky budou 
známy do června letošního roku. 

Obnova kostela v Neurazech pokračuje. 
Nepomucká farnost požádala o dotaci na 
Ministerstvu zemědělství na opravy střechy 
kostela sv. Martina. Rovněž plánuje vyhlásit 
sbírku na pořízení nového zvonu. Kostel 
byl postavený v letech 1913-1915 a vysvěcen 
14. listopadu 1915. Od 50. let je v něm 
natrvalo umístěn hlavní oltář ze Zelené Hory 
s barokní sochou Panny Marie Zelenohorské.

Smolivecký měsíčník se zapojí do akce 
Ukliďme Česko 2016. Sraz je 16. 4. 2016 
ve 13:00 h u Obecního úřadu v Mladém 
Smolivci, potřebovat budete pohodlnou 
obuv a pracovní rukavice. Pytle na odpadky, 
svoz odpadků a občerstvení zajistí obec.

Realita Nepomuckého chrámového sboru

V roce 2012 jsem se ujala vedení nepo-
muckého chrámového kůru, který do té 
doby řadu let řídila paní učitelka Alice 
Kotylová. Na žádost části jeho členů, kteří 
stáli o pravidelné zkoušky a systematický 
nácvik sborového zpěvu, jsem se tohoto 
úkolu ujala a vytkla si za cíl jednak pravi-
delně vystupovat o všech významnějších 
církevních svátcích, jednak také představit 
veřejnosti některé skladby, které se v minu-
losti v Nepomuku provozovaly v podání 
místního literátského bratrstva a které 
jsou uloženy v archivu obnoveného Sva-
tojánského muzea. Je pozoruhodné, jak 
náročné skladby byli zdejší lidé v minulosti 
schopni nastudovat, s jak bohatým reper-
toárem vystupovali a zejména s jak širokým 
hlasovým i instrumentálním obsazením 
literátské bratrstvo disponovalo. Uvážíme-li, 
že členové literátských bratrstev byli pře-
vážně amatérští muzikanti, bylo rčení „co 
Čech, to muzikant“ rozhodně namístě a je 
jen velká škoda, že to dnes již neplatí.

Současný Nepomucký chrámový sbor 
se tedy ustavil z několika zpěváků někdej-
šího chrámového kůru, jejichž počet 
posílilo několik dalších místních hudbymi-
lovných nadšenců. Většina sboristů nemá 
žádnou hudební průpravu, někteří ani 
neznají noty, přesto jsou schopni nastu-
dovat i náročnější skladby, jak jsme měli 

příležitost letos o Vánocích prokázat pro-
vedením Rybovy mše vánoční, za což jim 
všem patří můj velký obdiv. Bohužel náš 
sbor zatím nemá dostatečný počet členů, 
aby mohl nacvičit i další takové skladby, 
neboť v případě Rybovy mše byly naše řady 
posíleny o některé externí zpěváky – sólisty 
– pana Jana Buriana ze Srb, blovického 
pana faráře P. Marka a další, kteří poctivě 
jezdili na všechny zkoušky a doufáme, že se 
k nám opět připojí i příští rok. Velkou opo-
rou je pro náš sbor také vynikající varhanní 
doprovod nadaného muzikanta - studenta 
plzeňského gymnázia - Petra Vopaleckého. 

Budoucnost Nepomuckého chrámového 
sboru je tedy, vzhledem k malé členské 
základně, poměrně nejistá, neboť každé 
vystoupení, potažmo existence sboru, jsou 
plně závislé na stoprocentní účasti kaž-
dého jednotlivce. Naštěstí chřipkový virus 
asi preferuje jiný hudební žánr, jelikož se 
našim vystoupením prozatím úspěšně vyhý-
bal. Protože ale zpíváme klasiku, a ta se, jak 
říká klasik, „přece musí líbit každému“, je 
otázkou, jestli budeme mít v tomto ohledu 
štěstí i nadále, a rozhodně bychom velmi 
uvítali každou novou posilu. V repertoáru 
máme především skladby barokní. Je to 
několik písní ze Svatoroční muziky Adama 
Michny z Otradovic, z větších skladeb v sou-
časnosti nacvičujeme polyfonnii O Magnum 

mysterium, Precatus est Moyses od Bohu-
slava Matěje Černohorského či skladbu Ave 
Maria významného renezančního sklada-
tele Jakoba Arcadelta. O svatojánské pouti 
bychom chtěli uvést originální verzi Svato-
jánských litanií Krispina Taschkeho, které 
se zde dosud zpívaly ve značně zkrácené 
a zjednodušené podobě. Uvidíme, jestli se 
naše přání podaří dotáhnout do kýženého 
konce, a doufáme, že se naše řady nerozply-
nou docela a budeme schopni pokračovat 
ve slibně započaté práci. Přejme si tedy, 
aby přibylo lidí ochotných opustit pohodlí 
gauče, aby zjistili, že působením v amatér-
ských souborech, ať už pěveckých, nebo 
například divadelních, obohatí nejen kul-
turní dění ve městě, ale především svůj 
vlastní život. Snad nastínění reality nepo-
muckého sboru pomůže také k vědomí, že 
se nelze spoléhat na ostatní, ale že existence 
věcí často závisí na každém jednotlivci.

Sbormistr: Markéta Duchoslavová
Soprán: Markéta Duchoslavová, Martina 
Královcová, Libuše Hatajová
Alt: Věra Kastnerová, Růžena Kolská, 
Helena Hozmanová
Tenor: Josef Urbánek
Bas: Jaroslav Vejskal, Josef Pinta

 
Markéta Duchoslavová
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Česko-německá muzejní spolupráce

Svatojánské muzeum v Nepomuku 
navázalo kontakt s německým muzeem 
v Neukirchenu beim Heiligen Blut. Wall-
fahrtsmuseum Neukirchen je moderním 
poutním muzeem, které sídlí v bývalém 
pečovatelském zámku a bylo otevřeno 
v roce 1992. Nalezneme v něm expozici 
věnující se především různým aspektům 
katolické a lidové zbožnosti, zvláště pak 
spojení katolické víry a poutí s každoden-
ním životem venkovského lidu. Návštěvníci 
si v prostorách muzea mohou prohléd-
nout například inscenaci průběhu pouti, 
ukázky pouťového zboží, kopie svatých 
obrázků či poutní medaile. V muzeu jsou 
dále pořádány dočasné výstavy týkající se 

nejrůznějších témat (například vesmíru). 
Exponáty pro tyto výstavy jsou často půjčo-
vány z jiných muzeí, v některých případech 
i z českých. Část expozice se zabývá mimo 
jiné poutěmi do Čech, zejména do pohra-
ničních oblastí, tudíž i do Plzeňského 
kraje. Spolupráce Svatojánského a neu-
kirchenského muzea je tedy příhodná jak 
z geografického, tak tematického hlediska. 

9. prosince 2015 pracovnice SJMN 
společně s P. Vítězslavem Holým a Bc. et 
Bc. Davidem Říhou, kolegou z Biskupství 
českobudějovického, navštívily Wallfahrt-
smuseum a všichni se setkali s ředitelem 
Güntherem Bauernfeindem M. A., s pra-
covnicí muzea Anne Baumeisterovou M. 

A. a se starostou Neukirchenu Markusem 
Müllerem. Ředitel a pracovnice muzea 
oplatili návštěvu Svatojánskému muzeu 
již o tři měsíce později, a to 4. března 
2016. Mgr. Alice Kotylová a Mgr. Kateřina 
Dobrovolná tyto vážené hosty provedly 
muzeem, ukázaly jim badatelnu a nako-
nec i interiér kostela sv. Jakuba, který se 
nachází v bezprostřední blízkosti muzea. 

Zahraniční hosté byli s návště-
vou spokojeni a není vyloučeno, že se 
v budoucnosti budou tato dvě muzea 
podílet na nějakém společném projektu.

Mgr. Kateřina Dobrovolná 
Mgr. Alice Kotylová

Slavnosti, poutě a posvícení v roce 2016

Ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo a Myslív.

Milčice u Myslíva Ne 03.04. – kaple sv. Josefa – 15.00 – poutní bohoslužba slova
„Pod Štědrým“ u Vrčeně So 23. 04. 15.00 – žehnání léčivého pramene  
Dobrá Voda Vrčeň Ne 24.04. – kaple sv. Vojtěcha – 11.30 – poutní mše sv.
Vojovice So 07.05. – kaple sv. Jana Nepomuckého – 14.00 – poutní bohoslužba slova
Kovčín u Myslíva Ne 08.05. – kaple sv. Jana Nep. – 15.00 – poutní bohoslužba slova
Nepomuk 14. – 15.05. – „Svatojánská pouť“ – poutní kostel sv. Jana  
(novéna 06.–14.05. v 8.00, Ne 08.05. – 18.00), So 14.05. v 18.00 – poutní mše sv.  
Ne 15.05.–9.00, 11.00 – poutní mše sv., 15.00 – svátostné požehnání
Svatá Hora u Příbrami So 21.05. – pouť rodin (přihlášky P. Slávek Holý)
Nehodív u Myslíva Ne 22.05. – kaple sv. Jana Nep. – 15.00 – poutní bohoslužba slova
Mohelnice u Nepomuka Ne 05.06. – kaple Panny Marie – 15.00 – poutní bohoslužba slova
Mileč u Nepomuka Ne 26.06. – kostel sv. Petra a Pavla – 14.00 – poutní bohoslužba slova
Čmelíny u Vrčeně Ne 03.07. – kaple Panny Marie – 15.00 – poutní bohoslužba slova
Kozlovice u Nepomuka Út 05.07. – kaple sv. Cyrila a Metoděje – 9.00 – poutní mše sv.
Měcholupy u Prádla Út 05.07. – kaple sv. Cyrila a Metoděje – 11.00 – poutní mše sv.
Čečovice u Vrčeně So 09.07. – kaple sv. Prokopa – 14.00 – poutní bohoslužba slova 
Navazující akce budou zveřejněny v červencových Nepomuckých novinách. 
 
P. Vítězslav Holý

Oslava MDŽ v Polánce

V sobotu 5. 3. se v Polánce konala oslava 
MDŽ, organizovaná SDH, za podpory obce 
Polánka. V naší obci je to letitá tradice. 
Členové SDH přichystali občerstvení a pře-
dali ženám květinu. Účastnice oslavy také 
přinesly s sebou sladké i slané lahůdky. 
Obecní úřad též pozval sousedky, které zde 
dříve pobývaly, a tak byla radost ze setkání 
po letech. Rády se též účastní tohoto 
setkání i rodačky, které již bydlí jinde, ale 
na MDŽ do Polánky se rády vrací!

Máme též pěkný program: děti předne-
sou básničky, zazpívají, dokonce zahrají na 
hudební nástroj. Dále nám pan JUDr. Vác-
lav Straka přednese nějaká fakta z historie 
obce, což je velmi zajímavé a poučné. Pak 
se promítají záznamy z minulých let, to, co 
se v naší obci událo. Letos to byly fotogra-
fické snímky za celý loňský rok s vtipným 
komentářem starosty Jaroslava Trojánka. 
Děkujeme organizátorům za vzornou 
obsluhu při oslavě MDŽ poláneckých žen. 
Jsme moc rády, že se toto setkání uskuteč-
ňuje. Těšíme se na příště.

Věra Hodinová

Oslava MDŽ v Mohelnici

Již třetí rok po sobě pořádali 12. března 
u příležitosti MDŽ hasiči ve spolupráci 
s obecním úřadem v Mohelnici společenské 
posezení při reprodukované hudbě a občer-
stvení, na které byly pozvány všechny ženy. 
V mohelnické Stodole se sešlo 15 žen, které 
si po příjemně prožitém odpoledni odnesly 
domů i malou květinu.

Bronislav Hulec, starosta

XIX. ročník sborníku  
Pod Zelenou Horou zahajuje

Osobností, kterou první číslo vlastivědného sborníku představuje, je pokrokový děkan 
P. František Příkosický (1801 - 1883). Zasloužil se nejen o vybudování nového vřesko-
vického kostela, ale také o položení základů družstevnictví, když podle anglického 
vzoru zřizoval v našem regionu tzv. zásobní spolky. Rubrika Okno do archivu se zabývá 
historií Dětské ozdravovny Hany Benešové a léčebného domu pro dospělé v Žinko-
vech. 140. výročí železnice Plzeň – Nýrsko dalo podnět k pátrání po vzniku nejbližších 
železničních stanic a zastávek kolem Přeštic. Rozhodně to nejsou zjištění nezajímavá. 
„Neboť kde nesvornost, závist a špehování existuje, ten přednosta úřadu nepodpořen od 
slavných vyšších úřadů, a spíše tajnými piklemi a nízkými úklady ve svém působení je 
vyčerpáván, kdy je marnou námahou chtít něco dobrého docílit pro všeobecné blaho.“ 
Člověk by ani nevěřil, že tato slova napsal přeštický starosta J. A. Novotný v prosinci roku 
1840! A protože výročí 790 let města Přeštic se bude vinout celým letošním ročníkem, 
přinášíme úplně první, veřejnosti dosud neznámé, zápisy v přeštické kronice z 1. pol. 
19. století, které ze staré němčiny přeložil Jan Nepomuk Mrkvička. V dalším příspěvku 
zavzpomínal náš letinský dopisovatel Bohuslav Šindelář na pobyt německé mládeže 
ve zdejších lázních v letech druhé světové války. Počasí bylo vždy vděčným tématem 
a vždycky „zlobilo“. Namátkou jsme nahlédli do zápisů kronikářů obcí Vodokrty, Prádlo, 
Mileč, Skočice a do Pamětní knihy přeštického nádraží. Současné kroniky budou o tato 
svědectví asi ochuzeny – máme přece internet! K čemu může být dobrý Soupis podda-
ných podle víry, nám radí Mgr. Eva Horová. A závěrečný medailonek s blahopřáním 
je věnován vedoucímu redaktorovi Zelené Hory Romanovi Tykalovi, který stál u zrodu 
novodobého vzkříšení časopisu a nedávno oslavil významné životní jubileum.

