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Slovo starosty

Vážení občané,

máme tu konec letního času a spolu 
s ním i nastupující dlouhé večery. Potěšit 
se v rámci nich můžete například nabíd-
kou celé řady nových knih s regionální 
tematikou, na které vám přinášíme upou-
távku v těchto novinách. Představujeme 
vám v nich rovněž investiční záměr pře-
stupního uzlu Nepomuk-Dvorec, tedy 
zlepšení spojení a úpravy okolí nádraží. 
V rozhovoru rekapitulujícím druhý rok 
mého funkčního období máte mož-
nost si přečíst, co se zde podařilo, ale 
i zatím nepodařilo naplnit z letošních 
plánů. Speciálně bych vyzdvihl téma 
Seniorského domu Nepomuk-Klášter, 
který již nyní nabízí i zajímavé příleži-
tosti pro zájemce o zaměstnání. Potěšila 
mě rovněž návštěva ministra dopravy 
Dana Ťoka a především jeho upřímný 
zájem o naše město i příslib spolupráce 
v dopravních otázkách. Milé setkání bylo 
rovněž se starostkami a místostarost-
kami Plzeňského kraje. Z kulturních akcí 
v listopadu si nenechte ujít Ples města 
Nepomuk ani tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromu spojené s adventním trhem. 
Pohodový začátek adventního času přeje

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy

Foto na titulní straně: Pavel Jiran / 
Krajina se Zelenou horou oživená
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Nepomuk navštívil ministr dopravy 

Dne 30. září přivítal Nepomuk ministra dopravy ČR Ing. Dana Ťoka, který se na radnici 
setkal se zástupci městské samosprávy i zdejšími podnikateli. Následovala krátká pro-
hlídka města a posezení ve Švejk restaurantu Nepomuk.

V úvodu setkání přivítal ministra starosta Jiří Švec a nastínil výše uvedený program. 
Během navazující neformální diskuze se Ťok přiznal, že je v Nepomuku poprvé, zau-
jalo ho zde při příjezdu především nevšední náměstí a zdůraznil, že by si město mělo 
tento ráz uchovat. Mezi pozitivními věcmi vyjmenoval starosta Švec nově vzniklý kru-
hový objezd U Pyramidy, který funguje již rok bez větších problémů či zařazení nádraží 
ve Dvorci na seznam deseti nejkrásnějších železničních budov ČR, mezi problémy pak 
zahlcenost silnice I/20 neúnosnou tranzitní dopravou.

Místostarosta Pavel Kroupa zmínil také skutečnost, že velká část obyvatel za prací 
dojíždí do Plzně, přitom první rychlíkový spoj vyráží až v 7:30 ráno. Ministr přislíbil, 
že se pokusí silnici I/20 zařadit do budoucího mýtného systému a zaměří se i na zlep-
šení ranních rychlíkových spojů. Padla řeč i na zobchvatování obcí a měst na této 
dopravní tepně. Místostarosta upozornil, že chybějící obchvaty Želčan a Chválenic 
vedly i ke vzniku občanských iniciativ (v současné době si nejde nevšimnout cedulí 
„Stop tranzitnímu teroru" na řadě plotů v těchto obcích). Zároveň uvedl, že obchvat 
vlastního Nepomuku není pro město prioritou. Zástupci ŘSD doplnili, že Nepomuk 
v podstatě svůj obchvat má. Prioritou jsou obchvaty dalších obcí blíže k Plzni. Příští rok 
by se měl začít připravovat čtyřproudový obchvat Losiné, v plánu jsou i zmíněné Chvá-
lenice či Želčany. Ministr Ťok by uvítal, aby směrem na Plzeň vznikly předjížděcí pruhy, 
aktuálně se připravuje stoupací pruh na Vlčtejn. V roce 2017 by mohl být také připra-
ven projekt kruhového objezdu u Normy a v roce 2018 realizován. 

Na závěr setkání poděkoval ministr za vlídné přijetí. Jako dárek si z Nepomuku 
odvezl sošku svatého Jana Nepomuckého. Přislíbil, že se rád někdy do města podívá 
znovu, ať již pracovně, či soukromě.

Kafe a cigárko u Švejka
Bára Jánová a Gustav Hašek sklidili velký 
potlesk v rámci akce Kafe a cigárko Marie 
Doležalové v sále Hotelu U Zeleného 
stromu (Švejk restaurant). K dispozici byl 
také prodej knih podepsaných autorkou.

Hnětýnka provoněla Nepomuk
Poutavou výstavu o historii a vybavení 
domácností našich babiček připravily 
Nepomucké kuchařinky na Zelenohorské 
poště v Nepomuku v rámci X. ročníku 
této gastronomické soutěže.

Turisté pochodovali pod Zelenou Horou
V rámci turistického pochodu Podzim 
pod Zelenou Horou pořádaného pod 
záštitou Světového dne chůze se opět 
vydalo na trati několik stovek turistů. 
Zúčastnění si mohli rovněž prohlédnout 
zajímavou výstavu o historii pochodu 
a KČT Nepomuk ve stodole Rodného 
domu Aug. Němejce.

Kandidát na hejtmana Plzeňského kraje za ANO 2011 Miloslav Zeman,  
ministr dopravy ČR Dan Ťok a starosta Jiří Švec (zleva) během setkání v Nepomuku
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Příspěvek na péči

Vysoký věk, vážná nemoc nebo úraz, který znemožní zvládat dříve samozřejmé čin-
nosti. Právě pro takové případy je tu příspěvek na péči. Kdo má na příspěvek na péči 
nárok, jaká jsou pravidla a kde o něj žádat? Pokud se při zvládání každodenních úkonů 
neobejdete bez pomoci – ať už vlastní rodiny, nebo profesionálů – můžete si zažádat 
o příspěvek na péči. Nárok na tento příspěvek mají lidé, kteří se z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci při zvládání deseti základních 
životních potřeb, které vymezuje zákon o sociálních službách. Pomoc jim přitom může 
poskytnout rodina, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociální slu-
žeb. Úředníci v rámci sociálního šetření posoudí, kolik z deseti základních životních 
potřeb nezvládnete bez pomoci. Konkrétně se posuzuje, jak osoba, která o příspěvek 
na péči žádá, obstojí v těchto „disciplínách":

Mobilita – jestli zvládá vstávání a usedání, 
stoj, změny polohy, chůzi krok za krokem 
v dosahu alespoň 200 metrů.

Orientace – jestli ví, jaký je den, poznává 
blízké a orientuje se v obvyklém prostředí 
a situacích.

Komunikace – jestli je schopná dorozumět 
se mluvenou srozumitelnou řečí, rozumí 
všeobecně používaným zvukovým signá-
lům a obrazovým symbolům.

Stravování – jestli si sama naporcuje a na-
servíruje hotové jídlo a bez pomoci se nají 
a napije.

Oblékání a obouvání – jestli je schopná vy-
brat si oblečení, obléknout se a obout 
a naopak také svléct a zout.

Tělesná hygiena – jestli se zvládá sama 
umýt, osušit, vyčistit si zuby, oholit 
se a učesat.

Výkon fyziologické potřeby – jestli samostat-
ně a včas použije WC, vyprázdní se a pro-
vede očistu.

Péče o zdraví – jestli zvládne dodržovat sta-
novený léčebný režim a používat potřebné 
léky a pomůcky.

Osobní aktivity – jestli vstupuje do vztahu 
s jinými osobami, sama si stanoví a dodr-
žuje denní režim, vykonává aktivity obvyk-
lé věku a prostředí.

Péče o domácnost – jestli samostatně na-
kládá s vlastním penězi, obstará si běžný 
nákup, uvaří teplé jídlo a vykonává běžné 
domácí práce. (Neposuzuje se u lidí pod 
osmnáct roků.)

Zároveň platí, že nárok na příspěvek mají osoby starší jednoho roku, přičemž jejich 
špatný zdravotní stav trvá alespoň rok nebo se během jednoho roku nepředpokládá 
jeho zlepšení. Měsíčně lze získat příspěvek na péči až ve výši 12 000 Kč. Více informací 
získáte v úředních dnech na nepomucké pobočce úřadu práce (náměstí Augustina 
Němejce 72, tel. 950 147 704).

Plánovací setkání – Park U Mihovky

Město Nepomuk připravuje drobné úpravy v nivě Mihovky mezi ulicí Za Kostelem 
a čtvrtí Na Daníčkách. Mezi hlavní cíle plánovaných změn patří zlepšení pěšího propo-
jení Daníček a starého města (nový povrch chodníku) a dílčí kultivace zeleně. Nyní by 
mělo jít pouze o menší projekt, ale nápadům se meze nekladou. Někdy v budoucnu 
by celé okolí Mihovky od Špitálského rybníka až do Zeleného Dolu mohlo získat par-
kovou úpravu a rekreační funkci. Bavit se o tom můžeme ale již teď. Zveme všechny, 
kdo bydlí v okolí této lokality i ostatní občany našeho města na plánovací setkání nad 
tímto záměrem. Vítány jsou zejména všechny připomínky, náměty a nápady.

Místo setkání: Oáza mládí a stáří (ulice Za Kostelem, Nepomuk).
Datum: neděle 20. 11. 2016 od 14.00 hodin.  
Předpokládaná délka setkání: 90 min.

Na setkání se těší 
Pavel Kroupa, místostarosta
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.,  krajinářská architektka

Z jednání 
zastupitelstva 
města 22. 9. 2016
ZMN schválilo veřejnoprávní smlouvu 
na výkon agendy městské policie uza-
vřenou mezi městem Blovice a městem 
Nepomuk. 

ZMN schválilo žádost o předfinancová-
ní projektu „Místní akční plán vzdělává-
ní pro ORP Nepomuk", jehož zpracovate-
lem a příjemcem dotace je Místní akční 
skupina svatého Jana z Nepomuku, ve výši 
500.000 Kč s tím, že tato poskytnutá částka 
bude vrácena na účet města Nepomuk nej-
později do 31. 12. 2018.

ZMN schválilo Místní akční skupině sva-
tého Jana z Nepomuku odložení splat-
nosti návratné finanční výpomoci ve výši 
300.000 Kč do 31. 12. 2017.

ZMN schválilo obecně závaznou vyhlášku 
města Nepomuk o ochraně nočního klidu 
na území města Nepomuk. 

ZMN schválilo podání písemné přihláš-
ky do Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. 

ZMN pověřilo starostu a radu jednáním 
o ukončení nájemní smlouvy s LD produ-
ction s. r. o. na nebytové prostory bývalého 
hotelu ve Dvorci dohodou včetně finanční-
ho vyrovnání. 

ZMN pověřilo Radu města Nepomuk do-
končením projektu "Rekonstrukce areálu 
HZS", jehož součástí jsou garáže pro zása-
hovou techniku, a neprodleným podáním 
žádosti o dotaci.

Kompletní soupis usnesení na  
www.nepomuk.cz/cs/dokumenty- 
zastupitelstva-2016

Ohlédnutí za kulturními akcemi v letošním roce

Kulturní nabídka v Nepomuku byla letos 
zas o něco bohatší než vloni. Postupně 
se snažíme naplňovat cíl, aby naše město 
nabízelo pestré a bohaté kulturní vyžití. 
Dovolte malý retrospektivní pohled 
na kulturní akce v produkci našeho 
městského Kulturního a informačního 
střediska.

Sezónu zahájil druhý ročník akce 
Otvíráme Nepomuk! Zpřístupnění běžně 
nepřístupných památek i komento-
vané prohlídky města se setkaly s velkým 
zájmem veřejnosti a pozitivními ohlasy, 
určitě proto budeme v této akci pokra-
čovat i v dalších letech. Uvítáme, pokud 
se najdou další vlastníci ochotní takto 
výjimečně zpřístupnit svoji nemovi-
tost, zvláště jestli je nějak historicky 
pozoruhodná.

Květnová svatojánská pouť pokračo-
vala ve směru, který nabrala v předchozích 
letech. Mimo klasických pouťových 
atrakcí bylo možné navštívit i řemeslný 
trh s pouličními umělci, šermíři a histo-
rickým kolotočem, který se na Přesanické 
náměstí ohromně hodil. Ve svatojakub-
ském kostele proběhly koncerty barokní 
a gotické duchovní hudby a nechyběl ani 
další doprovodný program.

Pokusili jsme se také zatraktivnit far-
mářské trhy, které se v Nepomuku konají 
již pátým rokem a které byly v určité fázi 

své existence téměř na zrušení. Podařilo 
se získat několik dalších regionálních 
výrobců, jejichž potraviny rozšířily 
nabídku trhů. Dnes tedy na trzích nakou-
píte např. mléčné výrobky od dvou malých 
mlékáren z našeho kraje, kváskový chléb 
a další pečivo, zeleninu přímo od pěs-
titelů, pivo z malých pivovarů, domácí 
marmelády či italské speciality a další 
kvalitní potraviny. Pouze se příliš nedaří 
získat stálého prodejce poctivých uze-
nin. Průměrný počet stánků se ale i tak 
pohybuje mezi patnácti a dvaceti. Nepo-
mucké trhy, jak zní jejich nový oficiální 
název, se tedy směle můžou rovnat s far-
mářskými trhy v Sušici, Klatovech nebo 
Blatné, spíše ale výše jmenované nechá-
vají za sebou. Atmosféře i návštěvnosti 
trhů také velmi pomohlo, že se jejich 
součástí stala živá hudba. Za letošní 
sezónu bylo na plácku u nepomucké 
kašny možné slyšet jihočeskou dudáckou 
kapelu, staropražské písničky, balkán-
ské rytmy, country nebo třeba dixieland. 
Zkrátka hudbu, která se k podobné pří-
ležitosti hodí. Volnou součástí trhů je 
pravidelně i hojně navštěvovaná pohádka 
pro děti v Městském muzeu.

Poslední výraznou novinkou letoš-
ního léta bylo oživení Malé letní scény. 
Tento prostor na nádvoří Městského 
muzea, který byl před šesti lety nákladně 

rekonstruován, aby mohl sloužit pro pořá-
dání komornějších kulturních akcí, byl 
doposud využíván jen zcela ojediněle. 
Až letos zde bylo možné každý víkend, 
od června do srpna, navštívit nějakou 
tu akci. Šlo zejména o koncerty různých 
hudebních stylů, ale nechybělo ani diva-
dlo. Přestože vstupné na většinu akcí 
bylo dobrovolné, návštěvnost byla zpo-
čátku nevalná až tragická, ale v průběhu 
sezóny se přeci jen zvýšila a na populár-
ním muzikálu Noc na Karlštejně v podání 
horažďovických ochotníků bylo dvě stě 
lidí! Víc diváků už by Malá letní scéna 
asi ani nepojmula. Hojně navštívený byl 
i koncert kultovního písničkáře Pavla 
Dobeše. V Nepomuku jsme ale letos při-
vítali i další známá jména, například 
Jaroslava Uhlíře nebo Iva Šmoldase.

Rok 2016 ale ještě nekončí. Napří-
klad tento měsíc nás čeká městský ples 
a adventní trh, na které bych vás rád 
srdečně pozval. 

Kulturní program na příští rok 
se právě připravuje, za konkrétní nápady, 
tipy a podněty budeme vděční. Můžete je 
posílat na moji e-mailovou adresu nebo 
třeba můžete přijít na zasedání komise 
kultury a cestovního ruchu, které je vždy 
otevřené veřejnosti.

