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Slovo starosty

Vážení občané,

v dubnu jsme vydatně diskutovali s oby-
vateli Dvorce, jednak prostřednictvím 
anketních lístků, ale především na infor-
mačním setkání v bývalém hotelu. 
Přišlo téměř 40 lidí a já jim tímto děkuji 
za zájem i podnětné připomínky, všemi 
se budeme aktivně zabývat. Shrnuté 
informace ze setkání přinášíme ostat-
ním v článku vedle úvodníku. Především 
jsem rád, že se podařilo uspět s dotací 
na rekonstrukci bývalého hotelu a dále 
na dubnovém zastupitelstvu schvá-
lit prodej pozemků v průmyslové zóně 
společnosti KLAUS Timber, a.s. Potěšil 
mě dále úspěch nadějného plavce Jana 
Drahoše z Nepomuku na Mistrovství 
republiky v dálkovém plavání. V letoš-
ním roce si odvezl ze závodu krásné 
třetí místo. Nepomuk rovněž získal díky 
Lukášovi Máchovi a Pavlovi Motejzíkovi 
první cenu v kategorii Publicistika 
v rámci prestižní novinářské soutěže 
PRIX NON PEREANT - Média na pomoc 
památkám. V květnu nás čeká závěrečné 
setkání s architektem nad studií v loka-
litě u základní školy, o týden později 
pak tradiční květnová nepomucká pouť 
s bohatým kulturním programem. V něko-
lika událostech si rovněž připomeneme 
700. výročí Karla IV. Vazby Otce vlasti 
na Nepomucko přibližuje i koncert mez-
zosopranistky Edity Adlerové v kostele 
sv. Jakuba či článek v těchto novinách. 
Přeji vám rovněž samé dobré zprávy.

Jiří Švec, starosta města

Dvorečtí diskutovali nad budoucností města

Téměř 40 obyvatel Dvorce přišlo na informační setkání s veřejnou diskuzí se zastupiteli 
na téma: Plánované investice ve Dvorci. Na programu bylo celkem 11 bodů.

Starosta Jiří Švec informoval přítomné o rekonstrukcích povrchů Nádražní a Rožmi-
tálské ulice od kruhového objezdu od sokolovny po železniční přejezd ve Dvorci, které 
by měly začít v průběhu května s dokončením v červenci. Součástí bude zřízení místa 
pro přecházení ve Dvorci (auta budou mít přednost před chodci) a parkoviště u Elitexu 
(financuje Elitex).

Další bod se týkal Otevřeného dopisu občanů k chodníku k závorám. Policie ČR by 
takovou věc uvítala, problémem jsou přeložky sítí, plynovodu, kanalizace a vodovodu, 
vedených vesměs ve strouze podél silnice. Dle sdělení Tomáše Chouně, stavebního tech-
nika města, by se musely udělat přeložky vedení, vyřešit vjezdy na pozemky, zřídit veřejné 
osvětlení a dále by se musela zbudovat opěrná zeď po celé délce chodníku. Náklady jsou 
odhadovány v řádech milionů Kč. „I když to není v současné době prioritou města, roz-
hodně se tím budeme zabývat a hledat vhodné dotační tituly,“ doplnil starosta Švec.

Krajinářská architektka Zuzana Kejhová-Přenosilová představila projekt na obnovu 
parku Na Čiháku. Podle ní se po úpravách technickými službami města jedná o hez-
kou lokalitu, která již nevyžaduje výraznější zásahy. V současné době je podána žádost 
o dotaci na Ministerstvo zemědělství na zřízení míst pasivního odpočinku v parku. Tech-
nické služby města zřizují podél silnice květnatou louku. Občané rovněž projevili zájem 
o doplnění dětských herních prvků v bývalém lomu pod parkem. Technické služby města 
zřizují, dle návrhu architektky, podél silnice květnatou louku.

Starosta Švec dále informoval o současném stavu Hotelu Dvorec. Den po akci, v pátek 
15. 4., bylo zpracovatelem projektu potvrzeno získání dotace ve výši cca 10 000 000 Kč. 
V současné době probíhá s pomocí Stavební poradny České Budějovice výběrové řízení 
na zhotovitele rekonstrukce, ta by měla být zahájena v srpnu 2016.

„V případě nádraží bylo v Plzeňském kraji vybráno devět míst, kde by měl být reali-
zován projekt na rekonstrukci přepravního uzlu,“ sdělil přítomným místostarosta Pavel 
Kroupa. „Připravuje se projekt na rekonstrukci ploch u nádraží, zřízení nového stanovi-
ště 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,“ doplnil starosta Švec. V současné době 
je zpracováván projekt, v červnu by měla být podána žádost o dotaci. Součástí projektu 
je rovněž zřízení městské 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. 
Dle sdělení místostarosty Kroupy se v budoucnu počítá rovněž se zdvojkolejněním trati 
Plzeň-Horažďovice předm., začleněním Nepomuku do vnější zóny města Plzně (integro-
vaná doprava do Plzně za jedno jízdné na MHD) a také peronizací vlakových nástupišť 
(zřízení podchodu pro chodce pod tratí).