Věra Kokošková

Od roku 1941, kdy Německo ve válce nepochybovalo o svém vítězství, se kromě propagačních 
úvodníků začíná na obálkách sborníku objevovat písmeno V znamenající VIKTORY – VÍTĚZSTVÍ. 
Později bylo jeho vydávání zcela zastaveno a obnoven byl až v 90. letech, v letošním roce vstupuje 
do 19. ročníku novodobé existence. K zakoupení je v IC Nepomuk či v drogerii OD Úslava.

Překvapení na Otavě, 
aneb co se chystá na 
Otavě v měsíci dubnu 

A vyrážíme směle do druhé poloviny 
projektu PŘEKVAPENÍ NA OTAVĚ. Po 
několika workshopech, besedách, pro-
mítání a koncertech zdaleka nekončíme 
a pokračujeme v obdobném duchu. Co 
nás čeká v dubnu? V sobotu 2. 4. společně 
postavíme první komunitní BYLINKOVOU 
ZAHRÁDKU v Horažďovicích. Pokud se 
chcete zapojit, neváhejte přijít v 10:00 do 
Černého kafe, odkud společně vyrazíme. 
Na místo pak dorazí v 13:00 BYLINKOVÁ 
MARINGOTKA: Chcete vědět, co se skrývá 
v této tajemné maringotce, dozvědět se 
více o bylinkách a vyrobit si vonný ška-
pulíř? Rádi byste prostoupili magickým 
Herbárionem díky hudební jízdence 
a spatřili bylinkové víly? Tak neváhejte 
a vstupte do světa bylinek a květin. Tímto 
nekončíme. V pátek 22. 4. v 19:00 přijďte 
do ČERNÉHO KAFE na přednášku Trut-
nováků Ondřeje Koudelky, Jana Macka 
a Rudolfa Nováka o STONE BALANCINGU 
s názvem „Balancování je rybaření 21. sto-
letí“ – dozvíte se, zda se jedná o umění, 
či meditační techniku a jak tuto disci-
plínu nejlépe zvládnout. Večer již tradičně 
zakončíme hudebním vystoupením. 
V sobotu 23. 4. se sejdeme v 13:00 na 
mostě na OSTROV a pod jejich odborným 
vedením si sami vyzkoušíme, jaké to je 
balancovat s kameny na břehu řeky nebo 
přímo v ní! Sledujte naše webové nebo 
facebookové stránky pro inspiraci a více 
informací! www.landartnarece.cz. Tento 
projekt je realizován díky programu Smar-
tUp od Nadace O2. Projekt je realizován za 
podpory Nadace Vodafone Česká repub-
lika. Tento projekt vzniká díky podpoře 
z grantového programu Zelené oázy, který 
vyhlašují nadace Partnerství a společnost 
MOL Česká republika. 

Za Překvapení na Otavě 
Mirka Nováčková
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Z historie Brd

Dělostřelecká střelnice
Usnesením vlády ČSR z 19. února 1926 
vznikla v Brdech dělostřelecká střel-
nice. Protesty okolních obcí i některých 
umělců byly neúspěšné, v parlamentě 
neuspěl ani návrh na zřízení národního 
parku, který měl zamezit vojenskému 
využití. Zákaz vstupu pro veřejnost byl 
omezen jen na dělostřelecké cílové plo-
chy. Za okupace během druhé světové 
války německá armáda zavedla zákaz 
vstupu do celého prostoru. V roce 1940 
vojenský prostor rozšířila o území dalších 
11 obcí. Objekty však nebyly zbořeny, po 
válce se mohli vystěhovaní vrátit. Po válce 
byla střelnice nadále využívána v původ-
ním územním rozsahu z doby před 
válkou a vstup na území mimo cílové 
plochy byl opět povolen. K vojenskému 
území byly postupně připojeny zkonfisko-
vané lesy hořovického velkostatku včetně 
zříceniny hradu Valdek.

Vojenský újezd
Usnesením vlády ČSR ze dne 6. června 
1950 byl s platností od 1. července 1950 
vytvořen z dosavadního vojenského 
tábora vojenský újezd Brdy. Tímto 

okamžikem začal znovu platit úplný 
zákaz vstupu na jeho území. Dalším 
vládním usnesením z 5. února 1952 bylo 
se zpětnou platností od 1. února 1952 
rozšířeno území vojenského újezdu 
Brdy, a to mj. i o pětici obcí – Hracho-
viště, Kolvín, Padrť, Velcí a Záběhlá. 
Ještě téhož roku následovalo vysídlo-
vání a demolice. Z výše zmíněných obcí 
se v menším rozsahu zachovala pouze 
zástavba obce Velcí. V 50. a 60. letech 
bylo nedaleko obce Strašice vybudováno 
podzemní velitelské stanoviště tzv. Čes-
koslovenského frontu a v 70. letech 20. 
století byl u obce Míšov vybudován sklad 
určený pro sovětskou jadernou munici.

Po roce 2000 probíhala dvoustranná 
jednání mezi ministerstvem obrany ČR 
a Spojenými státy o případném umís-
tění části protiraketové základny USA na 
území ČR. Brdy byly vybrány jako místo, 
kde by k případné výstavbě mělo dojít – 
a to u obcí Teslíny (1,4 km) a Míšov (1,7 
km) v místě zvaném Břízkovec (718,8 m 
n. m.). Záměr se stal v letech 2006 a 2007 
žhavým českým vnitropolitickým téma-
tem a znepokojení vyjadřovalo i Rusko. 
Americká strana poté od záměru 

ustoupila. Na místě zrušeného Vojen-
ského újezdu vznikla od ledna letošního 
roku Chráněná krajinná oblast Brdy.

Více o současnosti CHKO se můžete 
dozvědět na akci Brdy dokořán

V neděli 24. dubna od 10,00 do 16,00 
se koná ve Spáleném Poříčí celo-
státně pořádaná akce Brány pamá-
tek dokořán, spojená s každoročně 
pořádanými oslavami Dne Země, 
zahájením turistické sezóny a před-
stavením nově vzniklého CHKO Brdy.
Pro děti budou připraveny soutěže 
v Ekocentru i v jiných významných 
budovách města, na náměstí po-
sezení s hudbou (St. Johnny Blues) 
i občerstvením. Ekocentrum zve již 
tradičně na den otevřených dveří, 
připraven bude infostánek CHKO Brdy 
a možná i nějaké ta překvapení. 

Srdečně zvou pořadatelé – Město 
Spálené Poříčí, Záchranná stanice 
a Ekocentrum Spálené Poříčí, 
Domeček Spálené Poříčí.

Nová hájovna a myslivna Bor z roku 1908, zbořena  
v roce 1959. Foto z Expozice špejchar ve Spáleném Poříčí

Socha Palackého má zajímavou historii

Dopisem z 27. května 1966 darovala pí Věra Berndorfová, vdova po 
lékárníku nepomuckém, bytem v Praze, sochu Palackého MěstNV 
ke zkrášlení města. Socha ta stála od r. 1892 v zahradě lékárny.
Socha byla nákladem MěstNV renovována, podstavec vyměněn 
a za přispění p. K. Škrábka, ředitele muzea v Blovicích, a p. Louly 
přemístěna ze zahrady domu čp. 72 do parčíku v Zeleném Dole, 
který bude k tomu účelu vhodně upraven. Úpravy parku proběhly 
v létě téhož roku. Historie sochy je zajímavá. Nepomuk byl první 
město, které jmenovalo historiografa českého za zásluhy o národ 
svým čestným občanem, a po Nepomuku následovalo pak na 1600 
měst a obcí nepomuckého příkladu. Socha tato zhotovena byla 
asi roku 1878 v Plzni na Lochotíně v továrně Dubského z Vittenaci 
(podle pamětního spisu). Nějaký čas stála v sále Měšťanské besedy 
v Plzni a pak byla postavena do zahrady Dubského v Lochotíně, 
kde stála do roku 1890. Továrnu Dubského koupil nepomucký 
sirealistický obchodník Ludvík Fiedler, který ji nabídl toho toku 

Okrašlovacímu spolku v Nepomuku za 50 zl. (původní cena byla 
200 zl.). Okrašlovací spolek věnoval zakoupenou sochu městu (což 
město v zasedání 20. června 1890 přijalo) žádaje, aby byla umís-
těna na náměstí před školami piaristickými, což městský výbor 
na zasedání 1. března 1891 schválil. Přičiněním strany katolické 
pro námitky a intriky však z toho sešlo (Palacký byl evangelík, 
školy piaristické, Nepomuk, poutní město). A tak město vrátilo 
zase sochu Okrašlovacímu spolku usnesením z 21. června 1892, 
zdůvodňujíc to námitkou „ve příčině stálosti sochy v době zimní“. 
Protože okrašlovací spolek neměl kam sochu postavit, prodal ji za 
12 zl. lékárníku Berndorfovi, který ji postavil na svou zahrádku na 
podzim 1892, s podmínkou, že ji spolku na požádání vrátí za týž 
obnos. Tam stála 74 zim a dočkala se, že Palackého ulice byla pře-
křtěna na Plzeňskou.

Kronika města Nepomuk, díl pátý, 1966-1971, str. 37-38.

Socha F. Palackého v Nepomuku, 
foto Lukáš Mácha

Pomník Palackého v Plzni, r. 1904, sbírka Lukáše Máchy

Pozn.: Spolupracovník redakce Lukáš Mácha identifikoval, že totožná 
socha stála od konce 19. století i v Plzni na Obcizně (Štruncovy sady) 
poblíž sokolovny. Dílna patrně vyrobila více stejných soch, osud 
té plzeňské je dnes neznámý. Možná je nepomucká socha vhodnou 
příležitostí pro Plzeň, aby uvažovala o výrobě a osazení kopie 
původní sochy v Plzni dle nepomucké předlohy.
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Zápis dětí do MŠ 
Vrčeň na školní 
rok 2016/2017

Mateřská škola Vrčeň,  
okres Plzeň – jih,  
příspěvková organizace
Vrčeň 137

Zápis dětí do Mateřské školy Vrčeň, 
okres Plzeň – jih, příspěvková organi-
zace se uskuteční v úterý a ve středu, 
26. a 27. dubna 2016 od 13,00 hodin 
do 17.00 hodin.Rodiče s sebou přine-
sou k zápisu svůj průkaz totožnosti, 
rodný list dítěte, potvrzení od lékaře 
o povinném očkování dítěte a řádně 
vyplněné tiskopisy (přihláška a evi-
denční list). Dny zápisu budou 
zároveň dny otevřených dveří v mateř-
ské škole. Na budoucí školáčky se 
těší kolektiv naší mateřské školky. 

Eva Beránková, ředitelka

Týden s hasiči v MŠ Vrčeň

Naše mateřská škola se zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí 2016“, kterou 
vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Plzeň – jih 
pod záštitou Plzeňského kraje. Z tohoto důvodu jsme požádali paní Lenku Strolenou 
o besedu na toto téma. Ta nás překvapila 29. února v ranních hodinách, když přišla do 
třídy ve vycházkové uniformě, čímž okamžitě upoutala pozornost všech dětí. Přivezla 
jim ukázat i jiné druhy hasičských uniforem SDH Vrčeň. Besedovala s nimi o práci 
hasičů, proč je tak důležitá a při kterých příležitostech hasiči zasahují. Na konci besedy 
si děti vyzkoušely uniformy a na chvíli se tak staly malými hasiči.

Po besedě jsme se přemístili na školní zahradu, kde si všechny děti měly možnost 
vyzkoušet hašení ohýnku. Poté jim ukázala v místní hasičské zbrojnici hasičské auto, 
techniku a hasičskou zástavu. Lenka Strolená se dětem věnovala celé dopoledne, byla 
perfektně připravená jak teoreticky, tak prakticky. Díky této besedě mají nyní děti 
představu o tom, co vše hasiči dělají, čím jsou potřební a důležití. Za to patří paní 
Lence Strolené od nás všech velký dík!

V rámci tohoto týdne jsme také navštívili profesionální hasiče v Nepomuku. Ti nás 
velice vřele přivítali a ukázali nám veškeré prostory celé budovy. Děti měly možnost 
vidět, jaké mají hasiči zázemí pro dobu mezi zásahy, jaké mají poplašné signály při 
požáru či havárii. Předvedli nám rychlý přesun po tyči z obytné místnosti do garáží, což 
byl pro děti velký zážitek. Poté vyjeli se zásahovým vozidlem a dětem ukázali hadice, 
vyprošťovací nůžky, výsuvný žebřík a veškeré vybavení hasičského auta včetně „profi“ 
ochranných obleků.

V tomto objektu sídlí též zdravotní záchranná služba. Zdravotníci nám velice 
ochotně vyjeli se sanitkou a ukázali nám její vybavení a pro jaké účely slouží. Tímto 
děkujeme profesionálním hasičům p. Kolářovi, p. Šulcovi, p. Holubovi, zdravotníkům 
ZZS, za velice pěkné, zajímavé a příjemné dopoledne. Dále děkujeme místní policii 
za zastavení dopravy při přecházení našich dětí přes frekventovanou silnici. Úžasné 
bylo to, že děti v jednom dnu měly možnost vidět při činnostech všechny tři záchranné 
složky integrovaného záchranného systému.