Pavel Kroupa, místostarosta

Bohuslav Šotola slaví jubileum 

Léta patří k lidem, kteří jsou opravdo-
vými osobnostmi nejen Nepomuka, jeho 
znalosti a sbírky daleko přesáhly oblast 
našeho kraje. Za zmínku stojí spolupráce 
s Karlem Čáslavským, který v cyklu doku-
mentů Hledání ztraceného času připra-
voval několik dílů o Šumavě a Vltavě. 

Jedním z poradců i dodavatelů obra-
zových materiálů byl právě pan Šotola. 
Kopie jeho snímků jsou součástí trvalé 
expozice muzea dřevařství na Modravě.

V Nepomuku pravidelně pořádá 
výstavy, ve svém téměř bezedném archivu 
stále nachází náměty na nové a nové 
různě tematicky zaměřené výstavy pro 
nejširší veřejnost. Kromě nepomuckých 
občanů expozice pravidelně navštěvují 
a obdivují jeho kolegové a přátelé z klubu 
sběratelů. Svými materiály vybavil rovněž 
několik expozic, například tu v městském 
muzeu, na Zelenohorské poště či expozici 
Historické a modelové železnice ve Vrčeni.

Ač jeho archiv má těžko vyčíslitel-
nou hodnotu, je dokumentem minulých 
desetiletí, dokonce právem lze tvrdit, že 
mnohé dokumenty přesahují dvě sto-
letí. Sbírka čítá několik desítek tisíc 
dokumentů, fotografií a dalších tiskovin 
a určitě co do množství i rozsahu je větší 
než městský archiv. Ale pokud kdokoliv 

projeví zájem, pan Šotola ochotně vyhledá 
v archivu vše potřebné a zájemcům 
pohlednice, plakáty, tiskoviny a další 
předměty nezištně zapůjčí buď k výstav-
ním účelům, nebo k digitalizaci. Léta 
spolupracuje s řadou nepomuckých 
spolků, klubů i organizací. Shromaž-
ďuje výstřižky z deníků i jiných tiskovin, 
a zaznamenává tak touto cestou dění 
v Nepomuku a okolí.

V roce 2011 obdržel díky nepomuckým 
přátelům, městu Nepomuk a MAS sv. Jana 
z Nepomuku jako jediný cenu za dlou-
hodobý přínos regionu v rámci ankety 
"Maličkosti - Klenoty obcí". Rádi bychom 
mu na tomto místě znovu poděkovali 
a popřáli jménem města Nepomuk a jeho 
občanů k významnému životnímu jubileu 
hodně štěstí, pevné zdraví i neutuchající 
badatelskou činnost.

 
Jménem města Nepomuk 
Jiří Švec, starosta
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Chodníky v novém kabátě

V měsíci říjnu došlo konečně na opravy dožilých povrchů chodníků v Plzeňské ulici, tedy 
v její části od bývalého baru Eldorado k Přesanickému náměstí, která se na starých mapách 
nazývá Kostelní ulice. Rozpraskaný, rozpadlý, místy vlastně už neexistující beton nahradily 
žulové kostky, které se do historického jádra města hodí mnohem více. Prozatím byla opra-
vena jen severní strana ulice, ale úprav se ještě v tomto měsíci dočká i protější strana. Zde 
půjde především o vydláždění vjezdů, ale nezapomene se ani na chodníčky. Drobné zásahy 
potřebuje i vozovka, místy je dlažba zvlněná a tvoří se tu louže. Po dokončení oprav by měl 
povrch této významné nepomucké ulice získat vzhled, jaký si nepochybně zaslouží – kva-
litní, historický, reprezentativní. Uvedené opravy jsou jistou náhradou za neuskutečněnou 
komplexní rekonstrukci této části ulice, na niž se v minulém volebním období nepoda-
řilo získat dotaci. Aktuálně na místní komunikace žádné dotace z evropských strukturál-
ních fondů nejsou a v tomto programovém období ani nebudou, takže stavební práce je 
nutné financovat jen z prostředků města. Na druhou stranu takovéto drobné opravy zatě-
žují městský rozpočet mnohem méně než rozsáhlé rekonstrukce. Říjnové práce se vešly 
i s materiálem do sta tisíc korun. V plánu je v obdobném duchu pokračovat i v dalších 
částech historického jádra města. V nejbližším výhledu je oprava severovýchodního cípu 
náměstí pod volnočasovým centrem Fénix, kde je původní dlažba narušena či zcela chybí. 
Předláždit by se také měla vozovka podél obchodního domu Úslava, ale to až napřesrok. 

Pavel Kroupa, místostarosta

Nepomuk bojuje 
proti úložišti

Obce a spolky se spojily proti úložišti 
jaderného odpadu, chtějí změnit dosa-
vadní postup státu. Za tímto účelem zalo-
žily Platformu proti hlubinnému úložišti 
jako své dobrovolné neziskové společen-
ství. Cílem platformy je prosadit takový 
způsob hledání řešení problému, který 
bude otevřený, průhledný a v němž obce 
a veřejnost budou mít zákony dostatečně 
garantované možnosti hájit své opráv-
něné zájmy. Členské shromáždění, které 
se konalo 4. října 2016 v Božejovicích, si 
zvolilo své mluvčí, kteří se vždy po šesti 
měsících prostřídají. Prvním se stal Petr 
Klásek (starosta blízkých Chanovic). 
Aktuálně má platforma 25 členů a další 
budou přistupovat. Zakládajícím členem 
je rovněž město Nepomuk.

V říjnu proběhlo rovněž vydláždění chodníku za brankou hřbitova, foto Pavel Kroupa

Během prohlídky zámku Zelená Hora

Město Nepomuk upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce bývalého  
Hotelu Dvorec nebude letos ve Dvorci umístěn vánoční strom.  
Zveme místní na zpívání u kapličky ve Dvorci na vsi (16. 12. od 16 hod.)  
a na požehnání kapličky sv. Barbory v Huti (4. 12. od 15 hod.).

Renovace kapličky 
v Železné Huti byla 
úspěšně dokončena
Obnovy se dočkala fasáda, která získala 
opět původní sytě okrový odstín, zvonička, 
nově opatřená měděným plechem, i inte-
riér. Repasována byla také originální okna 
a krásné dveře, na nichž určitě ulpí pohled 
nejednoho kolemjdoucího. Barevnost 
všech prvků byla určena na základě 
restaurátorského průzkumu. Stejně jako 
před 130 lety jsou tak řezby českých lvů 
na kartušových štítech v kazetách dveří 
zvýrazněny okrovou barvou, a jejich 
hlavy nesou dokonce zlatou korunku. 
Na řezbách se našlo jméno truhláře 
Josefa Duspivy. Víte o něm něco bližšího? 
Kontaktujte prosím redakci našich novin.

Zcela funkční je i zvon ve věžičce. Má 
jméno Alois po prvním vnukovi Tomáše 
Černého z rodu hutníků, který byl ale 
povoláním již švec. Byl zároveň mecená-
šem hasičů a farnosti. Podílel se rovněž 
na financování zdi na hřbitově ve Vrčeni. 
Zvon je z roku 1926. Jeho zvuk si budete 
moci vychutnat 4. prosince v 15.00 hodin, 
kdy se uskuteční slavnostní požehnání 
kaple nepomuckým Paterem Jiřím Špi-
říkem. V té době bude interiér kaple 
doplněn i o novou sochu sv. Barbory, 
která je patronkou svatyňky, a také 
o několik původních svatých obrázků 
z konce 19. století. Na obnovu kapličky 
přispělo, mimo města Nepomuku, i Mini-
sterstvo zemědělství ČR a Plzeňský kraj.

Pavel Kroupa, místostarosta

Starostky a místostarostky  
diskutovaly v Nepomuku

Obec Nové Mitrovice a obec Mladý 
Smolivec ve spolupráci s obcí Kozolupy 
pořádaly ve dnech 14.–15. 10. již XIII. 
ročník setkání starostek, místostaros-
tek a tajemnic Plzeňského kraje. V pátek 
proběhlo slavnostní přivítání starostou 
Jiřím Švecem, který krátce představil 
město Nepomuk, uskutečněné či pláno-
vané investiční akce i kulturní akce, které 
proběhnou o nadcházejícím víkendu. 
Starostky například osobně pozval 
na sobotní nepomucké trhy či prohlídku 
Zelené Hory. Po obědě ve Švejk restau-
rantu následoval výlet s překvapením, 
tentokrát do Prádla, do firmy Ing. Petr 

Jenčík – JENČÍK A DCERY. Návštěva 
zahrnovala prohlídku obce i rodinného 
lihovaru.

Společenský večer, kterého se účast-
nili hosté: majitel hotelu U Zeleného 
stromu Radovan Sochor, ředitel Kraj-
ského úřadu Jiři Leščinský, senátorka 
MUDr. Milada Emmerová, místostarosta 
Rokycan Jan Šašek a také europosla-
nec Jiří Pospíšil, měl na programu 
mimo jiné prezentaci sponzorujících 
firem a hudební a muzikálová vystou-
pení. V sobotu se účastnice vydaly 
pěšky na speciální komentovanou pro-
hlídku zámku Zelená Hora, kterou vedl 

manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel 
Motejzík. Odpoledne následovala ještě 
prohlídka ATOM muzea v Míšově. Eva 
Kubová, starostka Mladého Smolivce 
a spoluorganizátorka akce, hodnotila 
na závěr setkání takto: „Přestože se XIII. 
ročníku účastnilo jen 32 starostek a mís-
tostarostek Plzeňského kraje, což zřejmě 
bylo způsobeno probíhajícími vol-
bami, všechny ženy byly v našem koutě 
 Plzně-jihu velice spokojené. Líbilo se jim 
hlavně zázemí hotelu, naplánované zají-
mavé výlety a exkurze do Prádla. Vyšlo 
nám i počasí, takže za nás organizátorky 
panuje veliká spokojenost."
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Téma k diskuzi: Nádraží / Investiční záměr 
přestupního uzlu Nepomuk-Dvorec

Regionální rozvojová agentura Plzeňského 
kraje vybrala v Plzeňském kraji devět 
míst, kde by měl být realizován projekt 
na rekonstrukci přepravního uzlu. V pří-
padě získání dotace (IROP) se připravuje 
rekonstrukce ploch u nádraží, zřízení 
nového stanoviště pro autobusy jižním 
směrem za nádražní budovou. Přímo před 
nádražím by mělo být zbudováno pouze 
místo pro vystupování a nastupování 
do osobních automobilů, naproti firmě 
Pondělík pak zhruba 66 parkovacích míst. 
Součástí projektu je rovněž zřízení měst-
ské linky hromadné dopravy s číslem 411, 
která bude zajišťovat dopravu na nádraží 
v době, kdy nejedou jiné spoje. Realizace 
by měla být v letech 2018/19. 

Nepomuk představuje jednu z důle-
žitých železničních stanic na celostátní 
trati Plzeň–České Budějovice. Počty nastu-
pujících a vystupujících cestujících jsou 
řádově srovnatelné s ostatními význam-
nými sídly Plzeňského kraje ležícími 
na této trati – Horažďovicemi, Blovicemi 
a Starým Plzencem. V současné době je 
železniční stanice Nepomuk ležící v měst-
ské části Dvorec denně obsluhována osmi 
páry vlaků celostátní dopravy kategorie R 
linky R11 Plzeň-České Budějovice-Jihlava-
-Brno vedenými ve dvouhodinovém taktu. 
Tuto nabídku doplňují vlaky osobní a také 
regionální na trati Nepomuk–Blatná. 
Problémem větší části města Nepo-
muk (s výjimkou městské části Dvorec) 
ve vztahu k praktické využitelnosti želez-
niční dopravy je velmi dlouhá vzdálenost 
k železniční stanici přesahující praktickou 

možnost pěší docházky. V dlouhodobém 
horizontu (po roce 2030) se po dokončení 
modernizace tratě, mj. pravděpodobně 
se zdvoukolejněním úseku Plzeň-Kote-
rov–Blovice, příp. Nepomuk, předpokládá 
realizace nové provozní koncepce vlaků 
celostátní dopravy Plzeň–České Budějo-
vice. Nově budou vlaky vedeny do/z Plzně 
v minutách 15 a 45, přičemž bude možné 
dosáhnout přehledného 30minutového 
taktu. Ve špičce pak lze očekávat rozšíření 
nabídky spěšných vlaků Plzeň–Horažďo-
vice předměstí (Strakonice) na 4–5 párů 
za účelem zkrácení cestovních dob pro 
cestující dojíždějící z regionálních center 
Nepomuk a Blovice do Plzně. Tyto spěšné 
vlaky by měly být vedeny přibližně v hodi-
novém prokladu s rychlíky Plzeň–České 
Budějovice, a vytvoří tak v období zvý-
šené poptávky po přepravě možnost cest 
s atraktivními cestovními dobami mezi 
uvedenými centry každou hodinu. Výho-
dou by rovněž bylo uvažované začlenění 
Nepomuku do vnější zóny města Plzně 
(integrovaná doprava do Plzně za jedno 
jízdné na MHD) a také peronizace vla-
kových nástupišť (zřízení podchodu pro 
chodce pod tratí do průmyslové zóny).

Celkový počet cestujících využívajících 
přestupní uzel Nepomuk může v ideálním 
případě dosáhnout hodnoty 650 až 700 
denně v jednom směru. Hlavním cílem 
záměru vybudování přestupního uzlu 
Nepomuk-Dvorec je usnadnění a zkrácení 
přestupních procesů mezi dálkovou, regi-
onální železniční a autobusovou veřejnou 
linkovou osobní dopravou.

Vybavení přestupního uzlu 
Nepomuk–Dvorec
• krytý uzavřený prostor pro cestující, 

kteří čekají na navazující dopravu 
(vestibul)

• sociální zařízení
• informace o příjezdech a odjezdech 

jednotlivých druhů dopravy, příp. 
elektronické informační systémy

• vybavení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu

• orientační systém pro zrakově 
postižené

• hodiny viditelné z každého 
nástupiště

• koše na odpadky (v ideálním případě 
s tříděním odpadu – plast, sklo, kov, 
papír, směsný odpad) 

Doporučené vybavení přestupního uzlu 
výše uvedené kategorie představuje
• systém P+R
• systém B+R
• systém K+R
• úschovna zavazadel
• venkovní plochy pro odpočinek 

cestujících
• rychlé občerstvení a prodej tiskovin
• mapa sídelního útvaru případně  

přilehlého regionu s vyznačením  
turistických cílů

• informace o systému navazujících 
cyklostezek

 
Nad rámec povinného a doporučeného 
vybavení považujeme za vhodné 
vybavit přestupní uzel Nepomuk – 
Dvorec zařízením a prvky umožňujícími 
plnit další doplňkové funkce
• prostory pro odpočinek řidičů  

vozidel veřejné dopravy
• kamerový systém
• přístup k internetu – připojení Wi-Fi
• vegetační úpravy – městská zeleň

Jak jste  spokojeni se spoji 
do vašeho zaměstnání 
či veřejnou dopravou 
po městě?

Miloš Hajduk 
Dojíždím do Plzně autem. Vlaky mají 
každý měsíc výluky, v zimě netopí. 
Na nádraží je to daleko a spojení 
s nádražím je prachbídné.

Lukáš Mácha 
Rád využívám vlaky, autobusové  
spojení s Plzní je nedostačující.