Ohledně kanalizace V Huti bylo přítomným sděleno, že KaV Starý Plzenec provádí pro-
jekční práce, posledních pět domků směrem na Srby stále nemá připojení na kanalizaci. 
Realizace by měla proběhnout zřejmě v roce 2017.

„Město uspělo v grantech Plzeňského kraje a získalo 20.000 Kč na rekonstrukci dveří 
kapličky V Huti, stejně tak 100.000 Kč na obnovu sochu sv. Barbory. Je podána žádost 
na Ministerstvo zemědělství na obnovu celé kaple,“ informoval dále místostarosta Kroupa 
o dvou památkách na Huťské návsi.

Mezi další plánované investiční práce patří ve Dvorci přeložky elektrického vedení pod 
zem, zřízení nových chodníků či kanalizace v chybějících částech Dvorce.

Jako nejvíce pozitivní hodnotila veřejnost v přiložených dotaznících návštěvu cukrárny 
Pondělík, obě kapličky, staré nádražní budovy (vodárna, výtopna), čisté ovzduší, fotbalové 
hřiště či procházky do okolí. 5 občanů uvedlo, že ve Dvorci nic na chlubení není. Občané 
požadují ponejvíce zlepšení vzhledu okolí nádraží, opravu hotelu a vaření obědů, opravu 
rozbitých chodníků, zřízení bankomatu, omezení kamionů a zřízení osvětlení.

Dne 20. 4. byl na městském zastupitelstvu schválen prodej pozemků v průmyslové 
zóně společnosti KLAUS Timber, a.s. za cenu 7 202 000 Kč. Tímto krokem je fakticky 
po dvou desetiletích konečně zajištěn solidní investor do této lokality, jehož záměr, pre-
zentovaný v minulém čísle novin, je rozdělen do tří etap s realizacemi 2018 – 2024. Město 
si od jeho naplnění slibuje rovněž vyšší zaměstnanost, výběr daní do městské kasy či eko-
logický provoz areálu. 

zprávy / fotografie slovo starosty / zprávy
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Zahájení turistické sezóny 2016
V sobotu 16. 4. byla slavnostně zahájena letošní turistická 
sezóna v Nepomuku. Jednotlivé expozice navštívilo tento 
den až 450 návštěvníků, na obou komentovaných prohlíd-
kách městem bylo po zhruba 150 lidech. Zájemci mohli 
vůbec poprvé nahlédnout např. do domu v Zelenodolské 
ulici čp. 30 či bývalé kaple Božího těla. Otevřeny byly také 
dvě nové expozice, první v Městském muzeu Nepomuk 
(Zelená Hora a Černí baroni), druhá na Zelenohorské poště 
(Stavební historie města Nepomuk). Pro velký zájem veřej-
nosti bude akce zopakována v příštím roce. Případní zájemci 
o zpřístupnění domů, dvorků, zahrad či sklepů v Nepomuku 
se již nyní mohou hlásit u místostarosty Pavla Kroupy.

Jaroslav Uhlíř vyprodal sokolovnu
Dne 2. 4. praskala nepomucká sokolovna 
ve švech. Vystoupil zde oblíbený písničkář 
Jaroslav Uhlíř. Vystupoval v pravidelném televiz-
ním pořadu Hitšaráda, který úspěšně moderoval 
společně s textařem a moderátorem Karlem 
Šípem. Na tento pořad pak přímo navázala 
zábavní show Galašaráda. Jaroslav Uhlíř slo-
žil hudbu například k filmům Ať žijí duchové!, 
Vrchní, prchni!, Lotrando a Zubejda nebo S čerty 
nejsou žerty. Se Zdeňkem Svěrákem spolupra-
covali na hudební tvorbě pro děti v televizním 
seriálu Hodina zpěvu. Foto Dušan Skala.

Poslové jara ukázali svou krásu
Rovněž v letošním roce hojně kvetly 
během března a dubna bledule jarní 
mezi Neurazy a Soběsuky, které ros-
tou ve stínu lesa v poměrně velkém 
množství. Bledule jarní je romantickou 
květinou, která je u nás spolu se sně-
ženkami známá jako tradiční posel jara.

Nepomucké noviny 

Periodický tisk územního samosprávného celku.  
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327,  
XXV. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks,  
zdarma, do všech schránek ve městě, dále  
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk,  
tel.: (+420) 371 580 336, e-mail: noviny@nepomuk.cz

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň

Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e-mail: noviny@nepomuk.cz.