Text a foto Pedagogický kolektiv MŠ Vrčeň

V Mateřské školce 
třídíme hliník

Začátkem března se v nepomucké mateř-
ské škole objevila nová nádoba na tříděný 
odpad, kam je možno nosit hliník – víčka 
od jogurtů, plechovky od nápojů apod. 
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce 
i celému učitelskému kolektivu, že tento 
nápad uskutečnily. Myslím, že je to 
velmi záslužná věc, která vede naše děti 
k šetrnému přístupu k přírodě a zároveň 
k vědomí, že si mohou vlastními silami 
splnit některá přání – třeba koupit novou 
hračku. Sběrem tohoto materiálu, který 
by jinak skončil na skládce, totiž mohou 
hmatatelně, i když snad jen maličko, při-
spět své MŠ, která jeho prodejem může 
získat určité prostředky na přilepšenou, 
podobně jako třeba každoročním organi-
zováním předvánočních jarmárků. Věřím, 
že většina nás maminek tuto možnost vítá 
a sběrem hliníkového odpadu ráda pod-
poří dobrou věc.

S poděkováním, 
Markéta Duchoslavová

Kam po základní škole?

Datum 15. března je každoročně dnem, 
kdy musí být doručeny přihlášky vycházejí-
cích žáků ze základních škol na různé typy 
středních škol. Už od září všechny základní 
školy navštěvují zástupci středních škol 
a osobně deváťákům představují oborovou 
nabídku svých škol. Deváťáci jsou poměrně 
velmi dobře informováni o nabídce 
škol a možnostech dalšího studia po 
ukončení základní školy na Plzeňsku, 
Klatovsku, Domažlicku i na jihu Čech.

Stejně jako na naprosté většině 
základních škol mají i naši deváťáci zájem 
především o studijní maturitní čtyřleté 
obory a také o studium na gymnáziích. 
O učební obory je zájem o poznání menší. 
V praxi je skutečnost jiná, o absolventy 
maturitních oborů mezi potencionál-
ními zaměstnavateli je zájem velmi 
malý. Pokud jsou k dispozici volná pra-
covní místa, pak jsou především pro 
absolventy tříletých učebních oborů.

Lavice nepomucké základní školy 
opustí z devátých tříd letos 38 žáků. 
Z tohoto počtu jich z devátých tříd na 
gymnázia podalo přihlášku 7. Přesně 
dvacet má na prvním místě přihlášky 
uvedenou střední odbornou školu zakon-
čenou maturitou a do učebních oborů 
se hlásí celkem 11 deváťáků. Je třeba 
ještě doplnit, že ze 7. třídy odchází 
1 žák a z 8 ročníku 2 žáci, všichni 
podali přihlášky do učebních oborů.

Text této strany  
Milan Demela, ředitel

Velikonoce v ZŠ

Také nepomučtí prvňáčci žili během 
února a března v přípravách na svátky jara. 
Ve třídě 1.C vyrobili pod vedením třídní 
učitelky Mgr. L. Zemanové velikonoční 
dekorace. Nejdřív si zhotovili z barevných 
papírů misky a do nich umístili vlastno-
ručně vyrobeného hezkého velikonočního 
beránka. Samozřejmě se věnovali i zdobení 
velikonočních vajíček. Na snímku jsou žáci 
s třídní učitelkou při hodině modelování 
velikonočních vajíček z plastelíny.

Malý divadelní klub 
nepomucké ZŠ 
reprezentoval na krajské 
divadelní přehlídce

Zájemci z řad žáků nepomucké základní 
školy navštěvují ve svém volném čase 
Malý divadelní klub vedený p. učitelkou 
Mgr. Janou Vopaleckou. Dne 16. března 
nepomučtí divadelníci zavítali do Plzně, 
kde se v krásně zrekonstruované budově 
bývalého plzeňského Jižního nádražní 
zúčastnili Oblastního festivalu dětských 
divadelních, recitačních a loutkářských 
kolektivů z Plzně a okolí. Porotě i dalším 
mladým divadelníkům zahráli O dvanácti 
měsíčkách od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka 
Svěráka. V konkurenci kolektivů ze 
základních a středních škol porotu nepo-
mučtí zaujali a dostali nabídku na další 
vystoupení na této scéně, která nese název 
Moving station - prostor pro vaše nápady, 
projekce a akce. Nepomučtí slíbili, že se 
do Plzně rádi vrátí, až přidají do reperto-
áru další divadelní představení. Kurz plavání

Pro žáky z druhých tříd je pravidelně 
v souladu se školním vzdělávacím pro-
gramem pořádán plavecký výcvik, který 
děvčata i kluci absolvují v klatovském 
plaveckém bazénu. Doprava je zajištěna 
autobusy, které převážejí děti každé úterý 
od konce února až do dubna od školy 
k plaveckému bazénu. Druháci absol-
vují v bazénu pod dohledem plaveckých 
instruktorů celkem 10 dvouhodinových 
lekcí. Na snímku několik účastníků 
poslouchá výklad instruktora plavání.

Recitační soutěž

Ze školního kola v recitaci postoupily 
do okresního kola 3 žákyně 1. stupně 
nepomucké základní školy. Pořadate-
lem okresního kola, to se uskutečnilo 
9. března, byl blovický Dům dětí a mlá-
deže. Soutěžící byli rozděleni do 3 
věkových kategorií. V nejmladší kate-
gorii soutěžila Sofie Kubíčková ze 3. C, 
ve II. věkové kategorii ze třídy 5. C se 
v blovickém domě dětí představily Klau-
die Trhlíková a Kristýna Hošková. Pod 
pomyslnými stupni vítězů skončila 
Kristýna Hošková, na snímku při svém 
soutěžním vystoupení recituje před 
soutěžní porotou. Jako jediná z necelé 
dvacítky soutěžících ve své kategorii 
byla oceněna čestným uznáním poroty. 
Děvčata si odnesla diplomy a drobné 
dárky. Za příkladnou reprezentaci školy 
patří všem soutěžícím i účastníkům 
školního kola poděkování. Postřehy 
dětí přineseme v příštím čísle novin.

Ovoce do škol

Základní škola Nepomuk je zapojena do 
programu Ovoce do škol. Pravidelně jsou 
do školy dováženy přepravky s ovocem, 
zeleninou a ovocnými nápoji. Každá 
přepravka obsahuje přesný počet balíčků 
i nápojů podle počtu dětí v každé třídě 
1. stupně ZŠ. 
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Rozhovor s Václavem Kovářem
o Domově pro seniory Vlčice

Z diskuzního fóra města Nepomuk nabývám dojmu, že 
pokud člověk dosáhne nějakého profesního úspěchu, stane 
se například radním pro nějakou konkrétní oblast, ve které 
se dlouhodobě pohybuje, ředitelem základní školy poté, co 
působil 25 let coby statutární zástupce ředitele střední školy, 
či ředitelem příspěvkové organizace Plzeňského kraje poté, 
co byl čtyři roky starostou města a zároveň dlouholetým 
čelním představitelem politické strany, která má sociální 
téma dokonce v názvu, nutně to musí znamenat, že se 
tak nestalo díky jeho schopnostem a znalostem, ale musí 
v tom být zákulisní intriky politických stran, či lépe řečeno 
zákulisní dohody „upečené“ ve Švejkovi u piva.

Text: Pavel Motejzík 
Foto: archiv Václava Kováře

Tak snad abychom tím začali. Myslím, Václave, že sis 
již na podobné řeči za ta léta v politice zvykl, nicméně 
přesto, chceš nějak reagovat na názory diskutérů, 
že jsi byl jmenován ředitelem jen proto, abys lépe 
reprezentoval ČSSD v podzimních krajských volbách?

Já myslím, že na toto téma asi nemá smysl reagovat, protože kdo 
je o svém názoru přesvědčen, tomu to ani tento článek nevymluví.

Budeš vůbec v těchto volbách kandidovat a je 
již rozhodnuto, na jakém místě se objevíš?

Na podzim 2015 jsem byl do krajských voleb nominován jako 
jeden ze 7 lidí za okres Plzeň-jih (kraj má 7 okresů). Nominaci 
jsem přijal a prošel okresní konferencí. Nejspíše se tedy na kraj-
ské kandidátní listině objevím. Pořadí však v tuto chvíli jisté 
není. Ve straně nyní v březnu probíhá písemné demokratické 
hlasování členské základny o podobě kandidátky a v dubnu se 
bude vědět více. Jsem však přesvědčen, že rozhodně nebudu na 
předních pozicích.

Jak tě napadlo usilovat o funkci ředitele Domova 
důchodců a jaký je to pocit stát se jím v Kristových 
letech a zažívat tak častěji smutné okamžiky, kdy nás 
opouští lidé, které známe, a jsou nám třeba mnohdy 
blízcí? Asi si nikdy nejde udržet čistě profesní odstup.

Dozvěděl jsem se od známého, že ve Vlčicích probíhá konkurz na 
ředitele a jestli se nechci přihlásit. Chvíli jsem o tom přemýšlel 
a pak jsem do toho šel, bral jsem to jako výzvu, něco nového.Umí-
rání je bohužel přirozená součást života - a tak to musíme brát.

Představ nám, prosím, krátce tento domov seniorů...
Toto zařízení bylo v předrevolučním období stavěno jako školicí 
středisko lidových milicí (alespoň se to říká). V době porevoluční 
zde vznikl Domov – penzion pro seniory. Byli zde ubytovaní 
soběstační lidé v důchodovém věku, každý měl svůj byteček a vět-
šinou si lidé i sami vařili. Před cca 10 lety proběhla transformace 
na Domov pro seniory. Změnila se skladba uživatelů sociální 
služby. Zařízení nyní poskytuje své služby lidem, kteří se díky 
svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni o sebe zčásti či 
zcela samostatně postarat. Často jsou to klienti trvale upoutaní 
na lůžko. O klienty se stará ve dvanáctihodinových službách cel-
kem 9 pracovníků přímé ošetřovatelské péče (pomáhají klientům 
s hygienou, oblékáním, stravováním apod.), 4 zdravotní sestry 
a 1 fyzioterapeutka a dále zde máme 2 aktivizační pracovnice, 
které mimo jiné zajišťují klientům program. Pak jsou tu další 
pracovníci – uklízečky, údržbář, kuchařky a management domova. 
Celkem je zde 34 zaměstnanců, starajících se o 58 klientů (při plné 
kapacitě) 24 hodin denně. Roční rozpočet je kolem 15-16 000 000 
Kč. Kvůli původnímu zaměření domova je drtivá většina pokojů 
jednolůžkových, což je mezi obdobnými zařízeními spíše rarita.

Jmenován jsi byl v listopadu, byly začátky v této 
funkci pro tebe obtížné i po čistě odborné stránce? 
Pomohli ti například ostatní zaměstnanci domova?

Trochu jsem se toho obával, ale o obtížích se mluvit nedá. S drti-
vou většinou aktivit ředitele jsem už měl zkušenosti z minulosti. 
Pouze v oblasti zdravotní a sociální jsem trochu pokulhával, ale 
i zde už jsem se stihl rozkoukat. Kolegové mi určitě v mnoha 
věcech pomohli a dosud si nechám v určitých oblastech poradit. 
Už mnohokrát v životě jsem byl tzv. „hozen do vody“ a musel jsem 
se rychle naučit plavat, tak mi to už ani nepřijde.

Změnil jsi již něco na fungování chodu domova, 
nebo vše plyne ve stejných kolejích?

V tuto chvíli měním spíše věci administrativního rázu a dávám 
do souladu papíry dle závěrů kontrolních orgánů z roku 2015 
i starších, aby byly další kontroly v pořádku. Tedy zaměstnanci 
a klienti moc „viditelných“ změn v tuto chvíli ještě asi zpozoro-
vat nemohli. I když je pravda, že klienti si mezi sebou říkají, že 
nastoupil „ten novej“ a hned jim zvedl od začátku nového roku 
ceny stravování. Ty viditelnější změny jsou v plánu dle finančních 
možností. Je to například přístavba a zvýšení kapacity domova.

Jak dlouhá je čekací doba a kolik osob čítá pořadník?
Čekací doba je různá. Místo v domově se uvolní v podstatě jen 
ze dvou důvodů. Buď někdo zemřel, nebo (a to je méně častá 
varianta) se přestěhoval - např. do jiného zařízení. Třeba v lis-
topadu a prvních dvou dekádách prosince se neuvolnilo žádné 
místo a pak po Vánocích a v lednu to bylo téměř každý týden 
jedno. Počet osob v pořadníku kolísá obvykle mezi 50-70 zájemci 
o službu. Když se pak uvolní místo, tak se postupně obvolávají 
lidé z pořadníku dle počtu přidělených bodů. Nedávno se ale 
dokonce stalo, že jsme měli téměř problém jedno uvolněné místo 
obsadit. Obvolávaní zájemci buď sdělili, že ještě chtějí zůstat 
doma, že se máme ozvat později, nebo mezitím byli umístěni 
do jiného zařízení či zemřeli, popřípadě ze zdravotních důvodů 
není aktuálně nástup možný.

Jaký je sazebník za nájemné a služby?
Patříme mezi jedno z nejlevnějších zařízení v kraji. Poplatek 
za ubytování je dle velikosti ubytovací jednotky a v průměru se 
pohybuje kolem 170,- Kč / den. V ceně jsou kromě ubytování 
např. energie, topení, voda, odvoz odpadů, pečovatelská péče, 
úklid, praní a žehlení prádla. Pak se hradí stravování. Základní 
strava (snídaně, obědy, večeře) vyjde na 114,- Kč / den. Více na 
webu www.domov-vlcice.cz.

Jaké kulturní či společenské akce pro obyvatele 
domova se od listopadu uskutečnily?