Jiřina Pichlíková 
Chybí mi zastávka do centra města  
ve Dvorci U Křížku. Nepomucké nádraží ve 40. letech 20. století. Archiv Lukáše Máchy
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Otázka pro zastupitele města:  
Co byste vyzdvihli v představeném investičním  
záměru přestupního uzlu Nepomuk–Dvorec a naopak,  
máte k předběžnému záměru již nyní nějaké připomínky?

František Holub, SNK-ED, radní pro technické služby
Návštěvníci do našeho města přicházejí ze dvou směrů, první 
proud je od státní silnice I/20 a druhý od nádraží ze Dvorce. Ti 
první přijíždějí do dnes slušně upraveného prostoru v historické 
části Nepomuka a ti druzí z mého pohledu přijíždějí na nádraží 
s vcelku hezkou budovou, ale s okolím, které se podobá směsi 
parkoviště a pohraničí po roce 1945. Tuto situaci se snažíme 
změnit a nádraží oživit a zkulturnit. Uvítal jsem zapojení našeho 
nádraží do systému dopravních uzlů, protože nám to v nemalé 
míře pomůže v našich aktivitách na tomto prostoru. Přesunutí 
autobusových zastávek uvolní prostor pro nástup a výstup ces-
tujících přepravujících se osobními automobily a vyřeší stáva-
jící dopravní chaos. Jelikož jsem se podílel na základních vizích 
tohoto návrhu, nemám k jeho výsledné podobě v současné chvíli 
žádné připomínky. Ty očekávám od našich spoluobčanů, aby 
mohly být případně zapracovány do daného záměru.

Marek Baroch, bez politické příslušnosti za ANO 2011, radní
Hlavním pozitivem je samotná skutečnost, že přestupní uzel 
Nepomuk-Dvorec byl vyhodnocen z pohledu dopravní obsluž-
nosti jako jedno z významných regionálních center v rámci 
koncepce dopravy Plzeňského kraje, což by mělo přispět k tomu, 
aby dopravní obslužnost byla přinejmenším zachována mini-
málně v nynějším rozsahu, příp. aby se do budoucna vyhovělo 
potřebám na zlepšení či zvýšení dopravní obslužnosti. Pozitiva 
bych dále viděl v tom, že dojde ke zlepšení a zklidnění dopravní 
situace v prostoru samotného nádraží, přilehlých budov 
a komunikací. Dále by mělo dojít nejen k navýšení míst pro 
parkování vozidel, ale zejména ke změně jejich umístění. Tyto 
změny by měly přispět nejen k plynulosti dopravy, ale hlavně 
ke zvýšení bezpečnosti při přecházení občanů a návštěvníků 
nádraží. Projekt počítá s bezbariérovostí prostor nádraží. V pří-
padě realizace záměru nepochybně dojde ke kultivaci prostoru 
samotného nádraží a jeho okolí, což přispěje ke zlepšení vizu-
ální podoby při příjezdu občanů a návštěvníků města (vestibul, 

nové lavičky atd.). Myslím si, že mnohé občany tíží návaznost 
některých vlakových spojů na autobusy a naopak. Město Nepo-
muk nemá v této otázce jediné rozhodující slovo, a proto je 
otázkou, v jakém časovém horizontu se může tato záležitost 
vyřešit. Nutno dodat, že záležitost návaznosti spojů je v investič-
ním záměru řešena zřízením městské linky hromadné dopravy.
Zásadní připomínky k investičnímu záměru přestupního 
uzlu osobně nemám, jako zástupce města přivítám připomínky 
a podněty občanů, které můžou přispět k doplnění představova-
ného investičním záměru přestupního uzlu Nepomuk-Dvorec.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk, opoziční zastupitel
Je nepochybně dobrou zprávou, že Regionální rozvojová agen-
tura Plzeňského kraje při přípravě projektu rekonstrukce pře-
pravních uzlů vybrala jako jeden z těchto devíti přepravních uzlů 
právě nádraží ve Dvorci. Okolí nádraží ve Dvorci považuji za sou-
časné přirozené centrum Dvorce, přičemž jeho aktuální vzhled 
a stav nepovažuji za optimální, a proto mě potěšilo, že existuje 
záměr na realizaci změny. Zásadní pozitivum připravovaného 
záměru spatřuji v řešení chaotického a nekoordinovaného par-
kování v okolí nádraží, a rovněž tak řešení zastávek autobusů 
jejich přesunem za nádražní budovu a zejména zřízením jedno-
značných určitě přehlednějších zastávkových míst. Velmi se mně 
také líbí záměr zřídit vedle nádražní budovy možnost parkování 
jízdních kol, neboť taková možnost dosud chyběla a myslím, že 
by mohla být s ohledem na krátkou vzdálenost Nepomuka nebo 
dalších okolních obcí (s méně častým autobusovým spojením) 
poměrně hojně využívána, samozřejmě za předpokladu, že bude 
celodenní parkování, příp. úschova kol, dostatečně zabezpečeno 
proti případné krádeži. Prostor, který je v současné době využí-
ván k zastavování autobusů, se podle projektu uvolní (s výjim-
kou malého prostoru pro krátké zastavení vozidel) a tento 
uvolněný prostor by podle mého názoru bylo vhodné oproti pro-
jektu (kde je počítáno pouze se zpevněnou plochou) lépe využít 
osazením laviček a případným vysazením alespoň nějaké zeleně.

Výsledky Krajských  
a senátních voleb  
za město Nepomuk
V říjnu se rozhodlo o složení zastupitelů 
Plzeňského kraje na příští 4 roky. 
I přes výhru hnutí ANO 2011 vytvořily 
koalici ČSSD, ODS, Starostové 
a patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj. 
Novým senátorem našeho obvodu 
se stal filmař Václav Chaloupek.

+) postupující kandidát / *) zvolený kandidát / Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo Název celkem v %

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00

2 Občanská demokratická strana 95 10,54

12 Česká str. sociálně demokrat. 171 18,97

26 Koruna Česká (monarch. strana) 6 0,66

30 ANO 2011 165 18,31

32 TOP 09 31 3,44

37 Komunistická str. Čech a Moravy 116 12,87

41 Národní demokracie 1 0,11

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 32 3,55

51 STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR 106 11,76

61 Koalice pro Plzeňský kraj 93 10,32

67 NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI 0 0,00

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 0 0,00

75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 4 0,44

78 Koalice SPD a SPO 44 4,88

80 PRO Zdraví a Sport 8 0,88

82 Česká pirátská strana 29 3,21

Kandidát
Volební 
strana

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Počty hlasů % hlasů

číslo příjmení, jméno, tituly
1. 
kolo

2. 
kolo

1. 
kolo

2. 
kolo

1 Dort Jiří doc. MUDr. Ph.D. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 75 × 9,35 ×

2 Havlíček Pavel SsČR SsČR BEZPP 25 × 3,11 ×

3 Hájek Marcel MUDr.  
et (Th). Bc. Ph.D., FICS.

KDU-ČSL+ODS ODS ODS 103 × 12,84 ×

4 Rutová Miloslava Mgr. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 151 × 18,82 ×

5 Rejfek Jan RSDr. KSČM KSČM KSČM 100 × 12,46 ×

+6 Terelmešová Dagmar Mgr. ČSSD ČSSD ČSSD 151 114 18,82 38,25

7 Koller Martin Úsvit Úsvit BEZPP 28 × 3,49 ×

*8 Chaloupek Václav Mgr. OPAT OPAT OPAT 169 184 21,07 61,74

Složení krajské rady

ČSSD
Hejtman – Josef Bernard
náměstek hejtmana Ivo Grüner – 
regionální rozvoj a fondy EU
radní pro sociální věci – Zdeněk Honz
radní pro zdravotnictví – Milena Stárková

ODS
1. náměstek hejtmana pro ekonomiku, 
investice a majetek - Marcela Krejsová
Radní pro kulturu a památkovou péči – 
neuvolněný pro funkci - Martin Baxa
Radní pro životní prostředí 
a zemědělství – Radka Trylčová

Starostové a Patrioti
Náměstek pro dopravu – Pavel Čížek

Koalice pro Plzeňský kraj
Náměstek pro školství a cestovní ruch – 
Ivana Bartošová

Krajské volby – Jak se volilo v Nepomuku?

Volby do Senátu – Jak se volilo v Nepomuku?
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Janáčkovy Hukvaldy 
 
Kraj krásný, lid tichý, 
nářečí měkké, jak 
by máslo krájel

Obec Hukvaldy se nachází v západní 
části okresu Frýdek–Místek mezi okres-
ním městem a Příborem u meziná-
rodní silniční trasy z Vídně do Krakowa 
(E 462). Obec se rozprostírá pře-
vážně v údolí řeky Ondřejnice, mezi 
Sklenovskými vrchy – na západní 
straně a Přední a Zadní Babí horou – 
na východní straně. Na jihu tvoří pří-
rodní hranici hrad Hukvaldy a Kazničov. 
Obec má původ v obci Sklenov s první 
písemnou zmínkou z roku 1294 a v obci 
Rychaltice s první písemnou zmínkou 
z roku 1394. Dnešní obec Hukvaldy 
(po sloučení obcí Sklenov a Rychaltice 
v roce 1960 a zřízení tzv. střediskové 
obce s novým názvem Hukvaldy v roce 
1982) zabírá prostor 2.037 hektarů a má 
1.872 obyvatel. Je to poslední obec čistě 
lašská, jíž vévodí jeden z nejmohutněj-
ších hradů na Moravě, který byl zalo-
žen v první polovině 13. století a téměř 
po celou tuto dobu byl v majetku olo-
mouckého biskupství. Ve své historii 
nebyl nikdy dobyt, zničil jej až požár 
v roce 1762. Dnes prochází postupnou 
rekonstrukcí. Hukvaldy je obec, kte-
rou proslavil hudební skladatel Leoš 
Janáček (1854–1928). Ten v posled-
ním roce svého života se o svém rodi-
šti vyjádřil slovy: "Kraj krásný, lid tichý, 
nářečí měkké, jak by máslo krájel." 
Hukvaldy se těší značné oblibě návštěv-
níků, neboť skýtají možnost prohlídky 
rozsáhlého feudálního hradu nebo 
Památníku Leoše Janáčka. Návštěvníci 
se mohou zúčastnit mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 
(v červnu) a jiných zajímavých akcí, 
pořádaných zejména na hradě, jako 
např. Středověkých rytířských slavností, 
tradiční poutě na sv. Ondřeje apod. 
Socha Jana Nepomuckého střeží tok 
Ondřejnice u lávky přes řeku. Byla posta-
vena ve 20. století. V roce 1997 strhla 
velká voda lávku u Grufíka. Po události 
nabídlo spřátelené město Nepomuk 
v západních Čechách finanční podporu 
na vybudování nové lávky. Nepomuk 
také daroval sochu, jež má ochraňo-
vat Hukvaldy před povodněmi. Byla 
vytesána z hořického pískovce socha-
řem Bartolomějem Štěrbou z Kozojed. 
Slavnostní odhalení se konalo 5. čer-
vence 1998. Barokní socha světce stojí 
i přímo v centru obce.

Rokycany pohltil Genius Loci

Ve dnech 4.–5. 10. se konala v Muzeu 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
pobočce Západočeského muzea v Plzni, 
p. o. ve spolupráci se spolkem Genius 
Loci - Společnost pro studium života regi-
onu konference Genius Loci. Součástí 
konference byla rovněž prohlídka muzea, 
památek města i moderovaná diskuze 
u kulatého stolu. Různorodé příspěvky 
zahrnuly různorodé příspěvky napříč 
krajem i tématy, například Od vřesu 
k bleskovým povodním. Výpověď vege-
tace o historii a budoucnosti krajiny 
(RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.), Kašpar 
Maria Sternberg a Březina (Mgr. Jaroslava 
Nesvadbová, Ing. Josef Čihák), Pracovní 
a zajatecké tábory v Holýšově za II. svě-
tové války (Mgr. Josef Hais), Mirošovský 
Janov - čtvrť horníků, uhlobaronů a tube-
ráků (RNDr. Martin Lang), Lovecký záme-
ček Tři Trubky - stavebně historický vývoj 
(Mgr. Tomáš Makaj), Problematika rekon-
strukce slavnostních účesů v lidovém 

prostředí: na příkladu svatebního 
účesu z Plzně (Mgr. Marie Klečatská), 
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
v Rokycanech (Mgr. Luděk Krčmář), 
Genius Loci v krajině raného obrození 
(prof. PhDr. Viktor Viktora CsC.) či 200 let 
s rukopisem Zelenohorským - hmotný 
průzkum rukopisu (Ing. Jiří Urban).

Jak zdůraznila Monika Bechná 
z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, 
v příštím roce se konference usku-
teční počátkem listopadu na půdě 
tohoto jihoplzeňského muzea a bude 
tematicky zaměřená právě na Ruko-
pisy. O víkendu 23.–24. 9. 2017 by měl 
být dokonce ve spolupráci s Národním 
muzeem a Mikroregionem Nepomucko 
vystaven originál Rukopisu zelenohor-
ského v tamní zámecké kapli sv. Ondřeje. 
"Z rokycanské konference vyjde opět sbor-
ník. Zatím není rozhodnuto, zda bude jen 
v elektronické, nebo i tištěné podobě," 
doplnila vedoucí muzea Hana Wenigová.

Nová naučná stezka 
Vrčeň-Štědrý

V sobotu 22. 10. byla otevřena nová 
Naučná stezka s celkem sedmi zastave-
ními z Vrčeně na vrch Štědrý. Stezku při-
pravil spolek Vrčeň ve spolupráci s obcí. 
Začátek stezky je u Opatského rybníku 
ve Vrčeni. U studánky Dobrá voda je mož-
nost ochutnat výborný pramen, nezapo-
meňte si s sebou vzít kelímky na pití.

Fotosoutěž zná nejlepší snímky

Jako jedna z doplňkových aktivit projektu Římskokatolické farnosti arciděkanství 
Nepomuk "Naděje pro kapličku Šlépěje" na obnovu této kaple v Zeleném Dole, podpoře-
ného z Fondu kulturního dědictví Nadace VIA, se konala letní fotosoutěž na téma "Pozor, 
vyletí ptáček", ve které se sešlo téměř 100 soutěžních fotografií. Hrálo se o poukazy 
na fotoslužby a regionální ceny za 10.000 Kč. Soutěž pořádal Mikroregion Nepomucko. 
Odborná porota nakonec rozhodla o těchto výsledcích v jednotlivých kategoriích: 

Kategorie 1 – Fotografie z cest a dovolených v roce 2016 
(Kde Nepomučáci zanechali svoje šlépěje)
1. Jitka Tykalová / Křížová cesta - Ruda, Nový Jeseník
2. Pavel Jiran / Kolonáda v Květné zahradě v Kroměříži
3. Daniela Štichová / Marušky s rozdílem 81 let - Cesta ke zřícenině hradu Krasíkov
4. Dana Matějovská / U moře
Čestné uznání: Milan Demela / Centrum nejmenšího města na světě - Hum 
Čestné uznání 2: Edita Adlerová / Západ slunce na pláži

 
Kategorie 2 – Nepomucko v roce 2016
1. Pavel Jiran / Krajina se Zelenou horou oživená - mezi sádkami a Klášterem  
(foto použito na titulní straně novin)
2. Daniela Štichová / Pouť v Nepomuku
3. Milan Demela / Osamělý divák – Hostinec Na Vyskočilce
4. Tomáš Tykal / Masopust v Prádle
Čestné uznání: Tomáš Tykal / Sázení stromů v Prádle
Čestné uznání 2: Milan Demela / Rozloučení s Paterem Slávkem Holým - Zelená Hora
 
Kategorie 3 – Nepomuk na historických fotografiích
1. Marie Kašparová – V Zeleném dole / Nepomuk / 1956
2. Milada Demelová – Spartakiáda - Nepomucké náměstí / 1975 
3. Ladislav Čáslavský – Osvobození Nepomuku / Husova ulice / 1945
4. Paní Keslová – Nepomucké náměstí / 1958
Čestné uznání: Marie Kašparová – Nepomucká pouť / Nepomucké náměstí / 1956 

 
Ceny pro 1.–4. místo v každé kategorii jsou připraveny k vyzvednutí v Informačním 
centru Nepomuk (vyzvednutí cen do 15. 12. 2016). Čestná uznání jsou bez věcných 
cen. Všechny tyto fotografie budou v prosinci vystaveny v OC Úslava na nepomuckém 
náměstí. Výhercům blahopřejeme!