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

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci  
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Starosta Jiří Švec při stříhání pásky  
nové expozice, foto Milan Demela
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Odbor obecní 
živnostenský úřad 
a vnitřních věcí: 
Cestování s dětmi 
do zahraničí

Věděli jste, že:

— také dětem do 15 let lze vydat občan-
ský průkaz, na který mohou cestovat ne-
jen do států Evropské unie, ale i do dal-
ších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, 
Srbska a Švýcarska, 

— pro děti do 15 let činí správní popla-
tek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 

— doba platnosti těchto dokladů je shod-
ně stanovena na 5 let, 

— dětem do 15 let vyřizuje občanský prů-
kaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to 
na kterémkoliv obecním úřadu obce s roz-
šířenou působností (v Praze na úřadech 
městských částí Prahy 1 až 22), 

— lhůta pro vydání občanského průkazu 
a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč 
pro děti do 15 let, 

— i nově narozené dítě musí mít pro cesty 
do zahraničí vlastní cestovní doklad (ob-
čanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný 
list dítěte není cestovním dokladem. 

Více informací na:  
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Nepomucká pouť nabídne kulturní 
i gastronomické zážitky

Tradiční květnová pouť letos plně naváže na směr, kterým se vydala v loňském roce. A tím 
je snaha být skutečným svátkem našeho nejvýznačnějšího rodáka sv. Jana Nepomuckého, 
být pestrou, zábavnou a reprezentativní městskou slavností se vším všudy! 

Akce tedy nabídne nejen náměstí zaplněné lunaparkovými atrakcemi a množstvím 
stánků s obvyklým pouťovým sortimentem, ale i řemeslný a farmářský jarmark či gast-
ronomický koutek a také bohatý kulturní program pro všechny generace, pro poutníky, 
kteří přišli na svatojánské církevní oslavy i pro všechny ostatní. Poutí bude zkrátka žít 
celé město. Na této stránce vám přinášíme několik pozvánek do míst, která byste roz-
hodně neměli o druhém květnovém víkendu minout.

Jarmark pod 
sv. Jakubem

Již třetím rokem budou součástí pouti 
i farmářské a řemeslné trhy. Stánky 
s rukodělnými výrobky a kvalitními potra-
vinami přímo výrobců ale tentokrát 
nenajdete v Zelenohorské ulici. Jarmark 
přesídlí na Přesanické náměstí do bezpro-
středního sousedství Svatojánského muzea 
a dalších místních památek. Najdete tu 
například rakytníkové marmelády, domácí 
pouťové koláčky, kozí sýry, ručně točenou 
keramiku, textilní doplňky a množství dal-
ších věcí. Nepůjde zde ale jen o možnost 
nákupu nějakého originálního kousku 
na památku či poctivé regionální potraviny.

Budete se zde moci posadit se džbán-
kem piva či moštu ze šťáhlavského 
minipivovaru Radouš a shlédnout třeba 
rytířský turnaj,“ láká k vycházce na Přesa-
nické náměstí místostarosta Pavel Kroupa. 
Jinak zde budou vystupovat různí pouliční 
umělci – zahraje například skupina Tabas-
ker či flašinetář pan Bondra, Panoptikum 
Maxe Fische předvede drezúru cvičené 
blechy Arabelly či opravdovou mořskou 
pannu… A mohli bychom pokračovat 
ještě dál. Na náměstí bude i několik his-
torických pouťových atrakcí – například 
kolotoč na ruční pohon či střelba z luku 
a kuše. V blízkém kostele svatého Jakuba 
pak mohou nejen po celou dobu pouti 
rozjímat znavení poutníci a z věže pak 
shlížet na město, ale v sobotu i v neděli 
se zde uskuteční koncert historické chrá-
mové hudby – v sobotu gotické, v podání 
táborského souboru Dei Gratia, a v neděli 
barokní, svatojánské, v interpretaci klatov-
ského Kolegia pro duchovní hudbu. Místo 
vstupného, které se nevybírá, můžete vho-
dit příspěvek do kasičky na obnovu kostela. 

Kultura na letní scéně

Na nádvoří bývalé piaristické koleje 
(neboli staré školy) se v průběhu víkendu 
odehraje hezká řádka hudebních, diva-
delních a šermířských vystoupení. 
V sobotu ani v neděli nebude chybět 
např. pohádka pro nejmenší. Malé i velké 
jistě zaujmou příběhy z dob Keltů i šar-
vátky rytířů z období středověku. To 
vše bude proložené stylově pestrými 
hudebními vstupy, bude zde možné sly-
šet gotickou a renesanční hudbu, folk, 
country i řízný rock. Vrcholem sobotního 
večera pak bude koncert čím dál popu-
lárnějších Prague Conspiracy a nedělní 
odpoledne zakončí místní kapela „Když 
se sejdem“. Vstup na letní scénu bude 
po celou pouť zcela zdarma.