Naše aktivizační pracovnice se starají denně o program. Vzpo-
menu např. na pravidelnou tvořivou dílnu, muzikoterapii, různé 
přednášky, canisterapii, oslavu masopustu, vystoupení kapel, 
promítání dokumentárních filmů. Byla tu i návštěva ze záchranné 
stanice živočichů ve Spáleném Poříčí se zvířecími „chovanci“.

Vím, že máš životní motto „Nemusí pršet, jen když 
kape.“ To souvisí s dalším tvým okruhem zájmů. Jak 
dokážeš skloubit tyto další aktivity, studium vysoké 
školy, vedení zahradnické firmy, práci zastupitele 
města, farmáře, sadaře či předsedy Nepomuckého 
ornitologického spolku? Nehledě na osobní život, 
sympatickou ženu a dvě malé děti. Chodíš někdy spát?

Popravdě se to zvládá těžko. Na ornitologii už skoro čas nezbývá 
žádný, ale to už od doby, co jsem se v roce 2010 stal starostou, 
tedy to není nic nového. V zahradnictví jsou zaměstnanci. Přesto 
musím denně řešit po večerech maily a administrativu a některé 
aktivity firmy pomalu utlumuji. Práce zastupitele města na čas 
není až tak náročná, horší je to s tím farmařením. Zvířata potře-
bují nyní v zimě denně kontrolovat a krmit, do toho je období 
jehňat a kůzlat. Těším se, až poroste tráva a zase se zvířata budou 
víceméně sama pást. A ten spánek? Obvykle od půlnoci do šesti 
ráno včetně víkendů. Děti prostě nejpozději v 6 ráno vstávají a je 
jim jedno, že je zrovna neděle a tatínek by si třeba rád poležel 
alespoň do sedmi ...

Děkuji za rozhovor.
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Jak ses vlastně dostal ke golfu?
Celkem náhodou, jako asi většina lidí. S Pavlem Jiranem jsme 
byli pozváni na akci, jejíž součástí byla golfová akademie, což je 
praktická ukázka pod vedením trenéra. Na našem nejstarším hři-
šti v Mariánských Lázních. No a chytlo nás to a nebyli jsme sami.

Jsi mistr republiky v puttování. Co si pod tím 
čtenáři, kteří se příliš v golfové terminologii 
neorientují, mají představit?

Puttování je vlastně dohrávání míčku do jamky. Při golfu hráči 
odpálí míček z odpaliště a několika ranami se dostanou na 
green, což je ta nejkratší travička vypadající jako koberec, a zde 
už se „patuje“ do jamky. Trochu podobné je to minigolfu. Akorát 
green pro mistrovství je poněkud větší, obtížnější a členitější než 
běžné greeny. Základem úspěchu je zahrát co nejvíce z 18 jamek 
na maximálně 2 údery.

To asi není jen tak stát se mistrem.  
Co tomu předcházelo?

Zkoušel jsem to spolu s kamarádem Radkem už v roce 2012, oba 
jsme se dostali tenkrát do finále a mně se povedlo celkem slušné 
umístění na děleném čtvrtém místě. V roce 2013 se mistrovství 
nekonalo, povodně udělaly své a Zbraslav byla zavřená, a v roce 
2014 jsem to časově nějak nezvládal. Tak jsem se loni rozhodl až na 
poslední chvíli, přihlásil se na poslední kvalifikační turnaj s tím, 
že to nějak dopadne. V kvalifikaci jsem skončil třetí. Ale na rozdíl 
od roku 2012 jsem na Zbraslavi nebyl ani jednou trénovat, nějak 
jsem to neřešil, nechal jsem tomu prostě volný průběh. A vyšlo to.

Golf se stal tvým zaměstnáním. 
 Pracuješ na golfovém hřišti v Hořehledech. 
V čem spočívá tvoje práce?

Sekretář klubu, sportovně technický komisař, rozhodčí, trenér, to 
jsou hlavní činnosti. Dělám např. kurzy na získání golfové způsobi-
losti včetně závěrečné zkoušky, organizaci turnajů, značení hřiště, 
vyhodnocování turnajů. Od loňského léta máme v Hořehledech 
v návaznosti na vznik CHKO Brdy nové certifikované Infocentrum 
Brdy, tak zde využívám zkušenosti získané v minulosti.

Mimo golfu se věnuješ také pétanque a jsi 
jedním z nejaktivnějších a také nejlepších hráčů 
nepomuckého klubu. Můžeš k tomu něco říci?

Pétanque mě prostě hrozně baví, vyhovuje i mé povaze, kdy se 
umím maximálně soustředit i v kritických momentech, kdy se 
rozhoduje posledním hodem. A taky nerad prohrávám, což mi 
jistě potvrdíš. Je to celkem nenáročný sport na čas, vybavení i hrací 
plochu. Francouzi dobře vědí, proč je u nich národním sportem. 
Možná se v Čechách časem také rozšíří.

Avšak nejen sportem živ je člověk. Před lety jsi stál u zrodu Mikro-
regionu Nepomucko, byl jsi jeho prvním manažerem...
To bylo, myslím, v roce 1998, kdy mě oslovil tehdejší starosta 
Nepomuka pan Michek. To začínaly dotační programy, nejdříve 
tuzemské, posléze z Evropské unie. Svazky obcí se ukazovaly jako 
ideální příjemci podpory, jednotlivé obce se tak spolu musely 
domlouvat. Ale několik projektů se povedlo, namátkou značené 
cyklotrasy na Nepomucku, informační centra Nepomuk, Žinkovy, 
Spálené Poříčí a Kasejovice, projektová dokumentace na vodu pro 
obce kolem Nepomuka, likvidace skládky v Žinkovech, oprava sil-
nice z Kláštera na Dubeč, autobusové zastávky, štěpkovač v Poříčí 
nebo informační panel v Nepomuku.

Také jsi vstoupil do komunální politiky, 
byl jsi městským zastupitelem...

Dvě volební období, od 2002 do 2010. Byl jsem členem finančního 
výboru. Ale upřímně řečeno s odstupem času už bych do toho nešel, 
určitě ne opakovaně, aktivní politika mi je čím dál víc cizí. V roce 1989 
jsem na Kasejovicku a Smolivecku nadšeně pod dohledem Lidových 
milicí seznamoval lidi s Občanským fórem a koncem socialismu 
v Čechách, jezdili jsme s manželkou do Prahy a vozili na venkov 
letáky. Nebylo to snadné, ale mělo to v té době aspoň trochu smysl. 
Jen škoda, že ten vývoj už v 90. letech postupně tak nějak uhnul.

Můžeš čtenářům říci něco o projektu cestovního ruchu 
Židovská cesta na Plzeňsku, na němž ses také podílel?

Ano, rok 2000 – 2001. Jeden z nejlepších projektů cestovního 
ruchu, které v Plzeňském kraji vznikly, a byla pro mě čest se na 
tom aktivně podílet společně s Jirkou Berouškem, Šárkou Tittel-
bachovou a Ondřejem Bendlem. Výsledkem byly videokazeta, CD 
ROM, webové stránky, plakát a skládačka, byly zmapovány židovské 
památky na území Plzeňského kraje. Komentář na kazetu namluvil 
pan Jan Kačer a setkání s ním bylo nezapomenutelné. 

Nabízí se tedy otázka - židovská kultura je ti blízká?
Určitě ano, rád navštěvuji židovské památky při cestách po 
Čechách, člověk se stále něco nového dozvídá. Oblíbená místa 
jsou zejména synagoga v Hartmanicích a nedaleké muzeum dr. 
Šimona Adlera na Dobré Vodě. A také máme i v rodině přímé vazby 
na židovské předky.

Považuješ se za nepomuckého patriota, ale 
nepocházíš odtud. Jak ses do Nepomuka dostal?

V roce 1986 jsme se s rodinou přestěhovali z Jablonecka do Starého 
Smolivce, získali jsme zaměstnání v tehdejším JZD Kasejovice. 
V roce 1996 jsme se přestěhovali do Nepomuka do staršího domku, 
který jsme se snažili postupně rekonstruovat.

Čím tě zdejší kraj oslovil?
Nemám moc rád rovinaté oblasti. Vyrostl jsem v Liberci pod Ješ-
tědem, na lyžích jsem byl v zimě častěji než ve škole. Takže kopce 
a údolí, kterých je zde dost, a hlavně se mi líbí, že je to kousek na 
milovanou Šumavu.

Dobře, ale přesto se zeptám, našlo by se 
něco, co ti v Nepomuku chybí?

No třeba mi zde chybí park, kde by se dalo procházet a relaxovat. 
To má třeba Blatná, ale i Blovice u zámku. Chybí mi zde „živé“ cen-
trum s pár malými tradičními českými hospůdkami a obchůdky. 
Náměstí je už v podvečer zcela vylidněné. Zbourání původních 
domů a výstavba toho monstra vedle kostela byl podle mě pro-
stě zločin. A chybí mi větší využití fenoménu sv. Jana. Takovou 
světoznámou osobnost v jeho rodném městě neumíme „prodat“.

Práce v hořehledském golfovém klubu je i časově 
dost náročná. Zbyde ti ještě čas zajít si třeba 
do kina nebo přečíst si pěknou knihu?

Do kina občas s manželkou zajedeme, s knihou je to už několik let 
mnohem horší. Přiznám se, že spíš prohlížím různé zajímavosti 
na internetu. 

Jakou hudbu rád posloucháš?
Nějaký vyhraněný žánr nemám. Ale rád si poslechnu Queen, 
Pink Floyd, Nightwish, Kryštofa, Tomáše Kluse, ale třeba i Evu 
Urbanovou.

Patříš k lidem, kteří rádi cestují? A s tím bych spojil 
ještě jednu otázku, která s tím tak trochu souvisí. Jaké 
kuchyni dáváš přednost? Staré dobré české, anebo jiné?

Já ujíždím na ostrých jídlech, což česká kuchyně tak moc nena-
bízí. Takže italská, balkánská a hlavně indická kuchyně. Běžnou 
kuchyni musím výrazně doostřit aspoň chilli nebo jalapeňos.Jinak 
ale cestuji rád, nyní už hlavně po Čechách, hlavně Šumava, občas 
Orlické hory nebo Liberec, odkud pocházím a kde mám maminku.

Na jedné straně je život převážné většiny evropské 
populace v pohodě, žijeme si téměř blahobytně. 
Ale na druhé straně je situace ve světě dost 
napjatá. Více než polovinu obyvatel Země sužuje 
chudoba, diktátorské režimy, nedostatek vody, 
epidemie. Kam si myslíš, že to všechno směřuje?

K tomuto bych se ani snad nechtěl vyjadřovat. Upřímně přiznávám, 
že zde již nejsem optimista. Přibývá stále více problémů a situace 
se pomalu, ale jistě vyhrocuje. Další a další krize, které stále více 
negativně ovlivňují Evropu, lidé se už téměř obávají zejména ve 
velkých městech chodit ven. A politici povětšinou lžou, mlží nebo 
mlčí. Hlavně aby se udrželi jakkoli u moci. Pokud se neudrží, je jim 
pomoženo, aby neutrpěli. Možná to i trochu souvisí s chudobou, 
epidemiemi. Je to opravdu hodně smutné. 

A ještě poslední otázka. Co tě, Jirko, dokáže 
potěšit, spravit ti náladu? A teď nemám na mysli 
nějaké velké věci, ale spíš něco obyčejného?

No úplně nejvíc mě potěší a udělá mi radost, když v pétanque 
vyhraji nad tebou, Alešem a Jardou. Ale jinak potěší milý úsměv 
doma i od známých či neznámých lidí a třeba dobrý vtip, Viktorka 
v čele ligy, sluníčko na Šumavě, osvětlená Zelená hora. Nebo když 
vidím, že se mým golfovým svěřencům daří a mají ze hry radost.

Děkuji ti za to, že sis na tenhle rozhovor udělal 
čas a přeji ti, aby se ti v letošním roce dařilo 
nejen na golfových greenech a boulodromech, 
ale hlavně také v osobním životě.

Rozhovor s Jiřím Holcem
O golfu a dalších aktivitách

Ing. Jiřího Holce znám mnoho let 
a troufám si říci, že jsme přátelé. 
Nejprve jsem ho poznal na tenisu 
a před několika roky na pétanque. 
Mimochodem Jiří byl první, kdo 
tuhle krásnou hru do našeho města 
přinesl. Sehráli jsme spolu mnoho 
zápasů a musím říci, že je to těžký 
soupeř. Další jeho velkou láskou je 
golf a vzhledem k tomu, že v loňském 
roce získal v golfovém puttování titul 
mistra České republiky, začali jsme 
v restauraci na Sokolovně naše 
 povídání právě golfem.

Text: Karel Baroch
Foto: archiv Jiřího Holce
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KINEZIOLOGIE „One Brain“ – léčebná metoda 21. století

Mgr. Miloslava Rutová
srdečně vás zveme na přednášku
v pondělí 25. dubna od 18 
hodin v aule ZŠ Nepomuk
Vstupné dobrovolné (vybraná částka bude 
darována útulku pro psy v Borovně)

Co je to Kineziologie „One Brain“?
M.R.: Je to jemná a desítkami let osvědčená 
metoda, která umí vytestovat emocionální 
příčiny našich zdravotních a psychických 
problémů a pomůže nám se jich zbavit. 
„One Brain“ spočívá v propojení mozkových 
hemisfér, v odstranění emocionálního stresu 
a v převzetí vlastní zodpovědnosti za pozitivní 
změny v našem životě. Spouští samoléčící síly 
organizmu a často nachází okamžitou pomoc 
tam, kde klasická medicína diagnostikuje 
„neřešitelné“ potíže. Touto metodou lze pomá-
hat odstranit bolesti různého druhu, psychické 
bloky, negativní tělesné projevy, problémy ve 
vztazích, alergie, strachy a závislosti, potíže se 
sebeuvědoměním. U dětí dokonce může zlepšit 
učení, vztah k autoritám nebo různé dysfunkce.