Nepomučtí 
umělci vystavovali 
v Žinkovech

V pátek 23. 9. 2016 zahájila skupina 
malířů „Ateliér K Augustina Němejce 
Nepomuk“ vernisáží s vystoupením 
pěveckého sboru „Canto Nepomucenum“ 
výstavu obrazů v Žinkovech. Pro tuto 
akci nepomučtí umělci velice dobře zvo-
lili prostory bývalé prodejny vedle hotelu 
U Zlatého jelena a neméně dobře byl 
vybrán i termín výstavy – o bezprostředně 
následujícím víkendu se totiž v Žinkovech 
konala tradiční svatováclavská pouť. 
Teplé a slunečné počasí přilákalo na pouť 
mnoho návštěvníků, kteří rádi zavítali 
i do výstavních prostor, aby se poko-
chali krásou vystavovaných obrazů. Že 
se obrazy skutečně líbily, o tom svědčí 
množství pochvalných zápisů v knize 
návštěv a my se těšíme, že se výstavou 
nechali inspirovat i další umělci. Bylo by 
hezké, kdyby akce malířů z Nepomuka 
a okolí nezůstala ojedinělou. 

Jitka Lásková

Zlaté nutrie poprvé 
v Tojicích

V závěru léta se v Tojicích na potoce Víska 
objevila nová rarita: mezi domácími nut-
riemi najdeme mláďata vzácnějších, tzv. 
zlatých nutrií – přijďte se na ně podívat 
a přineste s sebou tvrdé pečivo pro nutrie 
na zimu, které umístěte do speciálního 
boxu u břehu potoka nebo odevzdejte 
do stavení čp. 35 u Josefa Hanzlíka, který 
se řadu let o nutrie vzorně a zdarma stará.

Jedna ze zlatých nutrií spolu s ostatními mláďaty.So
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Jitka Tykalová / Křížová cesta
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Třídění odpadu v Mikroregionu Nepomucko

Papír Sklo

Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou 
vůbec. Množství, které se ve světě ročně 
zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá 
česká domácnost vytřídí ročně zhruba 50 
kilogramů papíru – přibližně 90 % z toho 
je recyklováno a využito. Díky třídění 
a recyklaci papíru zachráníme ročně v České 
republice statisíce vzrostlých stromů. 

Sklo – tento materiál je známý už tisíce 
let. A prakticky od samého počátku bylo 
jeho použití spojeno hlavně s potravinami, 
nápoji a později s okny. V současné době 
má sklo ještě mnohem širší škálu použití – 
od těchto skleněných obalů a okenních 
tabulí až po speciální optická vlákna sloužící 
k přenosu datových informací apod.

Nejčastějším způsobem recyklace je 
výroba nového papíru. Papírny vyrábějí 
jak 100% recyklovaný papír (např. sešity, 
archivní boxy, šanony, toaletní papír), tak 
papír jen s určitým podílem recyklátu. 
S trochou nadsázky je tak možné říci, že 
každý papír, který si koupíte, obsahuje 
určitý podíl vláken ze sběrového papíru. 

Papírové vlákno má velice zajímavé 
vlastnosti, a proto se používá i pro výrobu 
tepelných izolací. V některých zemích 
je dokonce přidáváno do asfaltových 
směsí, kterými se pokrývají vozovky. 
Takto upravený asfalt prý déle vydrží. 

Jako obalový materiál patří sklo z hlediska 
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm 
nejšetrnějším. Starým sklem se dá nahradit 
až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní 
výhodou výroby nového skla ze starého je 
ohromná úspora energie, která může činit 
až 90 % oproti výrobě ze sklářských písků.

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí 
lahve na minerálky, pivo a ostatní obalové 
sklo. Ve specializovaných továrnách 
se z odpadního skla vyrábí tepelné izolace – 
skelná vata, a tzv. pěnové sklo, což je 
materiál, který je vhodný jako izolační 
zásyp okolo domů, nebo jako izolace 
základové desky místo kamenného štěrku. 

Kolik papíru a skla vytřídíme v Mikroregionu Nepomucko?

Na Nepomucku máme celkem 92 kontejnerů 
na papír. Celkově se nám v minulém 
roce podařilo vytřídit 104 tun papíru, 
což znamená, že jsme dokázali naplnit 
plných 2 400 modrých kontejnerů. 

Na Nepomucku máme celkem 131 
kontejnerů na sklo. Za minulý rok jsme 
celkově vytřídili 133 tun skla, což znamená, 
že jsme dokázali naplnit 1062 nádob na sklo.
Kdybychom ze všeho nepomuckého 
skla sesbíraného za rok do zelených 
kontejnerů vyrobili nové pivní lahve, 
bylo by jich neuvěřitelných 71 615.

Víte, že se papír dá recyklovat 
pouze až 7× ? Zato sklo prakticky 
donekonečna. Sklo se v přírodě 
téměř nerozkládá, zůstane tu po nás 
tisíce let. Až 80 % z každé lahve je 
z recyklovaného skla. Recyklace 
skla potřebuje o 90 % méně energie 
než výroba nového skla.

Padrťské rybníky, Padrť a Záběhlá

V posledním čísle našich novin jsme vandrovali od Strašic 
na Tři trubky. Dnes se od zámečku vydáme dál vzhůru, proti 
proudu Padrťského potoka – nebo, chcete-li, dnes správně 
Klabavy. Vodoteč ale vbrzku opustíme, odbočíme ostře vpravo 
a zamíříme po silnici proti svahu. Mineme zvláštní místo 
obehnané důkladným plotem z potahovaného zeleného ple-
tiva, níže se závorou a s výstražnými cedulemi zákazu vstupu 
vůkol. V žádném případě se nepokoušejte za plot dostat! 
Jedná se o „živé“ vojenské zařízení zvané „U němých“ a v pří-
padě narušení střeženého prostoru vám hrozí opravdu velká 
nepříjemnost.

Pokračujeme cestou stále vzhůru, až po nějakých 3–4 km 
se les počne rozestupovat a posléze se objeví rozsáhlá světlina. 
O kousek dál na křižovatce uhneme vpravo. To už se před námi 
doširoka otevřela Padrťská kotlina, na jihu (po naší levici) ohra-
ničená vrchem Kočka a za ní se již zdvihajícím úbočím vrchu 
Prahy (863 m n. m.), druhé největší brdské hory. K severu kot-
linu uzavírá pásmo masivu Palcíře (725 m n. m.). Nádherný je 
z našeho stanoviště pohled na jeden z nekrásnějších brdských 
klenotů, Padrťské rybníky, Hořejší a Dolejší. Dvě obrovské oči 
hledící do nebe jsou největší náhorní nádrží vody v našem kraji 
a druhou největší tohoto typu v ČR (po Velkém Dářku). Celkově 
zaujímají plochu cca 110 ha, z čehož větší Hořejší zaujímá asi 
70 ha. Byly založeny snad Gryspeky z Gryspeku, ale spíš tu byly 
již mnohem dříve a Gryspekové toliko rozšířili jejich hráze. Asi 
nejpěknější pohled na rybníky se nabízí z hráze Hořejšího, kdy 
vlastně stojíme mezi dvěma velkými vodami. U „Hořejšáku“ 
se rozkládá i Evropsky významná lokalita systému Natura 2000. 
Břehy s mokřady totiž slouží jako hnízdiště vodních a pobřež-
ních ptáků, často velmi vzácných druhů. Je zde i proslulé místo 
odpočinku na ptačím tahu mezi severem a jihem. V blízkosti 
je i hnízdiště čápa černého, odkud pocházela i slavná čápice 
Kristýna s vysílačem v batůžku na zádech, která velmi při-
spěla k objasnění tahů tohoto druhu. Nedaleko v lesích hnízdí 
i vzácný orel mořský, který si sem přilétává pro potravu.

Padrťskou kotlinu od středověku zaujala ves Padrť. Byla 
to osada závislá hlavně na pastvě dobytka, neboť zdejší půda 
je neúrodná, a dále zde sídlili lesní řemeslníci, především 

láterníci (dřevorubci), uhlíři, kolomazníci a flusaři (výrobci 
potaše z dřevěného popela). Později, za baroka, se zde usadili 
hutníci u vysoké pece pod hrází Dolejšího rybníka. K ní pat-
řily i další navazující provozy, hamry zkujňující surové železo. 
Našli bychom tu i mlýny a pily, později i šindelku, která ští-
pala šindele za pomoci pohonu vodního kola. Vesnice měla 
i vlastní školu, kam docházely až do 20. let 20. století též děti 
ze sousední Záběhlé, než pro ně byla škola postavená i tam. 
Tato menší ves ležela výše proti svahu směrem k jihozápadu. 
Dělila se na dvě části, Horní a Dolní. Záběhlá byla vystavěna 
až v poslední vlně brdské kolonizace v 18. století. Byla-li půda 
na Padrti chudá, na Záběhlé to bylo ještě horší. Vsi se poně-
kud posměšně přezdívalo „Mozolov“ a lidem „Mozoláci“, 
neboť hospodáři kromě svých mozolů z chudičkých polí nic 
nesklidili. I zde se obyvatelstvo živilo podobně jako na Padrti, 
ale bylo zde též hodně cvočkařských dílen. Cvočkaři vyráběli 
drobné výkovky, především cvočky do bot, ale i hřebíky, panty, 
lavičníky apod. Bylo to řemeslo velmi těžké a chudé. Cvo-
čkaři na svých „veřtatech“ pracovali mnohdy i 14 hodin denně 
a odměna za práci taktak pokryla jejich skromné potřeby. 
Za první republiky vyrostla v Záběhlé i kaple. Poněkud zvláštní, 
neboť připomínala dřevěné kostelíky z Podkarpatské Rusi. 
Inspiraci donesli vlastně lesní dělníci, přišlí sem za prací z kar-
patských polonin.

Za německé okupace bylo se vznikem střelnice „Brdy–Kam-
mwald“ obyvatelstvo až na malé výjimky vysídleno. Po válce 
se lidé nakrátko vrátili, aby v letech 1951-52 byli vyhnáni 
znovu, tentokrát kvůli vybudování uzavřeného Vojenského 
újezdu Brdy. Padrť i Záběhlou strhli příslušníci PTP (pomoc-
ných technických praporů) na terén, velká část Padrťské kotliny 
se stala součástí veliké tankové střelnice. Dnes jenom hro-
mádky suti zarostlé křovím a ostružinami ukazují, kde stály 
někdejší domky. A také lze místy stále spatřit prastaré ovocné 
stromy, označující místa někdejších sadů, místa, kde byl život 
dalších generací násilně přerván. 

Martin Lang, vedoucí Muzea Středních Brd 
www.muzeumstrasice.eu

Mlhy podzimu
Rána dech se mlčky zvedá –
krajina jím celá šedá.
Mlha na ni zvolna sedá,
oko marně slunce hledá.

V stráních kolem mraky leží,
přes silnici hustě běží,
jako velké kusy vaty
přikrývají stromy, chaty.

Tajuplné, husté pózy,
kreslí vzduchem bledé čáry,
které ve výšinách tiše,
mizí do neznámé říše.

V údolí jen závoj bílý
odpočívá delší chvíli.
Po něm vzpomínku tam nosí
drobné kapky čisté rosy.

Hana Gerzanicová
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Ovoce do škol
Naše škola je dlouhodobě zapojena 
do akce "Ovoce do škol". V polovině 
října navštívily školu obchodní zástup-
kyně dodavatelské firmy. Jejich mas-
koti Bovýskové nejdřív ve všech třídách 
1. stupně položili dětem několik otá-
zek týkajících se poznávání méně zná-
mých druhů ovoce a zeleniny, a pokud 
byly odpovědi správné (nestalo se, že by 
nebyly), pak rozdaly dětem tzv. pitíčka.

Posvícenské  
placičky ve škole
Tradice posvícenských placiček 
se udržuje i na Nepomucku a je dobře, 
že i děti ze školy si výrobu a zdobení 
placiček vyzkoušely. Na fotografiích jsou 
žáci ze 4. C (třídní učitelka Mgr. Lenka 
Čekanová), kteří si ve školní kuchyňce 
vyzkoušeli nanášení různých polev 
na těsto a následně hnětýnky vyzdobili. Je 
pravda, že efektivita činnosti byla o něco 
nižší a naopak ztráty surovin poněkud 
vyšší, protože kdo by odolal při práci s tak 
sladkými surovinami a neochutnal.

Školu navštívil 
sokolník
Těsně před uzávěrkou listopadového 
čísla NN jsme ve škole přivítali zkuše-
ného sokolníka p. Valeše. Zasvěcené poví-
dání o dravcích si vyslechli všichni žáci 
z 1. stupně školy a poslední vystoupení 
s dravci viděli letošní sedmáci. Pan Valeš 
přivezl do školní tělocvičny výra bengál-
ského, poštolku vrabčí, výra afrického 
a orla mořského. Kromě výkladu o drav-
cích si několik žáků mohlo vyzkoušet 
praktické ukázky se sokolnickou ruka-
vicí, na které přistál výr africký. Kolegyně 
učitelky měly možnost zvládnout při-
stání i odlet orla mořského. Držet na ruce 
samici pětikilového orla, to už vyžaduje 
pořádnou sílu i kousek odvahy.

Věstonická Venuše
Jedno z nejznámějších pravěkých 
uměleckých děl Věstonická Venuše je 
tradičně uměleckým symbolem dávné 
doby. Jak asi známá soška vznikala, to si 
vyzkoušely děti ze 6. A. Samozřejmě se při 
hodině dějepisu nejdřív dozvěděly mnoho 
informací o vzdálené době a napodobit 
um pravěkého tvůrce měly možnost 
s modelovací hlínou pod dohledem 
p. uč. V. Šlajerové.

Exkurze 9. ročníků
Dne 13. 10. 2016 jsme v 7.45 vyrazili na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. 
V zámečku Vysoký Hrádek, kde se nachází infocentrum JTE, nás paní průvodkyně 
zavedla do kinosálu. Pustila nám tři krátké filmy, které doplnila zajímavým výkladem 
o výrobě a zpracování jaderné energie. Po skončení filmové projekce jsme si prošli 
areál zámečku, kde jsme si v jednotlivých místnostech mohli prohlédnout např. model 
elektrárny, palivové články, mohli jsme si ověřit naše znalosti v různých kvízech a také 
jsme si na modelu vyzkoušeli, co se děje při přetížení reaktoru. Po návštěvě JET jsme 
se přemístili do Písku, kde jsme měli nejprve hodinu rozchod. Poté jsme se sešli před 
Prácheňským muzeem. Tady jsme se rozdělili na dvě skupiny. Postupně jsme si pro-
šli expozice muzea (vývoj rybářství, venkov v 19. století, rýžování zlata, archeologické 
nálezy v regionu, galerie českých panovníků a další) a interaktivní výstavu "Fyzika 
hrou". Cestou k autobusu jsme šli přes Kamenný most v Písku, který je nejstarším 
kamenným mostem v Čechách. Do Nepomuka jsme se vrátili okolo 15.30.

Žáci 9. B

Zájezd do Anglie 2016

Naše pocity, když nám oznámili, že 
bychom mohli navštívit Anglii, byly nepo-
psatelné. Paní učitelka sice nic neslibo-
vala, ale my jsme měli jasno. Pojedeme. 
A taky že jsme jeli! A tak jsme dne 26. 9. 
odjížděli od uplakaných tváří a mávají-
cích rukou našich rodičů. Všichni byli 
připraveni na dlouho cestu trvající cca 
16 hodin a vybaveni jídlem na ještě 
delší vzdálenosti. Po cestě jsme se roz-
hodně nenudili, puštěný film a natěšení 
na nadcházející týden se nám posta-
raly o zábavu. Druhý den pokračovala 
cesta do Velké Británie. Hned ráno jsme 
se nalodili v přístavu Calais na trajekt, 
který nás převezl přes Lamanšský průliv 
na slibované anglické břehy. Když jsme 
znovu nastoupili do autobusu a vyjeli 
z trajektu, nemohli jsme se odtrhnout 
od oken autobusu. Anglie!

Poprvé jsme se nadechli nefalšo-
vaného anglického vzduchu v parku 
Greenwich, kde se nachází známá králov-
ská observatoř a kudy také prochází nultý 
poledník. Výhled na Londýn byl odtud 
velmi krásný. Pak nás čekal další nezapo-
menutelný zážitek - jízda po řece Temži 
k historickému mostu Tower Bridge. 
Po plavbě jsme pokračovali na hrad The 
Tower, kde jsme si prohlédli nádherné 
korunovační klenoty. Po prohlídce jsme 
se šli projít po zmiňovaném mostě Tower 
Bridge, prohlédli jsme si Tower Bridge 
Exhibition, vyjeli jsme výtahem až do výše 

věže a procházeli jsme po skleněném 
mostu mezi věžemi. Nezapomenutelný 
zážitek. Následná prohlídka centrem 
Londýna až ke katedrále svatého Pavla 
byla velmi zajímavá, ale zároveň fyzicky 
značně náročná. A proto jen ti nejz-
datnější zájemci, kterým zbyl dostatek 
sil, vystoupali ještě dalších 530 schodů 
na samotnou kopuli katedrály. Odměnou 
jim byl opravdu nezapomenutelný pohled 
na celý Londýn. Nakonec jsme vyčerpaní 
odjeli do anglických rodin, které nám 
poskytly skvělé zázemí - dobré jídlo, měk-
kou postýlku a vytoužený spánek.

Další den nás čekala prohlídka Wind-
soru, největšího hradu ve Velké Británii, 
sídla královské rodiny. Zastavili jsme 
se u pomníku prince Alberta, vyfotili jsme 
si střídání stráží a prohlédli jsme si krá-
lovské pokoje, které současná královská 
rodina stále využívá. Další zastávkou bylo 
přímo magické místo Stonehenge. Je to 
velmi mystické místo, které ukrývá tajem-
ství nejstarších pravěkých rituálů. Pak už 
jsme vyhlíželi, kdy se před námi objeví 
Winchester, bývalé hlavní město Ang-
lie a sídlo anglosaských králů. Zde jsme 
navštívili románsko-gotickou katedrálu, 
která je známá jako nejdelší v Evropě, 
a Great Hall, kde se nachází bájný Kulatý 
stůl krále Artuše. Po náročném pro-
gramu na nás čekalo dobré jídlo v našich 
rodinách, ale bohužel také balení 
věcí a rozloučení s naším dočasným 

zázemím. Ale naše putování samozřejmě 
ještě neskončilo. Třetí den v Anglii jsme 
strávili v centu Londýna, v muzeu vos-
kových figurín Madam Tussaud. Tohle 
místo se nám líbilo asi ze všech nej-
více. Byla možnost nasednout na autíčka 
a projet si část expozice muzea vosko-
vých figurín na nich, vyřešit Sherlockovu 
záhadu, zhlédnout film o superhrdinech 
a zakoupit si originální suvenýry.

Nevynechali jsme při našem cesto-
vání ani nejstarší evropské metro a svezli 
jsme se jím na cestě do Westminsteru. 
Prošli jsme se známými místy kolem Buc-
kinghamského paláce, přes Trafalgarské 
náměstí nebo čínskou čtvrť Soho. Nako-
nec na nás čekal krásný večer na Oxford 
Street, kde jsme dokoupili poslední dárky 
a doplnili jsme zásoby jídla na zpáteční 
cestu. Poslední jízda, která nás čekala, 
byla bohužel už zpáteční. Autobus nás 
odvezl na trajekt v přístavu Dover, kde 
jsme zamávali bílým doverským útesům 
a slíbili jsme si, že se určitě ještě vrátíme. 
Bylo to krásné a budeme rádi vzpomínat.

V. Kulová 

 
 
 
(neoznačené texty o ZŠ Nepomuk:  
Milan Demela / foto: Milan Demela, 
archiv ZŠ)
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Jiří Švec – Rok druhý

Fotbalovou terminologií vyjádřeno je 
současné zastupitelstvo města v poločase 
svého působení. V následujícím rozhovoru 
se pokusíme zrekapitulovat, co se v letošním 
roce podařilo, co naopak zatím na naplnění 
slibů čeká či jaké jsou výhledy do roku 2017.

Text: Pavel Motejzík
Foto: Lukáš Mácha,  
archiv města Nepomuk

V loňském roce jsme zmiňovali mezi úspěšnými 
projekty například kruhový objezd U Pyramidy. 
Jaké jsou s ním zkušenosti zhruba po roce provozu 
a jaké umělecké dílo má na něm vzniknout?

Kruhový objezd funguje bez problémů, provoz se zklidnil, sní-
žila se hlučnost, před námi je ještě doplnění výsadby. Návrh 
od zahradní architektky počítá rovněž s výsadbou stromů v Luční 
ulici či keřovou výsadbou podél silnice I/20. Do soutěže na nové 
umělecké dílo na kruhovém objezdu se přihlásilo neuvěřitelných 
26 návrhů. Odborná porota by měla zasednout počátkem listopadu. 
Představení vítězných i všech soutěžních návrhů proběhne v Malé 
galerii Nepomuk dne 1. 12. v 17 hodin.

Jak je to přesně s obytnými zónami? Zatím bylo městem 
odkoupeno několik pozemků u ZŠ, kdy dojde k odkupu 
pozemků Na Daníčkách od církve a kdy budou moci 
první zájemci pozemky v této lokalitě reálně zakoupit?

K odkoupení pozemků Na Daníčkách by mělo dojít do konce 
letošního roku. Místostarosta Pavel Kroupa pracuje s architektem 
Markem Bečkou na návrzích parcelace pro různé typy a výměry par-
cel, přizváni budou rovněž zájemci, kteří projevili o parcely v této 
lokalitě předběžný zájem. Po vykoupení pozemků proběhne výbě-
rové řízení na zasíťování, s prodejem parcel zájemcům je počítáno 
v průběhu roku 2017. 

Podařilo se uspět v dotacích na nákup 
hasičského vozu či fotbalistům se žádostí 
na adaptaci hřiště u ZŠ na umělý povrch?

Ano, v současné době se soutěží dodavatel hasičské techniky. 
Rovněž město připravuje žádost na IROP na výstavbu nových 
garáží a zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů. Stávající budova 
bude plně sloužit jednotkám HZS. Rovněž se počítá s úpravou 
plochy v areálu.



Nepomucké noviny / listopad 201620 Nepomucké noviny / listopad 2016 21rozhovor měsíce rozhovor měsíce

V případě fotbalistů byla žádost o dotaci v letošním roce zamít-
nuta, v rámci západních Čech byla podpořena pouze výstavba 
druhé věže na stadionu FC Viktoria Plzeň. V příštím roce by 
mělo přijít do dotačního titulu MŠMT více peněz, žádost tedy 
bude podána znovu. 

Proč se nepodařilo ve spolupráci s Klášterem 
otevřít Zelenou Horu v turistické sezóně 
častěji než na dva víkendy?

Bohužel současný stav areálu, chybějící infrastruktura, zázemí 
i probíhající rekonstrukční práce v areálu neumožňují pravidelné 
prohlídky zámku. Obec Klášter nabízí prohlídky pro objednané 
skupiny nad 15 návštěvníků a s naším městem spolupracuje 
na mimořádných prohlídkách zámku, kdy město dává k dispozici 
technické služby města i mobiliář. Rovněž Nepomuk finančně 
přispěl na obnovu hlavního oltáře, osvětlení zámku během 
svátků, osobně jsem zajistil rovněž techniku pro modernizaci 
elektrické sítě na zámku. 

Představte nám, prosím, blíže rekonstrukci Hotelu 
ve Dvorci a záměr na adaptaci domova pro seniory. 

Plně bezbariérový objekt bude zahrnovat 17 bytových jednotek, 15 
manželských a 2 jednolůžkové. Adaptaci realizuje firma STAFIKO 
stav s. r. o., Domažlice, s nabídkovou cenou 15.800.000 Kč bez 
DPH. Dokončení stavebních prací je plánováno do 31. 7. 2017. 
Zájemci o umístění v domově se mohou hlásit o více informací 
přes podatelnu městského úřadu Nepomuk. Z původní budovy 
se podařilo zachránit a uschovat plastický nápis „Hotel“.

Co bude s restaurací v objektu bývalého hotelu?
V říjnu došlo k ukončení nájemní smlouvy se současným 
nájemcem a rovněž k finančnímu vypořádání, neboť nájemce 
měl smlouvu uzavřenou do roku 2023. Rekonstrukce počítá 

s modernizací včetně přilehlého sálu, nástavba zahrne služební 
byt. Restaurace a sál by měly nadále sloužit nejen lidem žijícím 
v samotném komunitním domě, ale i široké veřejnosti. Město 
po dokončení stavby vypíše výběrové řízení na nového nájemce.

Kdy bude stát na náměstí autobusová čekárna?
Město v nedávné době připravilo základy čekárny. Dle sdělení 
místostarosty Pavla Kroupy, který má tuto akci ve své kompetenci, 
se projekt zastávky vytvářel na základě individuálního architek-
tonického návrhu, přesně na míru danému místu. V průběhu 
projektových prací se ale objevilo množství konstrukčních pro-
blémů, které si vynutily různé změny oproti původnímu návrhu. 
Zastávka tedy nakonec nebude betonová, ale kovová s dřevě-
ným obkladem vnitřku. V současné době je zastávka již zadána 
do výroby, osazena by tedy měla být do konce roku.

Jak je to s výměnou oken v bytových domech?
V rozpočtu města máme na tuto akci vyčíslenu částku 4 mili-
ony Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele 
čtyř bytových domů, ihned po vybrání zhotovitele by měla začít 
výměna oken v domech Na Vinici 551 a 552. Bude vybrána firma, 
která zajistí výměnu v minimálně takové kvalitě, jako se to poda-
řilo u ZŠ Nepomuk.

Město rovněž již odkoupilo pozemky tábora 
v Přebudově. Připravuje se ve spolupráci 
s Pionýrem rekonstrukce areálu?

Celostátní organizace Pionýr, z. s. poskytuje jednotlivým pio-
nýrským skupinám dotace na podobné akce, místní organizace 
tedy počítá, že prostředky získá touto cestou. Město odkou-
pilo pozemky tábora od Kasejovic a v případě potřeby uzavře 
s Pionýry nájemní smlouvu na pozemky tak, aby mohl být pro-
jekt na modernizaci a úpravy areálů zrealizován.

Jak to aktuálně vypadá s dokončením Seniorského 
domu Nepomuk-Klášter, tedy bývalého Šumavanu? Kam 
se mohou hlásit zájemci o vypsané pracovní pozice?

Na budově investor (BM Develop) v současné době usilovně pra-
cuje, hotovo by mělo být zhruba v květnu 2017. Zařízení s kapacitou 
200 lůžek bude sloužit jako domov pro seniory, invalidy a klienty 
s Alzheimerovou chorobou či demencemi. Již nyní se mohou přes 
podatelnu městského úřadu Nepomuk hlásit zájemci o umístění 
či jejich rodiny, postačí na sebe uvést kontakty. Hlásit se mohou 
rovněž zájemci o pracovní pozice, zařízení vytvoří od jara zhruba 
90 nových pracovních míst. Zaměstná zdravotníky, ošetřovatele, 
sociální a aktivizační pracovníky, kuchaře, pracovníky v prádelně, 
zástupce a asistentku ředitele, správce budovy či účetní. Své životo-
pisy doručte rovněž na adresu Městského úřadu Nepomuk, Nám. 
Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk. Na obálku uveďte „Seniorský 
dům Nepomuk-Klášter“. Další informace jsou na http://centrum-
seniorunepomuk.cz/.

Můžete zmínit tři věci, které vám osobně udělaly 
v Nepomuku v letošním roce největší radost?

Zateplení ZŠ a výměna oken v řádné kvalitě a termínu bez vícená-
kladů. Návštěva pana ministra Dana Ťoka a jeho přísliby na spo-
lupráci v dopravních otázkách města. Rekonstrukce Nádražní 
a Rožmitálské ulice, na které naváže rekonstrukce chodníků a zří-
zení přechodu ve Dvorci.

Jaké další investiční akce připravuje, případně 
na kterých se bude podílet město příští rok?

Rekonstrukce chodníků U Sokolovny, cyklostezka k sídlišti 
Na Vinici, díky laskavosti JUDr. Vladimíra Vätera šikmý chodník 
k bytovkám od kruhového objezdu U Sokolovny, rekonstrukce 
Zelenodolské ulice, stezka od Kuvagu do Dvorce (pod silnicí), v pří-
padě získání dotace asfaltový povrch cyklostezky Helenka. Město 

bude pokračovat s výměnou oken v bytových domech a připravovat 
i ve spolupráci s partnery realizovat řadu dalších projektů.

V září nás opustila významná osobnost, PhDr. Richard 
Böhnel. Bude mít město snahu si jeho odkaz připomenout 
nějak trvale - jinak než jen prostřednictvím jeho obrazů?

Spolek Pod Zelenou Horou požádal o dotaci na zhotovení bronzové 
busty Richarda Böhnela, která by byla umístěna do Rodného domu 
Aug. Němejce, kde se v budoucnu počítá s jakousi síní osobností 
Nepomucka. Pokud spolek uspěje, město se bude snažit na akci 
finančně podílet.

Neusnul záměr výpravy do Brazílie v příštím roce?
Nový Pater Jiří Špiřík přislíbil, že pouť do Brazílie povede, v sou-
časné době jsou plánovány potřebné organizační záležitosti tak, 
aby nepomucká delegace na Svatojánských oslavách v městečku 
São João Nepomuceno v květnu 2017 nechyběla. Mělo by zároveň 
dojít ke zpečetění partnerské dohody.

Na jaké kulturní akce se mohou lidé těšit, 
kdy bude Nepomucká pouť?