Téměř celý život jste pracovala 
s postiženými dětmi. Metodou „One 
Brain“ se zabýváte od roku 1995, 
a dokonce ji i v Plzni vyučujete. V praxi 

terapie nevypadá nijak složitě…
M.R.: Ano, někdy se lidé diví, jak je to snadné. 
Po odblokování získáte zpět moc nad sebou 
samými. Je to, jako když vytrhnete plevel 
i s kořenem. Přichází úleva. Plevel nevyraší 
znovu a znovu. Tím to ale nekončí. Po zjištění 
příčin přichází další část terapie. Jsou to cviky, 
tzv. korekce, které dávají dohromady pravou 
a levou hemisféru mozku, proto název One 
Brain – jeden mozek. 

Vaším cílem je tuto jednoduchou, 
úspěšnou metodu co nejvíce rozšiřovat.
M.R. Je mi skutečně líto, že ji ještě nevyužíváme 
ve školách. Ráda bych pomohla k jejímu rozší-
ření. Mám tu zkušenost, ostatně stejnou jako 
moji kolegové z 26 jiných států světa, že žáci, 
kteří One Brain absolvují, se lépe učí, skládají 
úspěšně přijímačky na střední školy, mají menší 
problémy s vystupováním. Ideální by bylo, 
kdyby tuto metodu zvládli učitelé i lékaři, a ti 
tak mohli pomáhat při řešení deprese, úzkosti, 
fobií, problémů se zvládáním učiva nebo třeba 
při řešení vztahů či špatných výsledků ve sportu. 
Využití je neuvěřitelně široké.

Jak jste se dostala na tuto zajímavou cestu?
M.R. Původně jsem pracovala jako zástup-
kyně ředitele a výchovný poradce na zvláštní 

škole, kde se děti mimo jiné trápily nízkým 
sebevědomím. Tehdy jsem objevila článek 
o kineziologii a hned jsem se rozhodla pomoci 
touto metodou svým žákům. Absolvovala jsem 
kurzy a cviky pro lepší využití mozku. Dětem 
při hodinách matematiky jsem pak cviky dopo-
ručila, aniž bych je do něčeho nutila. Ukázalo 
se, že to chtěly všechny vyzkoušet a najednou 
se začaly lepšit i výsledky při písemkách. Ově-
řila jsem si účinnost této metody. Je to, jako 
když odlupujete slupky z cibule. Lidé ke mně 
přichází jako uzlíček nervů a odcházejí jako 
sebevědomé bytosti, které sebou nenechají 
manipulovat.

Přijďte se podívat 25. dubna na přednášku, 
která může mít pro váš život zásadní význam. 
Paní Míla Rutová je pohodová a bezprostřední 
dáma, srší energií, ale k životu přistupuje 
s pokorou, pochopením a nadhledem. Veš-
keré vstupné bude na její přání odevzdáno do 
psího útulku v Borovně. Přijďte od 18 hodin 
do auly ZŠ Nepomuk a buďte vnímavými 
a štědrými posluchači. Vaše tělo, duše plus 
psí útulek v Borovně to jistě ocení.

Děkuji za rozhovor.  
Miroslava Brožová

Požár ve FÉNIXU 
 
 
 
 

Zajímavou zkušeností (bohužel negativní) 
prošlo volnočasové centrum v zimě tohoto 
roku. Ve FÉNIXU hořelo, Ateliér zažil 6. ledna 
noční požár a několik týdnů uváděl ohoře-
lou učebnu do původního stavu. Cizí zavinění 
vzniku požáru nebylo zjištěno. Mezi půl-
nocí a ránem se vznítil kabel k elektrické 
troubě, který byl zřejmě vadný již z výroby. 
Od přívodu začaly hořet i elektroinstalace 
a regál. FÉNIX měl však obrovské štěstí. Pla-
meny se uhasily díky nedostatku kyslíku. 
Odnesla to jen trouba, poličky, zásuvky, stěny 
a pomůcky pokryté pekelně páchnoucím 
popílkem. To je ta lepší část příběhu. Požár 
sice vznikl, ale sám se uhasil, nebyl nikým 
zaviněn, nikdo nechtěl FÉNIX podpálit. 

Mnohem smutnější bude pokračování. 
Předesílám, že FÉNIX je neziskový projekt, 
který má za sebou 3 roky provozu bez váž-
nějších problémů. Pro ověření neziskového 
charakteru centra jsme nabídli účetnictví 
ke kontrole finanční komisi města Nepo-
muk. K dispozici jsou pro zájemce statistiky 
účastníků, přehledy kurzů. Máme za sebou 
inventuru majetku a kontrolu průběhu čer-
pání dotací, aniž bylo shledáno pochybení. 

Bezprostředně po požáru jsme událost 
nahlásili starostovi města, místostarostovi, 
hasičům, pojišťovně, na policii. Probíhalo 
focení poškozené učebny Ateliéru a ofici-
ální závěr vyšetřovatelů byl formulován: 
příčinou vzniku požáru je technická závada 
na kabelu elektrické trouby. S pojišťovnou 
i zástupci města jsme konzultovali, jak škody 
co nejdříve napravit, aby mohly opět probí-
hat výtvarné kroužky. Zápach spáleniště byl 
nepříjemný i pro účastníky ostatních kurzů, 
táhl se nevybíravě celou budovou. Místosta-
rosta odsouhlasil způsob likvidace pojistné 
události tím způsobem, že naši zaměstnanci 
uvedou Ateliér do původního stavu, město 
FÉNIXU proplatí náklady s opravami spojené 
a celkové částka o výši cca 30.000 Kč se bude 
nárokovat od pojišťovny v rámci pojištění 
majetku města, protože budova i naprostá vět-
šina vybavení učeben jsou majetkem města.

Tento postup byl rychlý, logický a bylo 
možné dosáhnout bez velkých nákladů 100% 
nápravy. Škodu by uhradila pojišťovna města 
na základě posudku od Policie ČR a hasičů, že 
nebylo zjištěno cizí zavinění. Starosta města 
však z těžko pochopitelných důvodů navrhl 
případ požáru ve FÉNIXU projednat na radě 
města Nepomuk. Celou situaci však mohl 
ostatním radním jen těžko popsat, protože 
FÉNIX nezná. V centru se byl podívat pouze 

jednou za dobu svého starostování, a to do 
místnosti Ateliéru těsně po požáru. Nena-
vštívil však FÉNIX v době úklidu, výmalby, 
rekonstrukce po pojistné události. Nezají-
mal se v reálu o průběh likvidace škody, která 
byla díky p. Heroutovi a p. Denkové odvedena 
perfektně. Dokonce nezná ani další učebny, 
protože prý není (cituji) jeho povinností navští-
vit volnočasové centrum. Rada odhlasovala 4 
hlasy ku 1 hlasu, aby škodu po požáru uhra-
dil FÉNIX, nikoli pojišťovna města Nepomuk. 
Vše na základě nesprávně pochopené nájemní 
smlouvy a návrhu pana starosty. Bez ohledu 
na fakt, že město je majitelem budovy i vyba-
vení a je pro případ požáru v budově pojištěné. 
Usnesení rady jsme považovali za ukvapené. 
Náš návrh okamžitě zněl: opětovné projed-
nání případu. Požár byl zaviněn vadným 
kabelem, nikoliv naší činností. Starosta města 
jako hlavní důvod přenesení odpovědnosti 
na FÉNIX uvedl, že příčinou byla liknavost 
a nevytažení přístroje ze zásuvky. Pokud by si 
přečetl návod k elektrické troubě, který jsme 
hned po požáru v kopii odevzdali, zjistil by, 
že ani výrobce trouby nedoporučuje v návodu 
vytahování kabelu ze zásuvky, odcházíte-li 
z místnosti. Jako vedoucí centra jsem se objed-
nala na nejbližší jednání rady města Nepomuk 
na termín 9. března, abych podrobně objas-
nila souvislosti a předložila i názor našeho 
právníka. Počítala jsem i s variantou, že dis-
kuse s radními a panem starostou může být 
velmi demotivující. Proto jsme s manželem 
navštívili starostu města Blovic pana Podušku, 
abychom zjistili, jakou měrou přispívá město 
Blovice na provoz svého DDM, a jak vidí celý 
tento případ člověk, který je ve stejné funkci 
jako p. Švec. Srovnání bylo zarážející. Blo-
vice přispívají dvojnásobnou částkou ročně 
na provoz podobného centra, ale především 
si váží výsledků, které jejich DDM přináší pro 
obyvatele a spádovou oblast. Pro srovnání: 
nepomucký starosta neviděl za celou dobu 
svého starostování 4 z 5 učeben centra, neza-
jímá se o provoz a podle jeho slov (cituji) je mu 
způsob, jak budeme řešit náklady na odstra-
nění škody vzniklé požárem, „šumafuk“.

V telefonickém rozhovoru také p. Švec pro-
hlásil, že FÉNIX považuje za mylné rozhodnutí 
bývalého vedení, a pokud máme problémy 
s vytvářením finančních rezerv pro případy 
požáru a podobně, ať zvedneme ceny kurzů. 
Domnívám se, že to je více nežli alarmující 
názor, pokud jej vyřkne hlavní představitel 
spádového města. Smlouva o podpoře a part-
nerství s FÉNIXEM, sepsaná v roce 2013, je 

pro něj zcela evidentně jen zátěží z let minu-
lých, i když FÉNIX nabízí okolo 50 kroužků 
týdně a starosta by měl mít důvod ocenit 
projekt v podobném duchu, jako veřejně 
oceňuje DDM Blovice starosta p. Poduška 
(Pozn.: DDM Blovice nabízí po více než 20 
letech provozu zhruba 70 – 80 kroužků ročně, 
což je opravdu skvělý výsledek). V principu 
se zde nejedná pouze o to, kdo uhradí 30 
tisíc korun, zda pojišťovna, nebo FÉNIX, ale 
o pravidla spolupráce s městem, o nastavení 
skutečného (nejen papírového) partnerství.

V bulletinech, letácích, na webových strán-
kách se snažíme vyjádřit poděkování městu 
Nepomuk za podporu FÉNIXU. Ceníme si 
pomoci, která není malá a bez níž by FÉNIX 
neexistoval. Přístup starosty města je pro nás 
opravdu varovným signálem. Podle mého 
názoru by p. Švec měl přehodnotit svůj pří-
stup. Toto své tvrzení jsem rozhodnuta 
obhajovat 31. března na veřejném zastupi-
telstvu města Nepomuk, což je po uzávěrce 
tohoto dubnového vydání novin. Věřím, že vět-
šina zastupitelů, kteří uvidí tuto kauzu poprvé, 
bude vstřícná k přehodnocení pojistné udá-
losti. Předložíme jim podklady, aby nebyli 
odkázáni na názory vzniklé z nesprávného 
čtení nájemní smlouvy. 9. března při jed-
nání na městské radě jsem ze 4 radních cítila 
ochotu vyslechnout úhel pohledu druhé strany 
a věřím, že i zastupitelé města Nepomuk nebu-
dou případ požáru ve FÉNIXU posuzovat tak 
ukvapeně jako pan starosta. Přesto nějaký 
čas budou noční požáry mojí noční můrou 
a možná se přidají i zlé sny o půlnočních zlodě-
jích, vandalech a starostovi. Nepřála bych tuto 
situaci řešit žádnému spolku v Nepomuku. 

Prosím, zamyslete se, vážení čtenáři, 
nad absurditou celé této situace. Volnoča-
sové centrum má před sebou ještě 2 roky 
povinné udržitelnosti projektu. Pokud však 
bude p. Švec tímto způsobem nadále pod-
řezávat sotva vzrostlý stromek, pak se může 
stát, že se za 2 roky pro volnočasové cent-
rum nenajde provozovatel, který by chtěl 
projekt dále rozvíjet. Bez koncepční podpory 
města je FÉNIX odsouzen k zániku. Osobně 
se domnívám, že FÉNIX je dobré rozhodnutí 
bývalého vedení a je velmi prozřetelné pod-
porovat projekty, které umožňují stovkám 
obyvatel trávit užitečně svůj volný čas a vyu-
žívat jej k osobnímu rozvoji a vzdělávání. 

Přeji vám i Fénixu dobré jarní zprávy  
Miroslava Brožová

Reakce starosty

Cítím potřebu podat veřejné stanovisko 
vedení města Nepomuk k události, kterou 
byl požár ve volnočasovém centru FÉNIX 
a zároveň vyjádřit svůj osobní postoj k vyjá-
dření ředitelky volnočasového centra 
Mgr. Miroslavy Brožové k téže události. 

Předně je třeba konstatovat výchozí 
právní situaci. Volnočasové je provozo-
váno ústavem Monastery, z. ú., jako právním 
nástupcem dřívějšího občanského sdružení 
MONTEVRDE. Ústav má s městem Nepo-
muk uzavřenu smlouvu o výpůjčce, na jejímž 
základě užívá prostory pro volnočasové cen-
trum v domě čp. 88 na náměstí Augustina 
Němejce v Nepomuku, který patří městu Nepo-
muk. Smlouvu o výpůjčce uzavírala jménem 
občanského sdružení MONTEVERDE Mgr. 
Miroslava Brožová, která je zároveň zakla-
datelskou nástupnického ústavu a vykonává 
v ústavu funkci předsedkyně správní rady.

Bez ohledu na charakter a předmět čin-
nosti, je město Nepomuk ze zákona povinno 
přistupovat ke všem svým nájemcům, či jiným 
uživatelům nemovitého majetku nestranně 
a spravedlivě. První snahou vedení města proto 
bylo zjistit příčinu požáru. Věc je totiž právně, 
i z hlediska zdravého „selského“ rozumu, 
velmi jednoduchá. Pokud by požár vznikl 
z důvodů stavu budovy, patřící městu, odpo-
vídalo by za vzniklou škodu město Nepomuk. 