Pouť bude v příštím roce v termínu 20. – 21. 5., další zajímavé akce 
pak navážou: odhalení oltáře na Zelené Hoře (24. 6.), Benefiční 
koncert Evy Urbanové na Zelené Hoře (8. 7.), XXV. pivní slavnosti 
(15. 7.), 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Nepomuku (18. 7.), 
Nepomucký trojúhelník (29.–30. 7.) či turistická akce Podzim Pod 
Zelenou Horou (20. –22. 10.). Bude toho ale samozřejmě mnohem 
více, hlavní sezóna začne už 22. 4. akcí Otvíráme Nepomuk! 

 
Děkuji za rozhovor.

Vizualizace budoucí podoby restaurace se služebním bytem u bývalého Hotelu Dvorec

Přestavba bývalého Šumavanu je v plném proudu
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Dárky pro patrioty regionu 
 

Rádi byste měli letošní Vánoce bez 
stresu, co se vánočních dárků týče, 
a vychutnali si tu pravou adventní atmo-
sféru? Přinášíme vám již v listopadu tipy 
na dárky, které potěší nejedno srdce 
především regionálních patriotů. 
 

 
Předplatné Nepomuckých novin
Nepomucké noviny s ambicí regionálního 
sborníku s pravidelnými tématy měsíce, 
okénky do historie, rozhovory se zajíma-
vými lidmi i nejkompletnějšími infor-
macemi o tom, co se kde na Nepomucku 
podařilo či chystá, jsou jistě vhodným 
dárkem pro všechny, které osud zavál 
za hranice našeho města. I v roce 2017 
budou noviny pro všechny domácnosti 
v Nepomuku, na distribučních místech 
v regionu či ke stažení na http://noviny.
nepomuk.cz zdarma, nicméně mimo 
region je možné si zařídit v informač-
ním centru Nepomuk či prostřednictvím 
poštovní poukázky výhodné předplatné 
pouze za cenu poštovného (240 Kč/rok). 
 
Návod k vyplnění poukázky (typ c):
Částka v Kč: 240 / Adresát: Město 
Nepomuk, Nám. A. Němejce 63, 335 01 
Nepomuk / Odesílatel: vaše jméno 
a adresa vč. PSČ (případně jméno 
a adresa obdarovaného) / Zpráva pro 
adresáta: POŠTOVNÉ NEP. NOVIN 2017. 
Shodné údaje nezapomeňte uvést také 
na kontrolním útržku.
 
Svatojanův diář 2017
Speciální ručně vyráběný kapesní diář 
Mikoregionu Nepomucko pro rok 2017 
ve stylu diářů první republiky vychází 
v nákladu pouhých 20 ks. Nenechte si ujít 
nejdůležitější akce v roce 2017, potěšte 
se pohledem na staré reklamy a upou-
távky. Jaké stromky nabízí Velkostatek 
Zelená Hora, kde spořit a ukládat nebo 
jaká je skvělá zpráva pro naše museum? 
Každý přebal jiný. Buďte originální. 

Cena 400 Kč/ks. 
K dostání v informačním centru Nepomuk.
 
Kalendář – město Nepomuk 2017
Nástěnný kalendář s fotografiemi Yana 
a Baary Čelikovských. 

 K dostání v informačním centru Nepomuk 
za cenu 150 Kč.

Průvodce: Baroko v Plzeňském kraji
Barokní sloh se do tváře krajiny Plzeňského 
kraje zapsal velmi výrazně. Nejen monu-
mentální kláštery, chrámy, měšťan-
ské domy, ale také venkovské kostely, 
drobné kapličky a boží muka nám dodnes 
připomínají barokní umění takřka na kaž-
dém kroku. Přijměte pozvání na puto-
vání po barokních památkách. Zachovaly 
se nám jich naštěstí stovky.

384 stran, 320 místopisných hesel, 
600 fotografií
Nakladatelství Starý most s.r.o.
Vydáno: září 2016
Autoři: Kolektiv autorů
K dostání ve vybraných kamenných 
a internetových knihkupectvích.
 
Sága rodiny Škodů
Továrník Emil Škoda se výrazným pís-
mem zapsal do historie Plzně. Založením 
velmi úspěšné a dravé strojírenské spo-
lečnosti ovlivnil život města jako nikdo 
jiný na několik generací. Velmi zajímavé 
byly i osudy dalších členů rodiny Škodů, 
plné vzestupů, slávy i pádů a bolestí. Stojí 
za to si je připomenout, neboť bez nich 
by Plzeň nebyla Plzní, jak ji známe dnes. 
Kniha nevynechává ani působení Škodů 
na zámku Žinkovy.

144 stran
Nakladatelství Starý most s.r.o.
Vydáno: září 2016
Autor: Marie Korandová
k dostání ve vybraných kamenných 
a internetových knihkupectvích.
 
Jakub Jan Ryba
Dlouho očekávaná kniha o Jakubu Janu 
Rybovi. Kniha navazuje na jedineč-
nou expozici vybudovanou v roce 2010 
v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod 
Třemšínem. Na 304 stranách přináší 
mnoho méně známých či dosud nezná-
mých informací, vyvrací četné omyly 
a mýty, které se dlouhá léta šíří nejen 
o Rybově díle, ale zvláště o jeho podobě 
a osobnosti. Členění knihy odráží jed-
notlivé etapy Rybova života a místa jeho 
působení, včetně Nepomuku. Součástí 
knihy je CD. 

304 stran
Nakladatelství Praga Mystica
Vydáno: 2015 / Autor: Ivana Hoyerová
K dostání v informačním centru Nepomuk.

Dále doporučujeme: 

Toulavá kamera 23  
(S tojickou nutrií na obálce, dále 
informace o Nepomuku, Žinkovech...), 
Autoři: kolektiv
Vydal: Česká televize
Rok vydání 2016 
(k dostání ve vybraných kamenných  
a internetových knihkupectvích)  

Kroje Plzeňského kraje
Autoři: Karolina a Jiří Tetzeli,  
Vydal: nákladem vlastním 
Rok vydání: 2016 * 

100 zajímavostí ze starých Brd
Autoři: kolektiv
Vydal: Starý most
Rok vydání: 2016 
(k dostání ve vybraných kamenných 
a internetových knihkupectvích)

Od Švejka k Terazkymu
Autor: Ivo Pejčoch
Vydal: Svět křídel, Rok vydání: 2015 
(k dostání ve vybraných kamenných 
a internetových knihkupectvích)

Mariánské, trojiční a další světecké 
sloupy a pilíře v Plzeňském kraji
Autoři: kolektiv autorů
Vydal: Národní památkový ústav
Rok vydání: 2015 
(k dostání v NPÚ v Plzni)

Svatý Jan Nepomucký – poznáváme naše 
světce (brožurka pro dětské čtenáře)
Autoři: Alena Němečková, Leoš Hrdlička
Vydalo: Arcibiskupství olomoucké
Rok vydání: 2016.*  

Likéry z firmy Ing. Petr Jenčík – JENČÍK 
A DCERY – Svatojánský elixír, Prádelský 
voříšek či Fernet Černý baron  *

Odrůdy Svatojánského vína *  

Skašovské hračky *  

Reprodukce obrázků Richarda 
Böhnela a další. *  

*  K dostání v informačním  
centru Nepomuk

Šachový klub Dvorec  
rozehrál 1. ligu 
mládeže
Náš klub uspořádal o víkendu 1. a 2. října 
v sále Sokolovny sraz 1. ligy mládeže. 
Soutěž hrají šestičlenná družstva systé-
mem každý s každým. Během tohoto srazu 
odehrála všechna družstva čtyři zápasy. 
Hned v úvodním kole jsme hráli s favority 
z Nového Boru a vyhráli 4,5:1,5 (Kašpar 
L. - 1, Flajšman Pa. - 1, Krumpholc F. - 1, 
Sedlák J. - 0,5, Flajšman Pe. - 0,5, Šindelář 
J. - 0,5). Ve druhém kole s dalším ambicióz-
ním klubem, Ústím nad Labem, z toho byla 
remíza 3:3 (Kašpar L. - 1, Flajšman Pa. - 1, 
Šindelář J. - 1, Sedlák J. - 0, Flajšman Pe. - 
0, Krumpholc F. - 0). Ve třetím kole jsme 
vyhráli nad Áčkem Teplic 4:2 (Flajšman 
Pa. - 1, Sedlák J. - 1, Flajšman Pe. - 1, 
Kašpar L. - 0,5, Krumpholc F. - 0,5, Šindelář 
J. - 0) a v posledním kole s Domažlicemi 
5,5:0,5 (Flajšman Pa. - 1, Sedlák J. - 1, 
Flajšman Pe. - 1, Šindelář J. - 1, Fiala D. - 
1, Kašpar L. - 0,5). Další zápasy se ode-
hrají na srazech v prosinci v Plzni, v lednu 
v Domažlicích a v dubnu v Teplicích. 
Družstvo si vstup do naší první ligové 
sezóny užilo a doufejme, že se v ní neztratí.

Zdeněk Flajšman

Malířský ateliér "K" 
Augustina Němejce 
v Nepomuku 
vzpomíná

Do malířského nebe tiše odešla v úterý 
11. října 2016 členka našeho Ateliér "K" 
a dobrá kamarádka Ludmila Krističová, 
nadšená malířka obrázků z přírody 
i ze života. Své prosté okouzlující obrázky 
malovala s pohledem člověka, objevují-
cího kolem sebe obyčejné věci a prostý 
život, který měla ráda. Bude nám všem 
v ateliéru chybět a budeme vzpomínat, 
jak maluje své naivní nebeské obrázky.

Stopovačka
Dne 23. 9. uspořádalo Mateřské centrum Beruška Nepomuk „Stopovačku“. Start byl 
u vstupu na Zelenou Horu a cíl na dětském hřišti v Klášteře. Přálo nám počasí a asi 
i proto se „Stopovačky“ zúčastnilo mnoho dětiček s rodiči. Cestou jsme společně plnili 
zadané úkoly a odměnou nám bylo opékání špekáčků na hřišti v Klášteře. Společně 
jsme strávili krásné odpoledne. Tímto bych chtěla poděkovat Zdeňku Bartoškovi (sta-
rosta obce Klášter) a Vladimíru Loudovi (předseda TJ Klášter), že nám umožnili zapůj-
čit si na odpoledne prostor v okolí fotbalového hřiště v Klášteře. A již nyní plánujeme 
podobnou akci na jaro. Moc se těšíme.

Monika Nová a tým MC Beruška

Foto Jiří Beroušek
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Již před měsícem byl zahájen 4. rok provozu volnočasového 
centra. Některé kroužky byly však vyhlášeny na poslední 
chvíli a nebo až po zahájení a nestihly se naplnit. 
Podívejte se na obsazenost jednotlivých kroužků a máte-li 
zájem, můžete se přihlásit ještě v průběhu listopadu. 
Neabsolvované hodiny z října vám budou odečteny z ceny 
kurzu. Přehled uveřejňujeme s aktualizací k 18. 10.
 
Pondělí
10.00 Dopolední jóga (5 míst)
14.00 Gymnastika (poslední volné místo)
15.50 Hudební školička pro děti od 2 let (3 místa)
15.50 Mažoretky (5 míst)
16.00 a 17.10 Kytara pro začátečníky 
nebo pokročilé (poslední místo)
17.00 Taneční kroužek Svatojánek (5 míst, zahájení v listopadu)
19.15 OBSAZENO Fit trénink
18.15 Angličtina pro začátečníky (2 místa)
 
Úterý
13.20 a 14.25 Taneční kroužek N. Gregoriadese (poslední místo)
15.35 Počítačový kroužek pro děti (5 míst, zahájení v listopadu)
15.50 Šikovné ruce (3 místa)
16.45 Divadelní kroužek pro děti (5 míst, zahájení v listopadu)
17.30 Počítačový kurz pro dospělé – začátečníci 
(5 míst, zahájení v listopadu)
17.00 Karate (3 místa)
17.00 Šerm (3 místa)
18.30 Ochotnické divadlo pro dospělé (zahájení v listopadu)
19.15 Port De Bras (3 místa)
16.30 Němčina Nj1 (3 místa)
17.40 OBSAZENO Němčina Nj2 
 
Středa
10.00 Dopolední cvičení rodičů a dětí 
(5 míst, zahájení v listopadu)
13.30 Gymnastika (8 míst, zahájení v listopadu)
14.40 Gymnastika (1 místo)
15.50 Fimo (5 míst, zahájení v listopadu)
15.50 Taneční příprava pro menší děti (2 místa)
17.00 Taneční příprava pro menší děti (5 míst)
17.00 Grafika (5 míst, zahájení v listopadu)
18.10 Tai-chi (info u lektora)
18.30 Klub tvořivých žen (1x měsíčně)
16.30 Angličtina Aj 1 (2 místa)
17.40 Angličtina Aj 2 (2 místa)
17.10 Angličtina – příprava k maturitě
18.20 Angličtina Aj 4 (3 místa)
19.30 Angličtina Aj 3 (3 místa)

 
Čtvrtek
13.30 Keramika pro děti (5 míst)
14.00 Univerzita III. věku (již zahájeno)
15.30 OBSAZENO Keramika pro děti 
15.00 Muzikál pro děti (3 místa)
16.50 Angličtina pro děti od 3 let (5 míst, zahájení v listopadu)
17.45 Regionální historie (5 míst, zahájení v listopadu)
17.30 Formování postavy (4 místa)
18.40 OBSAZENO Pilates
18.30 Keramika pro dospělé (3 místa)
18.00 Italština pro začátečníky (2 místa)

Pátek
17.00 Orientální tanec začátečníci (5 míst)
18.10 Orientální tanec pokročilí (2 místa)
 
Víkendové kurzy
Sobota nebo neděle: možnost intenzivního vyučování 
angličtiny nebo němčiny (vhodné jako příprava na maturitu)
26.11. Pedig – vánoční zvonek (9–12 hodin, 300 Kč, 
lektor Z. Denková, přihlášky předem)
26.11. Vizovické pečivo a vánoční ozdoby (14–17 hodin, 
300 Kč, lektor Z. Denková, přihlášky předem)
3.12. Novoročenka – užitá grafika (odpolední kurz, 400 Kč)

Dárkový certifikát pod vánoční stromeček
Využijte možnosti obdarovat své blízké Dárkovým certifikátem 
na jejich jméno. Pokud si vyberete kroužek, který již 
probíhá, odečteme vám z ceny tu část hodin, která nebude 
obdarovaným absolvována. Certifikát vám zdarma vytiskneme 
v barvě, zalaminujeme a bude na jméno obdarovaného 
(bez uvedení ceny). Pokud se obdarovanému nebude dárek 
líbit, vrátíme vám veškeré zaplacené peníze. Naše tipy: Pro 
dědečka nebo babičku: Počítačový kurz pro začátečníky, 
pro maminku: Čtvrteční večerní Keramika nebo Dopolední 
jóga, pro tatínka: Jazykový kurz, pro děti: Divadelní kroužek 
nebo Muzikál.Přejeme vám, ať máte k dispozici příjemné 
přátele nebo program pro sychravé podzimní dny.

Za tým FÉNIX Miroslava Brožová

Mimozemšťané v PřebudověFÉNIX – Kurzy otevřené od listopadu 2016

„Fénix děkuje 

městu Nepomuk 

za 4. rok podpory 

provozu centra“

náměstí A. Němejce 88, Nepomuk 
www.fenix-nepomuk.cz 
info@fenix-nepomuk.cz

Facebook FÉNIX 
tel.: (+420) 733 301 255
tel.: (+420) 607 057 999

pondělí a čtvrtek 13.00 – 18.00 hodin
úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin
pátek pouze telefonické informace

Tak už je to tady... 14. srpen 2016 se při-
blížil, a to bylo datum našeho příjezdu 
na tábor Přebudov. Dospěláci i malí 
táborníci byli nedočkaví a natěšení, 
čekající nové kamarády a dobrodruž-
ství. Po příjezdu všech táborníků jsme 
si prošli tábor a zjistili vše důležité – co, 
kde a jak... V rámci seznamování jsme 
si došli do lesa na dříví, abychom mohli 
večer opéct buřty k večeři. Po svačině 
nám Majda – naše hlavní vedoucí před-
stavila zbytek osazenstva a přečetla tábo-
rový řád a režim dne. Na nástupu jsme 
se dozvěděli, že celotáborová hra začne 
po setmění. Když už bylo hodně velké 
šero, začala na hřišti svítit a blikat kos-
mická loď a to byla známka toho, že 
se začíná něco dít. Majda nám ozná-
mila, že musíme začít vyvolávat mimo-
zemšťana, který nás bude celých 14 dnů 
pobytu provázet. A v tom se to stalo... 
Z kosmické lodě vystoupil mimozem-
šťan Ťa Fun z planety Fudža fuč a před-
stavil nám celotáborovou hru. Poté nás 
požádal, abychom šli do lesa najít světla, 
která spadla z mimozemské lodě, když 
v Přebudově přistávala, kde bude napsán 
vzkaz, co se bude dít dál. A opravdu – 
vzkaz tam byl. Ráno jsme vyskočili 
z postelí plni elánu, protože jsme věděli, 
co nás čeká. Prvním úkolem bylo nabati-
kovat si trička a nažehlit logo letošního 
tábora. Odpoledne nás navštívil opět 
mimozemšťan Ťa Fun a vyprávěl nám 
o planetě Merkur a už pro nás připra-
vil první úkoly – jízda s kárkou, chůze 
na novinách apod., abychom věděli, jak 
se na takové planetě pohybuje. V úterý, 
hned po snídani, nám mimozemšťan 
představil planetu Venuši a s tím opět 
další úkoly jako stavění stanu, střelbu 
ze vzduchovky... Odpoledne přijel pan 
fotograf, aby zvěčnil naše krásná trička 
a měli jsme všichni památku na tábor. 
Večer jsme si užili diskotéku pod taktov-
kou Bláži a Mušáka a srandovní soutěže 
pod taktovkou Kikiny a Dáni. Museli 
jsme jít spát zavčasu, protože ve středu 
nás čekal výlet do Nepomuka do zábav-
ního parku. Vybaveni svačinkou jsme si 
to po ránu štrádovali k Přebudovu, kde 

na nás čekal autobus. Moc jsme si to 
užili a po poledni zvládli navštívit ještě 
Nepomuk – někteří nákupy, někteří 
zmrzlinu, jiní dětské hřiště v Zeleném 
dole. Čtvrtek byl opět s mimozemšťa-
nem a vyráželi jsme pro změnu na Mars. 
A protože Mars je rudá planeta, hned 
ráno si všichni oblékli červená trička a šli 
soutěžit. Po soutěžení jsme ještě prošli 
stanoviště, kde nám vedoucí vysvětlili, 
jak se používá morseovka, uzly, buzola, 
paní zdravotnice si nás vyzkoušela, co 
víme ze zdravovědy a hádali jsme kytky 
a stromy. Protože se na nás i letos usmálo 
sluníčko a počasí nám přálo, zkusili jsme 
po poledním klidu i koupání v rybníku, 
který je hned pod táborem. Po svačině 
k nám přijel pan Honzík z Hvězdárny 
z Plzně, který nám vyprávěl o sluníčku, 
mohli jsme se podívat ohromným dale-
kohledem a ptát se ho na to, co nás 
zajímalo. Pak jsme se přesunuli do sle-
pičárny, kde udělal všeobecnou besedu 
o planetách a o nebi, co vše tam můžeme 
vidět. Večer, když už byla velká tma, šly 
velké oddíly pozorovat i noční oblohu. 
Bylo to velice zajímavé, i když pan Honzík 
říkal, že to není nic moc, že je úplněk... 
Ale nám to vůbec nevadilo, vidět v dale-
kohledu měsíc v úplňku a krásný Saturn 
byl velký zážitek. V pátek dopoledne 
jsme si zahráli hru pro všechny „Šnek“. 
Odpoledne jsme se koupali a užívali si 
hezkého počasí. Na sobotu si pro nás 
vedoucí připravili Přírodovědnou stezku 
na Saturnu, aby zjistili, co si za týden 
pamatujeme z morseovky, uzlů, topo-
grafických značek, zvířat, rostlin, zdra-
vovědy... V denním programu bylo 
na odpoledne naplánováno překvapení, 
takže všichni napnutí, co bude, jsme 
se nemohli dočkat. Vedoucí nás dovedli 
k rybníku a vtom na druhém břehu ryb-
níka k nám na voru začal plout Neptun – 
vládce potoků, řek a studánek se svým 
černochem a vílami. Přijel si na náš tábor 
vybrat do své družiny nové členy. Ty, kteří 
ještě nebyli na našem táboře. V neděli si 
s námi počasí trochu pohrálo, takže jsme 
museli Přebudovského predátora přesu-
nout na odpoledne a dopoledne si zahrát 

naše oblíbené Bingo. Samozřejmě několik 
kol, aby si to užili všichni. Na večer jsme 
si domluvili promítání, které už nám dost 
chybělo. :-) V pondělí po snídani jsme si 
nabalili kotlíky, brambory, cibuli a chleba 
a vyrazili si do lesa uvařit polévku. Všem 
se povedla a moc si pochutnali. Po poled-
ním klidu přijel pan Šipla z Blovic a mohli 
jsme si pro maminku vyrobit svíčku. 
V úterý se nám zjevil zase mimozemšťan 
Ťa Fun a představil nám planetu Neptun 
a dal nám úkoly na dopoledne – zahráli 
jsme si kuličkiádu. Odpoledne byla kou-
pačka v rybníku a po svačině přijeli dob-
rovolní hasiči z Nepomuka a udělali nám 
pěnu, ve které jsme si pěkně zařádili. 
Středa se nesla na planetě Uran – opět 
jsme soutěžili na diplomy a odpoledne 
jsme nacvičovali představení na závěreč-
nou ufopárty, která měla být ve čtvrtek. 
Ve čtvrtek jsme doladili naše vystou-
pení, po polévce jsme se zaběhli svla-
žit do rybníka a po poledním klidu nás 
čekal poslední nástup. Majda s Markétou 
se s námi rozloučily, vyhodnotily, jak 
jsme si uklízeli ve stanech a v chatič-
kách, popřály dvěma kamarádům, kteří 
měli narozeniny, a jako poslední přišlo 
na řadu vyhodnotit, jak jsme byli úspěšní 
v celotáborové hře. Všechny planetky, 
kde jsme 14 dnů trávili prázdniny, byly 
úspěšné – Ufofufo, Ufofialky z Ufofilie, 
Ufíci, Mrňouskova planeta, Winers 
i Vousáči. Postupně, jak jsme se umístili, 
jsme si chodili vybírat odměny. Po svačině 
už začala naše ufopárty. I vedoucí si při-
pravili program, takže legrace jsme si užili 
moc a moc. Společně jsme si na konci 
zazpívali písničku „Nesnáším loučení“, 
protože se nám nikomu v pátek domů 
nechtělo. Ale bylo odpoledne, takže jsme 
si do večerky ještě užili – grilování, toče-
nou limonádu, šampaňské, brambůrky, 
tyčinky a diskotéky. Ráno to bohužel při-
šlo – balení, uklízení a odjezd. Spousty 
dětem tekly při odjezdu slzy, takže to byl 
asi prima tábor, prima kamarádi, prostě 
skvělá parta. Díky všem dospělákům, bylo 
to náročné, ale užili jsme si to.

Markéta Kašparová
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Kulturní servis 
Listopad 2016

Ať odpočívají v pokoji!

Předprodej vstupenek a informace o akcích: 
Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Nám. Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
tel.: (+420) 371 591 167
e-mail: infocentrum@nepomuk.cz

Otevírací doba od října do dubna:
Infocentrum Nepomuk:  
pondělí – sobota 8.30 – 16.00 hodin
Městské muzeum a galerie Nepomuk: 
úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin

Na počátku měsíce listopadu vzpomínáme 
na ty, kteří již zemřeli. Církev v tyto dny 
slaví dva svátky, které se oficiálně nazý-
vají: Slavnost Všech svatých (1. listopadu) 
a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
(2. listopadu). V tyto dny navštěvujeme 
hřbitovy, zapalujeme svíčky na hrobech 
a modlíme se za zemřelé k Bohu. K rozli-
šení těchto dvou dnů a k hlubšímu pocho-
pení naší návštěvy hřbitova se zamysleme 
nad některými důležitými věcmi.

Lidský život smrtí nekončí
Lidský život zde na zemi je ohraničen 
smrtí. Každý člověk jednou dokončí běh 
svého pozemského života a pozná oka-
mžik tělesné smrti. Na rozdíl od přírody 
a zvířat je však člověk obdařen nesmrtel-
nou duší. Minulý týden jsem byl ve Fatimě, 
kde se v roce 1917 zjevovala Panna Maria 
třem malým dětem - Lucii, Františkovi 
a Hyacintě, a hodně jim o dalším osudu 
člověka po smrti zjevila. 13. července jim 
odhalila tajemství ve třech odlišných vidě-
ních. To první, vidění pekla, zapsala nej-
starší z nich, Lucie, takto: „Madona nám 
ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby 
pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni 
démoni a duše jako průhledné černé nebo 
bronzové rozžhavené uhlíky s lidským tva-
rem, které se míhaly v požáru a byly neseny 
plameny, které z nich vycházely spolu 
s mraky kouře a padaly na všechny strany 
tak, jako padají jiskry při velkých požárech, 
bez tíže či rovnováhy, uprostřed bolestných 
výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které 

vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony 
bylo možné rozpoznat podle hrozných 
a odporných zvířecích tvarů - úděsných 
a neznámých, ale průhledných a černých. 
Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme 
naší dobré nebeské Matce, která nám 
na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás 
přivede do nebe; myslím, že jinak bychom 
byli zemřeli děsem a hrůzou."

Nebe
Toto Fatimské zjevení, ale především učení 
Církve, nám říká, že po smrti člověka je 
nesmrtelná lidská duše souzena za svůj 
lidský život. Jestliže člověk činil dobro 
a svých hříchů litoval, Bůh ho ve svém 
milosrdenství vezme do nebe, tak jak to slí-
bila Panna Maria těmto třem dětem. Ony 
samy často činily skutky pokání a mod-
lily se, aby se co nejvíce hříšníků obrátilo 
a neskončilo v pekle: „O můj Ježíši, odpusť 
nám naše hříchy, uchraň nás pekelného 
ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště 
ty, které tvého milosrdenství nejvíce potře-
bují". 1. listopadu Církev proto oslavuje 
VŠECHNY SVATÉ, tedy ty, kteří jsou v nebi.

Očistec
Mnoho lidí však odchází z toho světa 
nepřipraveno dosáhnout věčného štěstí 
v nebi, sice Boha neodmítli, věřili v něho, 
ale pro množství hříchů, které nelitovali 
a neodčinili, se nacházejí v očistci. Trpí 
podobně jako duše zavržených v pekle, 
nejsou však zoufalé, neboť vědí, že jejich 
utrpení po čase skončí a ony přijdou 

do nebe. Těmto duším může pomoci naše 
modlitba. A právě 2. listopadu Církev usta-
novila zvláštní den modliteb za tyto duše.

Co je to plnomocný odpustek 
a podmínky k jeho získání
Při návštěvě kostela (1. a 2. listopadu) nebo 
při návštěvě hřbitova (od 1. do 8. listo-
padu) lze pro zemřelé, kteří ještě nedosáhli 
nebe, tedy duše v očistci, získat takzvaný 
„Plnomocný odpustek". Tímto „odpust-
kem" je trpícím duším prominut zbytek 
trestu za hříchy a ony mohou dosáhnout 
společenství s Bohem a ostatními svatými 
v nebi. Církev, vědoma si své duchovní 
moci udělené jí Bohem, stanovila pro 
získání tohoto plnomocného odpustku 
tři obvyklé podmínky: přistoupení k svá-
tosti smíření (zpovědi), přijetí svátostí 
Eucharistie a vykonání modliteb na úmysl 
papeže.

Kdo tedy vykoná tyto tři podmínky, 
může pomoci zemřelým, aby se jejich 
duše dostala hned do nebe. Pokud někdo 
vykoná tyto podmínky jen částečně, může 
pro zemřelé získat odpustek „částečný", to 
značí, že se jim doba očistce zkrátí. Očist-
cové utrpení, které je podobné s utrpením 
duší v pekle, je v porovnání s jakýmkoliv 
pozemským utrpením nepředstavitelné. 
Proto je nejvýše dobré, abychom v první 
listopadové dny navštěvovali hřbi-
tovy a snažili se pomoci trpícím duším, 
zejména z řad našich příbuzných.

P. Jiří Špiřík

NEPOMUK

7. 11. – 26. 11. Fotoklub Stod, výstava 
fotografií, Městské muzeu a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin

2. 11. Pohádkové dýně, podzimní výstavka nejen 
dýní, od 17.30 do 19 hod. klubovna Pionýra

9. – 13. 11. Chuti Monarchie, Svatomartinské 
posvícení, Švejk restaurant 
U Zeleného stromu Nepomuk

9. 11. Žákovský koncert ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

10. 11. Přednáška, Mateřské centrum Beruška

10. 11. Martinský pochod mateřské školy 
s lampiony, od 16.00 hodin, MŠ Nepomuk

12. 11. Turbo revival, od 21.00 
hod., Sokolovna Nepomuk

13. 11. Lampionový průvod, od 16.30 
hod., Mateřské centrum Beruška

15. 11. Aranžování adventních 
a vánočních dekorací, seminář 
Martiny Raiserové, od 17.00 hod.

19. 11. Ples města Nepomuka, od 20.00 
hodin, sál hotelu U Zeleného stromu, 
předprodej KIC Nepomuk

24. 11. Vánoční jarmárek, od 15.00 
hodin, MŠ Nepomuk

25. 11. Vánoční tvoření, od 16.30 hod., 
Mateřské centrum Beruška

27. 11. Adventní trh a rozsvícení vánočního 
stromu, náměstí A. Němejce 

27. 11. Vánoční hvězdička, pohádka 
v provedení Mileny Jelínkové (divadélko 
Nána), od 15.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

1.12. – 30.12. Výstava návrhů včetně 
vítězných "Soutěžní návrh – umělecké 
dílo na téma svatý Jan Nepomucký pro 
kruhový objezd U Pyramidy", Malá galerie 
Nepomuk, vernisáž 1. 12. v 17.00 hod. 