Pokud by požár vznikl činností výpůjčitele, 
nebo z důvodu stavu věci výpůjčitele, kterou 
do budovy přinesl a používal, odpovídal by za 
vzniklou škodu výpůjčitel. Ostatně v tomto 
smyslu zní i uzavřená nájemní smlouva. 

Zjištění vyšetřujícícah orgánů bylo 
jednoznačné. Požár vznikl v důsledku 
vznícení kabelu elektrozařízení, které 
si pořídil, do budovy umístil a použí-
val výpůjčitel. Kdo nese odpovědnost 
za vzniklou škodu je tak nesporné… 

Výpůjčitel, jmenovitě Mgr. Brožová, dobře 
ví, že město Nepomuk je povinno dodržo-
vat přísná, zákonem stanovená pravidla při 
hospodaření s městským majetkem a při vyna-
kládání veřejných prostředků. Vedení města 
si nemůže dovolit rozhodnout, že uhradí za 
jinou osobu škodu, byť by to byla osoba nevý-
dělečná či veřejně prospěšná. Takto fungování 
samosprávy opravdu nevypadá a občané města 
by jej v této podobě jistě neakceptovali. 

Město Nepomuk, má samozřejmě své 
nemovitosti pojištěny. Jako nejvhodnější tak 
vedení města shledalo postup, kdy výpůjčitel 
uhradí vzniklou škodu (neboť byla způso-
bena jeho činností a v důsledku stavu jeho 
věci), a pokud město Nepomuk obdrží od 
pojišťovny pojistné plnění, bezezbytku jej 
poukáže ve prospěch výpůjčitele. Tímto řeše-
ním nebude veřejný rozpočet města nijak 

poškozen, městský majetek bude uveden do 
původního stavu a nájemce dostane zpět vyna-
ložené prostředky, nebo alespoň jejich část.

Toto je tedy skutečný a objektivní stav 
věci. Postup vedení města považuji nejen 
za zákonu odpovídající a odpovědný vůči 
veřejnému majetku a občanům města, ale 
i za nanejvýš vstřícný vůči výpůjčiteli. 

Velmi mne proto mrzí, že se Mgr. Miroslava 
Brožová ve svém vyjádření nedokázala opros-
tit od osobních útoků a projevů nevraživosti 
vůči vedení města i mě osobně. Je mi líto, že 
měla potřebu využít vyjádření k požáru ve vol-
nočasovém centru k celé řadě nedůvodných 
útoků, které s věcí nijak nesouvisejí. Nezbývá 
než uzavřít, že z každé nepříjemné zkušenosti 
je nejlépe vzít si poučení do budoucna. V tomto 
případě je takovým poučením, že ani snaha 
o objektivní a spravedlivý postup a nezištně 
podaná pomocná ruka, nemusí být přijaty 
s očekávaným pochopením a vděčností, a nako-
nec se mohou obrátit proti tomu, kdo je činí.

Město Nepomuk má pochopitelně 
zásadní zájem na udržení a rozšiřování 
volnočasových aktivit pro občany města. 
V tomto směru bude také nesporně nadále 
konat. Jen bude muset napříště pečlivěji 
volit osoby, které si zvolí za partnery.

Jiří Švec, starosta 
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Nepomuk hostil krajské kolo 
přeboru škol v šachu

V lednu letošního roku proběhla okresní 
kola přeboru škol v různých městech 
Plzeňského kraje. I naše ZŠ Nepomuk se 
z okresního kola pro Plzeň-jih konaného 
v Plzni těšila z postupu do kola krajského. 
Pravidelně se tato akce koná rovněž 
v Plzni. V letošním roce však Šachový svaz 
Plzeňského kraje oslovil pro pořádání 
místní ŠK Dvorec. A tak krajské kolo pro-
běhlo trochu netradičně v Nepomuku. 
Krajský přebor škol se konal v pátek 
18. března v sále restaurace Sokolovna 
a sjelo se sem 24 družstev z nejlepších 
základních a středních škol Plzeňského 
kraje, aby se pokusila probojovat na 
přebor škol České republiky. Jednotlivá 
družstva soutěžila ve třech kategoriích: 
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a v kategorii 
středních škol. Hrálo se systémem „každý 
s každým“ na 9 kol v hracím tempu 
2x15 minut na partii - pro kategorie 
ZŠ. Střední školy pak hrály dvoukolově 
s tempem 2x20minut na partii. V každé 
kategorii postupují vždy 2 nejlépe umís-
těná družstva. Ze středních škol zvítězilo 
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí. 
V kategorii I. stupně bylo s přehledem 

nejlepší domácí družstvo ZŠ Nepomuk, 
které ztratilo pouhé 3 body, s náskokem 8 
bodů pak uteklo všem ostatním školám. 
Napínavé to bylo v kategorii II. stupně, 
kde se o postup na republiku předháněly 
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí, 
Masarykovo gymnázium Plzeň a ZŠ 
Nepomuk. Do posledního kola nebylo 
o postupujících jasno. Radost z postupu 
nakonec měli právě naši žáci. Podařilo 
se jim dokonce porazit celkově první 
tým, protože se ale primárně bodovalo 
olympijským způsobem, kde rozhoduje 
celkový počet bodů jednotlivých partií, 
skončili nakonec druzí. Oběma týmům 
ze ZŠ Nepomuk můžeme pogratulovat 
k postupu do republikového kola, které 
by se mělo konat v průběhu května ve 
Zlíně. Na závěr bych rád poděkoval všem 
organizátorům za vzornou přípravu a bez-
problémový průběh akce. Velké díky patří 
samozřejmě všem sponzorům, zejména 
Plzeňskému kraji, městu Nepomuk, 
restauraci Sokolovna, firmám Jan Pondě-
lík a HD REKLAMA.

Petr Čekan

Město Nepomuk a ZŠ Nepomuk děkují všem, kteří se věnovali přípravě a také 
realizaci perfektně nachystaného turnaje. Zároveň blahopřejeme ke krásným 
výsledkům oběma šachovým družstvům ZŠ Nepomuk.Jiří Švec a Milan Demela

Dětský maškarní 
bál v sokolovně

V sobotu 27. února se na Sokolovně 
v Nepomuku uskutečnil dětský maškarní 
bál, který pro své příznivce uspořádaly 
Mateřské centrum Beruška a Pro Nepo-
muk. Akce se velmi vydařila a navštívil ji 
velký počet dětí, rodičů i prarodičů, za což 
jsme nesmírně rádi. Děti si užily odpole-
dne plné dětských písniček, se soutěžemi, 
atrakcemi v podobě skákacího hradu či 
malování na obličej, které zajistily Eva 
Valmová a Kateřina Semanová, a s vystou-
pením Natálky Hrychové, které mělo velký 
úspěch. Samozřejmě nechybělo vyhlášení 
nejhezčích masek, sladké dobroty a vše, 
co k maškarnímu bálu patří. Fotografie 
z této akce najdete na materskecentrum-
beruska.rajce.idnes.cz/. Těšíme se na vás 
příští rok a děkujeme všem, kteří se podí-
leli na organizaci akce!

Monika Nová a Miloslav Kubík

Rybáři pořádali  
halový přebor

V neděli 13. 3. jsme pořádali již druhým rokem Krajské kolo 
halového přeboru v rybolovné technice. Závod se konal v hale 
Sokolovny Nepomuk, kde bylo pro závodníky připravené zázemí 
včetně občerstvení, které si vzali na starost rodiče dětí z naší 
organizace. Závodů se zúčastnil rekordní počet uchazečů – 48 
žáků a žákyň ze 7 organizací. Celý závod probíhal ve zdravém 
soutěžním duchu. Taktéž i atmosféra byla velice přátelská, pro-
tože se všichni závodníci znají, tak mezi nimi nepanovala velká 
rivalita. Náš kroužek reprezentovalo krásných 11 závodníků. 
V kategorii mladší žáci to byli dva nováčkové – Filip Mašek 
a Šimon Flandera - a dále Petr Palacký a Filip Duraj. V katego-
rii starší žáci nás reprezentovali bratři Holubové, Jan Kohout, 
Miroslav Strolený a Josef Vacek. V kategorii starší a mladší 
žákyně jsme měli jen jednu závodnici Kristýnu Kamasovou 
a v poslední kategorii junioři a juniorky byla Kristýna Palacká.

Všichni soutěžící se těšili na hodnotné ceny od firmy Milo. 
Výsledky byly nejasné do poslední chvíle. V kategorii mladší žáci 
se nakonec na krásném 6. místě umístil nováček Šimon Flan-
dera, Filip Duraj skončil na 8. místě, Filip Mašek na 12. místě 
a Petr Palacký na 19. místě. V kategorii starší žáci se nám již 
povedlo medailové umístění. Zlatou medaili si odnesl David 
Holub a bronzovou Ondřej Holub. O čtvrté místo se dělili Josef 
Vacek a Miroslav Strolený. Osmé místo pak obsadil Jan Kohout. 
Kristýna Kamasová uhájila 4. místo v kategorii starší a mladší 
žákyně a v poslední kategorii junioři a juniorky se Kristýna 
Palacká umístila na 6. místě. Děkujeme všem zúčastněným 
závodníkům a jejich doprovodu za skvělou atmosféru a těšíme 
se na další závody. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kdo se 
podílel na organizaci, Západočeskému územnímu svazu, místní 
organizaci Nepomuk za finanční podporu a firmě Milo za poskyt-
nutí cen. Akce byla podpořena z grantu města Nepomuk.

Jan Hozman, Český rybářský svaz,  
místní organizace Nepomuk

Naše pionýrské úspěchy 
v roce 2015

V únoru jsme obdrželi výsledky soutěží, které vyhlašuje repub-
likové ústředí Pionýra. Udělaly nám opět velkou radost.

Pionýrská skupina Nepomuk, oddíl Pusík a Knoflíci, se 
zapojila do republikové soutěže Pionýrský sedmikvítek v oboru 
rukodělné a výtvarné činnosti. Do soutěže jsme odeslali 20 
výrobků a z celkového počtu 353 prací získaly naše výrobky 
jedno první místo (Jakub Kotlan, oddíl Knoflíci) a dvě druhá 
místa (A. Šlajerová, Knoflíci, a Kristýna Dvořáková, oddíl 
Pusík). Blahopřejeme vedoucím oddílů a všem těm, kteří své 
výrobky prezentovali na této republikové soutěži Pionýra.

Soutěž Sami o sobě je republiková pionýrská soutěž 
v propagaci práce pionýrských skupin a oddílů. Naše při-
hláška do soutěže doplněná výstřižky z novin, dokumenty 
a fotografiemi za období září 2014 - září 2015 byla hodno-
cena v pěti kategoriích. Nejúspěšnější jsme byli v kategorii 
propagační předměty - hrnečky, trička. Druhé místo jsme 
získali v kategorii Výroční zpráva. V kategorii interneto-
vých stránek - čtvrté místo. Celkové umístění PS Nepomuk 
je první!!! Navázali jsme na naše úspěchy v této soutěži z let 
1994-2006. Po deseti letech jsme se přihlásili znovu a opět 
máme první místo. Je to naše již deváté zlato v této soutěži.

Miroslav Dvořák

Jaroslav Somolík předává ceny nejlepším  
účastníkům přeboru, foto Petr Palacký

Foto Milan Demela

XVIII. rybářské závody 
Úslavského poháru

ČRS, z.s., Místní organizace Nepomuk
pořádá 1. 5. 2016 na rybníce Klášter
XVIII. rybářské závody Úslavského poháru

Program:
5.30–6.50 registrace závodníků
6.50–7.00 krmení
7.00–10.00 1. kolo
10.50–11.00 krmení
11.00–14.00 2. kolo

Pravidla:
Chytat se bude na váhu!
Nutné mít s sebou vezírek
Zápisné: 250 Kč
Pohár starosty města Nepomuk  
o největší ulovenou rybu.  
Občerstvení zajištěno.

Na všechny závodníky se srdečně těší 
místní organizace Nepomuk.  
Partneři akce: Město Nepomuk,  
Decathlon, obec Klášter
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Poděkování od hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk 
děkuje všem sponzorům, kteří 
věnovali ceny do tomboly na hasičský 
bál konaný 20. února v nepomucké 
Sokolovně. K tanci a poslechu hrála 
kapela Hájenka a přišlo se bavit přes 
150 lidí.nPoděkování patří: AH Elektro - 
František Holub Nepomuk s.r.o., AMK 
Nepomuk, Aqua Zoo, Autodíly Jiří 
Frolík, Autoservis Hlava, Autoservis 
Pyramida – auto Kelly, Avon Šulcová, 
Benzina Nepomuk, Bufet Bárta, 
ČMSS, Demela Milan, DHW Paleček, 
DHW Pro, Drogerie Teta, Elektro F+V, 
Elektroinstalace Míkovec, Foto Sýkorovi, 
HD Reklama, Hlavsovi, Instalatérství 
Troch, Kadeřnický salon Martin Bršlica, 
Kadeřnictví Lady, Kadeřnictví Mili 
Špačková, Klatovské rybářství a.s., Klaus 
Timber a.s., KLIMEX–N, Korous Pavel, 
Kosmetika Kulová, Kovošrot Rojík, 
květiny Kopretina, květiny Rašková, 
Lékárna Hánová, MILKOT s.r.o., MMA 
Jiří Beroušek, Müllerová Lenka, Novila, 
Obchod U Petrů, Obreta, Pila Nepomuk, 
Pneuservis D+H, Pohřební služba 
Vanišová, Průcha nářadí, Relax studio 
Lucie, RESTAURACE SOKOLOVNA, 
Řeznictví Chodora, Řeznictví Tafat, 
Silnice Nepomuk, SKY Trade s.r.o., Steak 
House, STOCK Plzeň, Šota koupelny, 
Tesas TOP s. r. o, TJ Sokol Nepomuk, 
Trafika Hessová, Truhlářství Martin Král, 
Truhlářství Müller, UNIBRICK s.r.o., 
Vlastimil Kovář, Zdravá výživa „U JÁNA“, 
Zelenina Dvorec, Zelenina Šloufová, 
Zlatnictví Dindová, Zvěrolékař MVDr. 
Ladislav Janovec. Mediální podpora: 
Nepomucké noviny, NIKA-TV a www.
nepomuk.cz

Vladimír Vozka

Klimatologická charakteristika  
března ve městě Nepomuk Zpracoval Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu 
(období 1961-90) - 7°C

Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961-90) - 47,7 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Duben 2009 11,8°C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Duben 1980 4,3°C
Maximální měsíční úhrn srážek Duben 1980 106 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Duben 2007 10,8 mm
Maximální teplota vzduchu 23. 4. 1968 30,5°C
Minimální teplota vzduchu 10. 4. 1956 -10,2°C
Maximální průměrná denní teplota 
(T07+T14+2*T21)/4 29. 4. 2012 21,9°C

Minimální průměrná denní teplota 
(T07+T14+2*T21)/4 12. 4. 1986 -3°C

Nejnižší maximální denní teplota 11. 4. 1986 -0,9°C
Maximální denní úhrn srážek 23. 4. 1980 41,3 mm
Maximální výška sněhové pokrývky 24. 4. 1980 24 cm
Maximální výška nového sněhu za den 23. 4. 1980 22 cm
Nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou Duben 1980 11
Nejvyšší počet ledových dnů (TMA -0,1°C a nižší) Duben 1986 1
Nevyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Duben 1954, 1956 20
Nejnižší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Duben 1955 2
Nejvyšší počet letních dnů (TMA 25°C a vyšší) Duben 1962 7
Nejvyšší počet tropických dnů (TMA 30°C a vyšší) Duben 1968 2

Plzeň-Jih, Okresní přebor (15.–20. kolo)

02.04.2016 16:30
Dvorec - Letiny
Klášter - Chotěšov 
Žinkovy - Předenice 
Chlumčany B - Nepomuk B

09.04.2016 16:30
Letiny - Žinkovy 
Klášter - Nepomuk B 
Radkovice - Dvorec

16.04.2016 17:00
Dvorec - Lužany  
Kasejovice - Nepomuk B  
Klášter - Předenice 
Chlumčany B - Žinkovy

23.04.2016 17:00
Klášter - Žinkovy
Nepomuk B - Dobřany  
Blovice - Dvorec 

30.04.2016 17:00
Dvorec - Chotěšov 
Vstiš - Nepomuk B 
Kasejovice - Žinkovy 
Klášter - Chlumčany B 

07.05.2016 17:00
Klášter - Letiny  
Žinkovy - Dobřany 
Nepomuk B - Dvorec 

1. A třída FK 
Nepomuk  
(jarní část)

02.04.2016 16:30 Nepomuk – Horažďovice
09.04.2016 16:30 Chodský Újezd – Nepomuk
16.04.2016 17:00 Nepomuk – Horní Bříza
23.04.2016 15:00 Košutka – Nepomuk
30.04.2016 17:00 Nepomuk – Stříbro
07.05.2016 15:00 Žichovice – Nepomuk
14.05.2016 17:00 Nepomuk – Křimice
21.05.2016 17:00 Nepomuk – Kralovice
28.05.2016 17:00 Nepomuk – Mochtín
04.06.2016 17:00 Raková – Nepomuk
11.06.2016 17:00 Pačejov –W Nepomuk
18.06.2016 17:00 Nepomuk – Nýrsko

Nepomuk Duben

2. 4. Jaroslav Uhlíř, Hodina zpívání ve zvěřinci, 
dětský písničkový pořad, od 16.00 hodin, 
Sokolovna Nepomuk, předprodej vstupenek 
KIC Nepomuk, vstupné 80 Kč, předprodej KIC 
Nepomuk

2.4.–1.5. Pohledy z dovolené, Fotoklub 
Nepomuk, výstava fotografií, Zelenohorská pošta

9. 4. –15. 5. Setkání, Marie Šebková, Jitka 
Čížková, výstava obrazů, Malá galerie

9. 4. Zpívaná, Když se sejdem, od 20.00 hod., 
Sokolovna

12. 4. Putování 2016, podpora osvěty autismu, 
beseda, od 17.00 hodin, sál Městského muzea 
a galerie Nepomuk 

13.–17. 4. Gulášové slavnosti a netradiční 
knedlíky, Švejk restaurant U Zeleného stromu

15. 4. Kabát revival Plzeň, od 21.00 hod., 
Sokolovna

16. 4. Nepomucký (farmářský a řemeslný) trh, 
hrají The Dixie Hot Licks, 8.00 -12.00, náměstí A. 
Němejce

16. 4. Otvíráme Nepomuk!, den otevřených 
dveří památek a muzeí v Nepomuku, od 8.00 do 
16.00 hodin, vstup zdarma

16. 4. Divadlo Propadlo: Z Plzeňských pověstí, 
divadelní představení pro malé i velké, od 10.00 
hodin, Městské muzeum / Malá letní scéna (dle 
počasí), pořádá Město Nepomuk

16. 4. Komentovaná prohlídka interiérů 
nepomuckých církevních staveb s běžně 
nepřístupnými prostory s Pavlem Motejzíkem, 
vstup zdarma. Začátek v 13.00 hodin před 
kostelem svatého Jana Nepomuckého.

16. 4. Komentovaná vycházka na téma domy 
na náměstí, vývoj města s návštěvou běžně 
nepřístupných prostor s Pavlem Kroupou, vstup 
zdarma. Začátek v 15.00 hodin před kostelem 
svatého Jana Nepomuckého.

16. 4. Poker, od 20.00 hod., Sokolovna

19. 4. KAREL IV. aneb 700 od narození Otce 
vlasti, interaktivní přednáška o Karlu IV., od 
18.00 hodin, sál Městského muzea a galerie, 
pořádá Město Nepomuk, vstupné dobrovolné

23. 4. Zájezd do divadla do Prahy (Divadlo 
Palace) na komedii Miláček Anna, pořádá KIC 
Nepomuk

25. 4. KINEZIOLOGIE „One Brain“ – léčebná 
metoda 21. století, Mgr. Miloslava Rutová 
od 18.00, aula ZŠ Nepomuk

30. 4. Pétanque víkend (dvojice), od 11.00 
hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk, www.
petanque.sokolnepomuk.cz

30. 4. Stavění májky, od 18.00 hod., v parčíku 

proti Holubům ve Dvorci, pořádá SDH Dvorec

30. 4. Pálení čarodějnic, od 16.00 hodin, bohaté 
občerstvení, pořádá SDH Nepomuk

30. 4. Pálení čarodějnic a opékání buřtů, 
k tanci a poslechu hraje Speciál one, od 17.00 
hodin, Fotbalové hřiště Dvorec

1. 5. Pochod S perníkem turistickým 
chodníkem, KČT Nepomuk

1. 5. Po stopách Karla IV. - koncert 
mezzosopranistky Edity Adlerové, od 17.00 
hodin, kostel sv. Jakuba Většího 

Nepomucko Duben

3. 3.–15. 5. Od Ferdy po Jonatána, putovní 
výstava z dílny Památníku písemnictví na Moravě 
zavede dětské i dospělé návštěvníky do světa 
oblíbených zvířecích hrdinů našich pohádek 
a večerníčků (příběhy Ferdy, Jonatána, Broučků, 
Žofky a mnoha dalších), expozice je doplněna 
o pohádkové knihy, hernu a výtvarný koutek, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

1. 4. Noc s Andersenem, knihovna Kasejovice

1. 4. Vypsaná fixa, od 20.00 hod., Music Sklep 
Spálené Poříčí

2. 4. Ukliďme svět!, Spálené Poříčí

2. 4. Komorní sbor českých muzikantů - Jarní 
koncert, plzeňské hudební těleso, koláž skladeb 
od renesance po současnost, od 18.00 hodin, 
zámecký areál Chanovice

2. 4. THE DROPS, Music Sklep, Spálené Poříčí

2. 4. Muzeum technické a vojenské techniky 
Zruč, Sraz v Sadech pětatřicátníků u Právnické 
fakulty v Plzni v 10.15 hodin, Pořádá Pionýr 
Nepomuk. Nutné přihlášky předem na e-mail 
mhejlik@seznam.cz.

7. 4. Zmizelá Šumava II. – beseda se 
Šumavákem E. Kintzlem, beseda spojená 
s promítáním o historii Šumavy a životě jejích 
lidí, od 18.30 hodin, KD Chanovice 

8. 4. Ukradený ovoce + Totální nasazení + 
Covers for lovers, Music Sklep, Spálené Poříčí

9. 4. Cela pro Klárku + Exil, Music Sklep, 
Spálené Poříčí

9. 4. Sportovní bál, od 20.00 hodin, hostinec 
U Černých baronů v Prádle, pořádá Sokol Prádlo, 
k tanci a poslechu zahraje Malý melodion

10. 4. Láska z pekla, divadlo pro děti, Sokolovna 
Spálené Poříčí

14. 4.–12. 6. Alespoň jeden dobrý skutek 
denně!, výstava o historii blovického skautingu, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

15. 4.–8. 5. Paměť Davidovy hvězdy, synagogy 
zaniklé, současné a přeměněné, výstava kreseb 
Jaroslava Hodka, špejchar Ve Dvoře, Spálené 
Poříčí. Vernisáž 15. 4. v 17.30 hod.

16. 4. De Colt, Music Sklep, Spálené Poříčí

18. 4. Barma, zapomenutá země, přednáška 
fotografa Josefa Chalupného, od 18.30 hodin, sál 
Kulturně společenského centra města Kasejovice

20. 4. Přednáška Feldpostky Josefa Krňoula 
(válečná korespondence z let 1914–1918), 
od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

22.–24. 4. Pernaté hody, Vinárna Joachim 
Lewidt Spálené Poříčí

22. 4. RAP SHOW, Blakkwood Projekt Asia 
(Renné Dang + Viktor Sheen), Music Sklep, 
Spálené Poříčí

23.–24. 4. Mezinárodní MČR Trial Kramolín, 
pořádá AMK Nepomuk v AČR, www.amk.
nepomuk.cz

23. 4. Den proti úložišti, místo a čas i program 
budou upřesněny, společná akce obcí 
regionu proti záměru vybudovat zde úložiště 
radioaktivních odpadů, Chanovice

23. 4. Pouť ke svatému Vojtěchu, odpolední 
slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání 
v Újezdě u Chanovic

23. 4. Extra Band revival / Turbo, společný 
4hodinový koncert k výročí 35 let od vzniku 
kapely Turbo, křest nového DVD Turbo 35 live, 
od 21.00 hodin, Lnáře u Kasejovic, předprodej 
vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz

23. 4. FERAT + ALIGATOR + ATTAX, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

24. 4. Den Země, Brány památek dokořán,  
Den otevřených dveří v Ekocentru a záchranné 
stanici, Spálené Poříčí, program pro děti 
i rodiče, soutěže 

24. 4. Lipensko, autobusový zájezd, pořádá 
město Kasejovice, odjezd v 6.30 z kasejovického 
náměstí, doprava 200 Kč, informace na tel.: 
602 429 346

24. 4. Papírová neděle, pracovní dílna pro děti, 
od 13.00 do 18.00, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

28. 4. Ivo Hermanovský – vibrafon, Marie 
Benetková – příčná flétna, Vojtěch Novák 
– klavír, od 19.00 hodin, pořádá ZUŠ Blovice 
v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště 
v Blovicích, kontakt: 721 807 876

29. 4. Komorní koncert L'estro arco, zámek 
Spálené Poříčí

30. 4. Návštěva kláštera Plasy. Sraz na Hlavním 
nádraží v Plzni „u slévače“ v 7.50 hodin. Návrat 
v 16. hodin. Pořádá Pionýr Nepomuk. Nutné 
přihlášky předem na e-mail mhejlik@seznam.cz.

30. 4. Oslava Máje Lučiště, Číčov, Lipnice, 
Spálené Poříčí

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic, 
Chanovice

Putování 2016

Putování je čtvrtý ročník osvětové akce – putování dospělých autistů po České republice 
od města k městu. Na konci většiny dní je uspořádána beseda o životě lidí s autismem 
jako příležitost se putujících na cokoli zeptat, na některých se objeví různí odborníci na 
autismus nebo lidé, kteří jsou s autismem nějak spjati. 

V Nepomuku se uskuteční tato beseda v úterý 12. dubna 2016 v sále Městského 
muzea a galerie od 17.00 hod. Bližší informace: www.adventor.org/putovani-2016
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Střední odborné učiliště 
Blatná srdečně zve na

20. dubna 2016  
Jízda zručnosti traktorem s přívěsem
Oblastní kolo soutěže určené pro žáky zemědělských 
škol a učilišť, kteří získávají řidičský průkaz skupiny T. 
Letos pořádáme již 15. ročník této atraktivní soutěže. 
Tradičním spolupořadatelem a sponzorem je Agrozet 
České Budějovice. 