4. 12. Slavnostní žehnání kaple a sochy sv. 
Barbory, od 15.00 hod., Kaple sv. Barbory v Huti

10. 12. Předvánoční setkání seniorů, od 14.00 
hod., Sokolovna Nepomuk, hraje PiňaKoláda

NEPOMUCKO

14. 10. – 10. 12. Krajina mého srdce - 
návraty (Blovicko a Šumava), výstava 
obrazů prezentuje tematicky sjednocenou 
část díla blovické rodačky Růženy 
Šeré, Muzeum jižního Plzeňska

3. 11. Jiří Pomahač: O naší stoleté republice, 
beseda první "Odkud jdeme a kam míříme. 
České státní právo", v 16:00 hodin v klubu 
sv. Václava, pořádá městys Žinkovy

4. 11. V3SKA, Music Sklep, Spálené Poříčí

6. 11. Pan Roubíček vypravuje - nedělní literární 
podvečer, od 16.00 hod., zámek Spálené Poříčí

27. 10. – 28. 2. Keltové v západních Čechách, 
výstava přibližující každodenní život v době 
laténské, včetně keramiky a keltského 
šperku, Muzeum jižního Plzeňska

11. 11. Lampionový průvod, Kasejovice

11. 11. Ochutnávka mladých vín z vinařství 
Lahofer s komentářem Karla Drhovského, 
od 19.00 hodin, Kasejovice, vstupné 50 Kč

14. 11. Partyzáni na Kasejovicku, přednáška 
Patrika Kellera, od 18.00 hod., sál Kulturně 
společenského centra Kasejovice

15. 11. Zámecký literární večer II. – 
z muzejních sbírkových fondů, výběr 
z klenotů muzejních sbírkových fondů 

v interpretaci herců plzeňských divadel, 
od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska

16. 11. Paměť krajiny 2, od 19.00 hod., 
Hostinec U Muklů v Myslívě

17. 11. IV. ročník Běhu 17. listopadu v zámeckém 
parku Hradiště, od 8.00 do 16.00 hodin, Blovice

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, koncert, 
beseda, Měšťanská beseda, Spálené Poříčí

18. – 20. 11. Zabijačkové hody, Vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

19. 11. Vepřové hody, Zahrádka

20. 11. 6. benefiční koncert ke cti 
svaté Cecílie, od 16.00 hod., Kostel 
Nanebevzetí P. Marie, Myslív

21. 11. Žákovský koncert ZUŠ ze Starého 
Plzence, od 16.00 hod., zámek Spálené Poříčí

24. 11. Konference "Zámky mnohé 
znamenité kázal opravovati", konference 
zaměřená na téma rekonstrukce 
historických a památkových objektů, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

24. - 26. 11. Mezinárodní festival outdoorových 
filmů, zámek Spálené Poříčí

25. 11. D.N.A + ALIGÁTOR + KORACK, 
Music Sklep, Spálené Poříčí

26. 11. Adventní trh a rozsvícení 
stromku na náměstí v Žinkovech

28. 11. Mongolsko, přednáška Zuzany Pavlové 
a Ivana Fejfara, od 18.00 hod., sál Kulturně 
společenského centra Kasejovice

17.12. Vánoční koncert Edity Adlerové, klavírní 
doprovod Tomáš Hála, Zámek Spálené 
Poříčí, od 20.00 hod., vstupné 100 Kč 
(předprodej www.plzenskavstupenka.cz 
a infocentra Nepomuk/Spálené Poříčí). 

Klimatologická charakteristika listopadu ve městě Nepomuk
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Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961-90) – 2,3°C

Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961-90) – 41,7 mm

Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Listopad 1963 6,2°C

Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Listopad 1985 -0,5°C

Maximální měsíční úhrn srážek Listopad 2002 90,1 mm

Minimální měsíční úhrn srážek Listopad 2011 1,7 mm

Maximální teplota vzduchu 3. 11. 1970 18,9°C

Minimální teplota vzduchu 29. 11. 1975 -15,2°C

Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 4. 11. 2010 14,0°C

Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 29. 11. 1993 -9,9°C

Nejnižší maximální denní teplota 17. 11. 1965 -4,5°C

Maximální denní úhrn srážek 2. 11. 2009 24,6 mm

Maximální výška sněhové pokrývky 27. 11. 1969 47 cm

Maximální výška nového sněhu za den 25. 11. 1969 34 cm

Nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou Listopad 1985 20

Nejvyšší počet ledových dnů (TMA -0,1°C a nižší) Listopad 1993 12

Nevyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Listopad 1985 24

Nejnižší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Listopad 2014 3
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Firma INTERIORS 
manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující 
pracovní pozice:
 

—  Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo  
výborné platové podmínky

—  Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO 
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče 
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou

—  Montážní dělník/dělnice výrobků 
z kombinovaných materiálů v Kasejovicích

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

—  Čalouník nábytku

—  Lakýrník, přípravář v lakovně

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice 
Pracovní poměr: nástup možný ihned, 
možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka 
Šampalíková, mobil: 734 440 523
 lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

LESOIL WOOD s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Prodáváme štípané palivové dřevo 
v metrových délkách
Jehličnaté dřevo (SM, BO, MD)  850 Kč/1PRM
Listnaté dřevo (DB, BK, BŘ) 950 Kč/1PRM

Možnost zajištění dopravy.

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
Prodáváme dřevěné brikety tvrdé — válcové
1 balík (10 kg) 60 Kč
1 paleta (1 000 kg) 5 500 Kč

Pod Tratí 547
336 01 Blovice
Tel. 728 737 192
email: lesoilsro@gmail.com
www.lesoil.cz

MC Beruška Nepomuk pořádá

Lampionový průvod

V neděli 13. 11. od 16.45 hodin na dětském hřišti 
u školy v Nepomuku (cíl: heliport Nepomuk).
Pojďte vstoupit do světa strašidýlek a zachránit 
chlapečka Karlíka z moci čarodějnice Klotyldy.
Lampiony s sebou!

Farnost Myslív srdečně zve na

6. Benefiční koncert ke cti svaté Cecílie

V neděli 20. 11. od 16.00 hodin
v kostele v Myslívě
Jiří Vyšata - Harfa
Canto Nepomucenum
Výtěžek bude použit na opravu varhan.

Obec Myslív zve všechny své příznivce na

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků 
soutěže z kalendáře 2016 – Paměť krajiny 2

v hostinci U Muklů v Myslívě
V sobotu 19. 11. od 19 hodin.
Těšit se můžete na zajímavé hosty, hudební 
doprovod, předání cen i překvapení.

Mateřská škola Nepomuk zve na

Jarmárek a zpívání koled

Ve čtvrtek 24. 11. 
od 15.00 hodin jarmárek, 
od 15.30 zpívání koled, rozsvícení stromku
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí vychutnat 
začátek adventu a podpořit naši mateřskou školu.

Střední škola a Základní školy Oselce zve na

X. ročník Kovářského dne

V sobotu 19. 11. od 9.00 do 15.00 hodin
práce mistrů řemesla u výhně
Den otevřených dveří - informace 
o oborech výstava studentských maturitních 
prací a kovářských výrobků

Mišron kartin team pořádá zájezdy na

Krampus show (rakouští čerti)

19. 11. Milevsko
1. 12. Příbram (cena dospělí 199 Kč, děti do 12 let 149 Kč).
Info a přihlášky na www.misronkartingteam.cz, 
tel.: (+420) 736 537 156
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vzpomínka

Dne 3. 11. uplyne již 5 roků,  
kdy nás navždy opustil

pan Ivan Růžička.

Rodiny Růžičkova a Chudáčkova děkují 
za vzpomínku všem, kteří ho měli rádi.

vzpomínka

Dne 15. 11. uplynou 3 roky,  
co nás navždy opustila 

paní Anna Bohuslavová.

Vzpomínky jsou o to smutnější, že  
jsme 26. 11. měli slavit zlatou svatbu.
Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.
Manžel s rodinou.

vzpomínka

Dne 29. 11. uplyne 20 let,  
kdy nás opustil

pan Jaroslav Kodet.

Stále vzpomínají manželka, 
děti a sestra s rodinnou. 

Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná 
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

– 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

85 let, Šotola Bohuslav
88 let, Flachsová Jarmila
91 let, Sedláčková Marie

Gratulujeme!

JUMP spol. s r. o.
 

– Ekonomický software
– Prodej a servis PC
– Komplexní řešení elektronických tržeb
– Daňové a ekonomické poradenství

Pokladny pro eTržby, za které neplatíte paušál.
Ing. Michal Medvecký, mobil +420 603 265 543
e-mail: medvecky@jump.cz
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KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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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. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2×. 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.

Pronajmu slunný byt 2KK v Nepomuku Na Vinici. Nejlépe 
dlouhodobě. Jen vážným zájemcům. Tel. 739 411 195.

Pronajmu byt 2+1 Na Vinici. Tel. 606 263 605.

Daruji modrošedý obklad 3,2 m2, 40 ks 40x20 cm, 
dlažbu 1,6 m 2 10 ks 40x40 cm. Tel. 606 492 530.

Koupím Felicii, nejraději combi na naftu, LPG, 
benzín, v dobrém stavu. Koupím nabíječku 
na starší nokii. Tel. 776 535 770.

Prodám rámy na vrata a vrátka. Prodám železné 
sloupy na plot prům. 70. Prodám decimálku 
a kuchyňskou váhu. Vše levně. Tel. 776 535 770.

Regál 5 polic 500 Kč, veškeré zednické nářadí (plný pytel) 
za 300 Kč. PB vařič – 2 plotýnky a 2 kg bomba – 400 Kč. 
300 vizitek 100 Kč. Fotoalbum 100 Kč. Tel. 776 693 073.

Řádková inzerce

Nabídka platí od 1. 11. do 30. 11. 2016 
v prodejně „U Stodoly“

Jihočeský syreček 90 g 19,90
Hamánek smetanový krém pro děti 80 g 9,90 
Zakysaná smetana 15% 180 g 9,90
Jaternice / Jelita klipsované cena za 1 kg 9,00
Váhalova tlačenka cena za 1 kg 89,00
Vimperské ESO párečky cena za 1 kg 139,00
PARDÁL pivo světlé výčepní 0,5 l sklo 7,90

 
 
Nabídka platí od 9.11. do 22.11.2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Flora 400 g 34,90
Activia bílá 120 g 7,90
Jihočeský tvaroh tučný 250 g vanička 14,90
Madeland 45% cena za 1 kg 169,00
Moravské uzené cena za 1 kg 129,00
Štýrské párečky a klobásy cena za 1 kg 129,00
Husa s droby cena za 1 kg zmr. 119,00

PRODEJ  
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
Lenka Müllerová
Objednávky pouze do 15. 11.
cena za 1kg / 380 Kč.
Družstevní 480, Nepomuk
Tel.: (+420) 724 707 610

Firma AXI MONT, spol. s r.o., Neurazy
přijme svářeče a zámečníky do výroby.
 
Informace na tel.: (+420) 721 631 062,  
e-mailu: info@aximont.com

20 ks dřevotř. desek 100x50 s dekorem „dřevo“ po 50 Kč, 
štafle 2 metry 400 Kč. Sada na ohýbání CU trubek 400 Kč. 
Pila kocour Bosch na náhr. díly 200 Kč. Tel. 776 693 073.

Prodám natáčecí cívku na hadici + 15 metrů 
hadice, 200 Kč. Tel. 776 814 094.

Prodám ruční káru velkou natřená jako nová 700 Kč. 
Gumáky č. 9 nové 150 Kč sleva možná. Tel. 776 814 094. 

Prodám velmi levně na chalupu televizi JVC 
se set-top boxem. Tel. 723 854 832.

Prodám Citroën saxo 1,2 stk 10/2018, stř. okno, 
nízká spotřeba, radio+CD, velmi levně. Důvod 
prodeje: zdravotní důvody. Mob. 737 959 225.

Bagrem cokoliv, odvoz zeminy, úpravy zahrad – 
parků, bytové doplňky – žaluzie – sítě – rolety – 
shrnovací dveře. Nepomucko. Tel. 603 309 702. 

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. půjčky, 
sloučení půjček. Poskytujeme: zaměstnanec, 
mateřská d., důchodce. Tel. 722 600 239.
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ŠTÍPANÉ 
DŘEVO
Pro informaci o ceně volejte:
+420 605 308 760  NEPOMUK
+420 724 500 636  BLOVICE

Zdravé komfortní palivo
Skladné - Snadná manipulace
Ohleduplné k životnímu prostředí

ČESKÁ PELETA 95 Kč / 1  bal.

1 balení  15 kg

Paletovou cenu poptejte 
mailem, telefonicky

nebo osobně.

EKOLOGICKÉ DŘEVNÍ BRIKETY

555555
1 balení  10 kg

Kč / 1 bal. 50
PALETOVÁ CENA

(1 paleta = 100  bal.)
Kč / 1 bal.

JEHLIČNATÉ DŘEVO - MĚKKÉ

Dne 18. 11. 2016 od 13:00 do 16:00 
přijďte na Den otevřených dveří 
v bytovém domě č. p. 597 Na Daníčkách. 
Shlédnout můžete vzorový byt, který 
zde v rámci posledních osmi bytů, 
zbývajících z projektu rezidenčního 
bydlení „Zelený důl“, nabízíme k prodeji!

EVROPA realitní kancelář expanduje! Nestíháme a přijímáme 
makléře pro naší pobočku v Nepomuku! Nabízíme školení 
prostřednictvím vlastní vzdělávací akademie, služební 
vozy i telefony s neomezeným voláním, dovolené a mnoho 
dalších výhod. Máte-li obchodního ducha, rádi komunikujete 
a nechcete jenom sedět v kanceláři, kontaktujte nás. 
E-mail: nepomuk@rkevropa.cz, nebo 736 525 740 – Petr.

Hledáte bydlení  
v Nepomuku?

 

             

 

FCT electronic czech s.r.o.,  

Letiny 135, 336 01, 
výrobce kabelové konfekce a konektorů v oblasti telekomunikace, průmyslu, medicíny 

a civilního letectví, působící na trhu již od roku 1992, součást americké skupiny Molex, 
 

přijme zaměstnance na pozici 
 

 Operátor/ka výroby 
 Montážní práce ve výrobě elektrotechnických komponentů, konektorů a kabelových 

svazků; místo výkonu práce Letiny 

 Požadujeme manuální zručnost a odpovědný přístup k práci 

 Nabízíme: 

 práce v 1 - směnném provozu (od 6:00 do 14:30 nebo od 7:00 do 15:30) 
 motivující mzdové ohodnocení, zvýšení mzdy po zapracování s možností dalšího 

mzdového navýšení,  

 mimořádné prémie a bonusy (bonus na dovolenou a bonus na Vánoce),  

 stravenky, poukázky na péči o zdraví, příspěvek na penzijní připojištění nebo 

životní pojištění, zajištění občerstvení na pracovišti 

 5 týdnů dovolené 
 

 

V případě zájmu o zaměstnání nás kontaktujte na tel. č.: 371 511 113, 371 511 110 

nebo e-mailu daniela.kupkova@molex.com. 
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 stravenky, poukázky na péči o zdraví, příspěvek na penzijní připojištění nebo 

životní pojištění, zajištění občerstvení na pracovišti 

 5 týdnů dovolené 
 

 

V případě zájmu o zaměstnání nás kontaktujte na tel. č.: 371 511 113, 371 511 110 

nebo e-mailu daniela.kupkova@molex.com. 



ŠŮS - V+M
spol. s r.o.

Strojní a dřevovýroba

Firma nabízí prodej  
hutního materiálu pro občany  

i v době mimo pracovní dobu
po předchozí domluvě  
na tel.: (+420) 371 591 770

Dvorec 223
335 03 Nepomuk  
tel.: (+420) 371 591 772
fax.: 371 591 403
www.susvm.cz
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