26. dubna 2016 
Den moderní techniky
Představíme firmy, se kterými naše škola spolupracuje. 
Uvidíte výstavu traktorů VALTRA a komunální techniky 
KUBOTA, ukázky nejnovějších zařízení a metod v oboru 
svařování, profesionální ruční elektrické nářadí a další. 
Svoji účast přislíbili i účastníci letošního Rallye Dakar 
jezdec Martin Macík s kamionem LIAZ a fotograf Petr 
Lusk s TOYOTOU.

Místo a čas konání obou akcí – areál Středního 
odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671 od 9:00  
Více informací na www.soublatna.cz.

Kulturní a informační centrum  
zve děti i dospělé na představení  

Jaroslav Uhlíř  
HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI  
v sobotu 2. dubna 2016  
od 16.00 v sále Sokolovny Nepomuk.

Kulturní a informační centrum zve  
děti i dospělé na pohádku  

BYLO NEBYLO 
Z PLZEŇSKÝCH POVĚSTÍ, 
kterou zahrají herci 
plzeňského divadla Propadlo 
v sobotu 16. dubna 2016 
od 10.00 v sále Městského 
muzea a galerie Nepomuk.

Vstupenky za 30 Kč můžete zakoupit v předprodeji v KIC 
Nepomuk, nám. A. Němejce 126, tel.: 371 580 337  
nebo na místě před představením.

TJ Sokol Prádlo, z.s.
 
Vás srdečně zve do Hostince U Černých 
baronů na Sportovní bál, který se koná  
9. dubna 2016 od 20 hodin. Hraje Malý 
melodion. Vstupné 100 Kč.  
 
Bohatá tombola. Těšíme se na vaši účast!

— sk. C+E  – na lehkou soupravu – vnitro
— sk. C – na sólo12 t – MKD

Praxe, spolehlivost a časová flexibilita nutná. 
Veškeré informace na tel.: (+420) 733 653 612.

Přijmeme řidiče
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vzpomínka

Dne 7. dubna 2016 uplynuly již 4 roky 
od úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka, 

pana Zdeňka Kouby.

Všem, kteří mu věnují tichou 
vzpomínku, děkují manželka  
a děti s rodinami.

vzpomínka

Dne 16. 4. 2016 uplyne 8 let,
co od nás navždy odešla
naše milovaná manželka, 
maminka a babička

paní Jaroslava Cygánková.

Za tichou vzpomínku děkují 
manžel Václav, syn Luboš, dcery 
Vendula a Šárka a vnoučata.

Blahopřání

Dne 30. 4. 2016 
oslaví svoje životní jubileum 75 let pan Václav Řeřicha 

z Nepomuka. Vše nejlepší, hodně pohody, zdraví a štěstí 
přeje manželka, dcera Alena s rodinou a vnuk Tobiáš. 

K přání se připojuje rodina Koubkova a Bucialova, paní 
Osuská a ostatní příbuzní.

Životní jubileum

90 let 
Kubík Josef

Blahopřejeme!

vzpomínka

Měl jsem vás všechny rád 
a chtěl jsem se všemi s vámi žít,
vzpomeňte si na mne
já přece nechtěl nikdy odejít.

Smutný je datum 17. dubna 2016,
kdy mě navždy opustil
můj milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

pan Miroslav Holý
ze Sedliště u Nepomuka

Všichni, kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Manželka, děti  
s rodinami, sestra, babička a ostatní 
příbuzní. Nikdy nezapomeneme.
Děkujeme za vzpomínku.

Pohřební ústav Hořejš

Žižkova 120, Blatná 
(vedle ZŠ J. A. WKomenského)

– služba 24 hod, 7 dní v týdnu vč.svátků
– zajišťujeme veškeré pohřební služby
– dlouholeté zkušenosti, minimální režie

Tel.: 383 422 464, 603 512 653
604 213 930, 775 968 082

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Nepomuk  
Vás zve na akci

„Pátrání po modrém drakovi“ 
 
p2nepomuk.rajce.idnes.cz/; www.nepomuk.pionyr.cz

Znovu se nám otevírají dveře do tajemného světa draků. Nedávno 
byla objevena legenda o dračím údolí, kde má být modrý drak 
oplývající magickou mocí, díky které nám může splnit jedno přání. 
Rozhodli jsme se proto, po něm vyhlásit pátrání.

Kde: na táborové základně Přebudov u Kasejovic.
Kdy: 13.–15. května 2016
Začátek: sraz v pátek 16.15 hodin na nádraží  
v Nepomuku, odjezd v 16.37 hodin do Budislavic
Konec: v neděli ve 12.45 hodin odjezd  
na nádraží v Nepomuku nebo si rodiče odvoz  
dětí zajistí sami z TZ Přebudov do 13.00 hodin
Cena: 250,- Kč (členové PS); 300,- Kč (ostatní)

Akce je určena pro děti 2.–9. tříd. S sebou: spacák, pevnou obuv, 
oblečení do přírody, oblečení na spaní, hygienické potřeby, kopii 
kartičky pojištěnce, pláštěnku, holinky, baterku, šátek a dobrou 
náladu. Přihlásit se je možné do 18. dubna 2016 na adrese: 
Václav Horník, Tel: 723 985 759; kasmen@seznam.cz (dostanete 
přihlášku, kterou vyplníte a pošlete zpět) Akci uhraďte hotově 
nebo na účet: 2206475756/6210 (VS na přihlášce) do 25. dubna 
2016. Neváhejte, kapacita je omezena!

Klub českých turistů odbor Nepomuk
Vás zve na 9. ročník pochodu

S perníkem turistickým 
chodníkem  
 
1. května 2016 v Nepomuku  
Pochod se koná na počest 40. výročí 
obnovení činnosti turistiky v Nepomuku  
Pěší trasy: 10 km, 15 km, 25 km 
Start: Nádraží ČD Nepomuk 8:00 – 9:30 hod.  
Startovné: 15 Kč – členové KČT a děti do 15 let,  
ostatní 20 Kč.

Ocenění: Pamětní list a perník. Pro zájemce razítko IVV. Možnost 
plnění městské trasy IVV: „Městem sv. Jana Nepomuckého“. 
Plnění oblastního turistického odznaku Nepomucko.
Cíl: Dvorec nádraží ČD Nepomuk do 15.oo hod

Trasy: 10 km nádraží ČD Nepomuk (Dvorec) - Vrčeň - Sedliště – 
Srby – nádr. ČD Nepomuk / 15 km nádraží ČD Nepomuk (Dvorec) 
– Vrčeň – Sedliště - Srby – Harvánek – Klášter – nádr. ČD Nepomuk 
(Dvorec) / 25 km nádraží ČD Nepomuk (Dvorec) – Vrčeň – Sedliště 
– Srby – Buková hora – Měcholupy – Chvostule – Prádlo – nádr. ČD 
Nepomuk (Dvorec). www.kctnepomuk.cz
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Nabídka platí od 1.4. do 30.4.2016 
 v prodejně „U Stodoly“
Gouda 48% cena za 1 kg 99,00
Choceňské Tradiční pomazánkové 150 g 21,90
Zakysaná smetana 15% 180 g 9,90
Zavináče cena za 1 kg 122,00
Prácheňská kýta cena za 1 kg 149,00
Kuřecí křídla TF zmr. 600 g 34,90

Nabídka na ČARODEJNICE – 25.4. – 30.4.2016 
Písecké špekáčky cena za 1 kg 89,00
Písecká klobása cena za 1 kg 109,00
Špekáčkový pikantní točený salám bez lepku cena za 1 kg 79,00
Gambrinus Originál 10° 1,5 l PET 29,90
 
Nabídka platí od 1.4. do 14.4. 2016 
 v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Jihočeský Nature bílý jogurt 150 g 7,90
Smetanové pomazánky 80 g mix příchutí 8,90
Kyška 400 ml 13,90
Eidam blok 30% cena za 1 kg  79,00
Uzená krkovice b.k. cena za 1 kg 109,00
Vídeňské párky cena za 1 kg 119,00
Kuřecí stehenní řízky 500 g zmr. 49,90
Velkopopovický Kozel 11° 0,5 l 9,90

inzerce inzerce

KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

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

Řádková inzerce
Prodám pračku Zanussi za 500, el. sporák Mora 
za 500, Digestoř - horní odv. za 150, násypná 
kamínka - cena dohodou. Tel. 775 581 180

Prodám velkou sbírku poš. známek aršíků a pohledů. 
Dále prodám panen. hevery 25t, 12t, 5t. Dále 
14 ks oko oko vel. klíč. Tel. 732 247 938

Prodám trojdílné špaletové okno, staré dveře na chalupu, 
umyvadlo, wc mísu s tyčovým splachovadlem. Tel. 775 581 180 

Prodám zánovní šicí stroj šlapací, dále prodám černý 
kožený dámský kabát s kapucí vel. 44-46. Tel. 371 591 945

Prodám inkontinenční kalhotky Hartman molicare 
mobil super. Pas 80 - 120 cm. 9 balíčků po 14 
kusech za 2000 Kč. Tel. 723 348 812

Prodám nový bezdr. telefon Ufolsp 500, regál 5 polic 
500, podpaž. hole 200, 2 akuvrtačky a 1 nabíječku 
1000, sušák prádla 200. Tel. 776 693 073

Prodám auto Hyundai Accent 1,3, r.v. 2005, najeto 
110 tisíc km. Bližší info na tel. 603 913 042

Prodám Škoda felicia kombi, r.v. 2000, abs, central mlhovky 
závěs tk E 20018, cena 10.000 Kč. Tel. 702 877 057

Koupím seno. Nabídněte. Prodám gumo filcáky 
č. 10, č. 11 - 2 ks páry. Tel. 776 814 094

Koupím štěně. Bígl - čistokrevný - pes - trikolor. Pokud máte 
nebo očekáváte, prosím volejte nebo piště. Tel. 731 061 772

Hledám paní nebo slečnu na občasné hlídání 2 letého 
synka. Klidné dítě. R. Fojtová, Nepomuk. Tel. 608 707 667

Žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety, na míru se 
zárukou a pozáruční servis, shrnovací dveře 
a stěny. Nepomucko. Tel. 603 309 702

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. půjčky, 
sloučení půjček. Poskytujeme: zaměstnanec, 
mateřská d., důchodce. Tel. 722 600 239

Prodej slepiček 

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14–19 
týdnů. Cena 149–180,- Kč/ks. Prodej se uskuteční: 
10.dubna, 10. května a 12. června 2016 Nepomuk 
u fary – 16.20 hod.Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek, cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00–16.00, 
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
V AREÁLU UNIBRICK NEPOMUK

Foto měsíce

Poslední závan zimy. Patrně poslední sněhové nadílky a vydatné 
námrazy jsme si mohli užít během několika březnových dnů, jak 
dokládá i snímek Jitky Košanové. Dle dlouhodobé předpovědi mete-
orologů ucítíme v dubnu již skutečné příznaky přicházejícího jara.

Restaurace sv. Vojtěch 
(Vrčeň – areál pod rybníkem)

*Nově otevřeno*

Rozvoz obědů, široký výběr jídel, 
od kulinářského mistra

oceněného cenami Šumavských hotelů.

1. Denní menu - výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 65,-
1x týdně moučník zdarma!

2. Senior menu - výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 55,-

Strava upravena speciálně pro seniory
3. Rozvoz minutkových jídel dle nabídky v termoboxích od 99,-

4. Rozvoz studených i teplých večeří
 výběr z pěti jídel za 65,-

5. Rozvoz pizzy zn. Gladiator a Della casa,
i s dopravou a krabicí za 139,-

 
Rozvoz sedm dní v týdnu i o svátcích 

od 10:00 do 22:00.
Platba denně, týdne, měsíčně.

 Nečekejte a zavolejte na 605 368 786, nebo 606 364 731

* ! Náš zákazník, náš pán ! * 
www.penzionvrcen.cz

penzionvrcen@seznam.cz

Firma Interiéry  
a schodiště s. r. o.
hledá zájemce na následující 
pracovní pozice:

Montážníci na montování interiérů 
nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

Přípravář / technik pro výrobu nábytku – min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích 
strojů na výrobu dřevěných výrobků

Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

Pracoviště:  
Interiéry a schodiště s. r. o.,  
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,  
možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: 
Mag.phil. Lenka Šampalíková, (+420) 734 440 523
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz



sponzor měsíce

sobota  8-16h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PAMÁTEK A MUZEÍ

NAVŠTIVTE BĚŽNĚ 
NEPŘÍSTUPNÉ INTERIÉRY:
- VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA
- BÝVALÁ KAPLE BOŽÍHO TĚLA
- HISTORICKÉ PODZEMÍ- HISTORICKÉ PODZEMÍ
- BYT VIKTORA PĚŠKA
- A DALŠÍ
MAPA S LOKACEMI 
K DOSTÁNÍ V INFOCENTRU
 
NOVÉ EXPOZICE:
- ZELENÁ HORA - ZELENÁ HORA V MĚSTSKÉM MUZEU
- ZELENOHORSKÁ POŠTA - STAVEBNÍ HISTORIE

FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ
TRHY NA NÁMĚSTÍ (8-12H)

 
ŽIVÁ HUDBA:

THE DIXIE HOT LICKS
UKÁZKY TRADIČNÍCH ŘEMESEL  
KÁVA Z KLATOVSKÉ PRAŽÍRNY  KÁVA Z KLATOVSKÉ PRAŽÍRNY  

MINIPIVOVAR ŠŤÁHLAVY  
VINOTÉKA, MEDOVINA  

POCTIVÉ UZENINY  
A MNOHO DALŠÍHO  

 

DIVADELNÍ POHÁDKA (10H)
  

OTEVŘENÍ NOVÉ
MĚSTSKÉ CYKLOTRASY

VSTUP  ZDARMA WWW.NEPOMUK.CZ

16.4.2016

MĚSTO NEPOMUK VÁS ZVE NA ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2016