Gastronomie na letní scéně

Letní scéna kromě kulturních vystoupení nabídne návštěvníkům možnost posezení 
u pestrého sortimentu kvalitních jídel a nápojů. „Bude připraveno několik stánků 
s pivy od malých pivovarů. Soustředíme se na tzv. „světové pivní styly“. To znamená, že 
kromě plzeňského ležáku si budou moci návštěvníci dát například irský stout, bavorské 
pšeničné výčepní pivo, ovocné pivo nebo americký ALE“, říká organizátor gastrono-
mické části Miroslav Anton a dodává: „Zajistili jsme i kvalitní tuzemská a zahraniční 
vína. Formou ochutnávky po 1 dcl nebo 2 dcl návštěvníci otestují různé druhy vín 
a následně si mohou zakoupit celé lahve“. Co se týká jídla, nabídka počítá s kvalitním 
špekem, slaninou, klobásami různých druhů, tuzemskými i zahraničními krájenými 
sýry. Speciálně pro nepomuckou pouť bude připraveno několik druhů minerálky 
Il-sano, která si na trhu získává stále větší oblibu. K jídlu bude podáván čerstvě upečený 
chléb Sebera. Milovníci kávy si přijdou určitě na své při prezentaci rodinné kavárny 
Pappa Coffee. „Kavárna se zaměřuje na tradiční přípravu lahodné kávy, počínaje kávou 
z džezvy až po klasické espresso“, dodává Miroslav Anton. „Nabízí nejen čerstvě pra-
ženou kvalitní kávu a alternativní možnosti jejích příprav, ale také rodinný přístup 
k zákazníkům a atmosféru, která je odlišná od běžných provozoven.“ Pappa Coffee 
představí několik druhů čerstvě pražených káv a jejich správnou přípravu. 

Zprávy z jednání  
Zastupitelstva města Nepomuk (ZMN)  
Jednání ze dne 31. 3. 2016:

ZMN schválilo prodej pozemku p. č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v blíz-
kosti benzinové stanice nově připravované společnosti STK Nepomuk s. r. o.  
(Auto Lepič) za cenu 23,-Kč/m2 bez DPH. V kupní smlouvě bude vyvazovací podmínka, 
že pokud kupující společnost STK Nepomuk nevybuduje a nezprovozní do 31. 12. 2017 
plánovaný areál, převede uvedenou nemovitost zpět na město Nepomuk. 

ZMN schválilo odkoupení pozemků v k. ú. Přebudov (areál pionýrského tábora) za celko-
vou cenu 516 601 Kč od města Kasejovice, což je v průměru 36 Kč/m2. Náklady spojené 
s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující.

ZMN schválilo předání stavby Zateplení Základní školy Nepomuk v hodnotě 
18 584 453,96 Kč včetně DPH do účetnictví ZŠ Nepomuk na základě majetku svěřeného 
do správy (budova ZŠ Nepomuk). 

ZMN schválilo použití prostředků investičního fondu ZŠ Nepomuk ve výši cca 
350.000 Kč na zakoupení 2 elektrických pánví do školní jídelny ZŠ Nepomuk.

ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění doprav-
ní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 113.190,-- Kč. Plnění usnesení zajistí 
Jaroslav Somolík.

ZMN pověřilo Radu města Nepomuk podáním žádosti o dotaci k financování vytvoření 
strategického plánu města a na financování dalších oblastí jako např. potenciály rozvo-
je cestovního ruchu, vzdělávací procesy na úřadu, příp. nákup software, a to konkrét-
ně z výzvy č. 03_15_033 Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

ZMN souhlasí s tím, aby město Nepomuk uhradilo škody vzniklé na majetku města 
při požáru v budově č. p. 88, nám. A. Němejce ve vlastnictví města dne 6. 1. 2016 a aby 
uplatnilo pojistnou událost, při níž vznikla tato škoda u příslušné pojišťovny, s níž má 
město Nepomuk uzavřenou smlouvu o pojištění majetku města. Případný rozdíl mezi 
výší skutečné škody a náhradou pojistné události poskytnuté pojišťovnou uhradí městu 
Nepomuk společně a nerozdílně Mgr. Miroslava Brožová, IČO 40530396 a Monastery,  
z. ú., IČO 68833750.

Kompletní zápisy z usnesení jsou dostupné na webové stránce  
www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-zastupitelstva-2016

Podrobný program pouti na webové adrese pout.nepomuk.cz  
a plakát na zadní straně novin. Speciální pozvánka: 13. 5. 2016 ve 20.00 hod.  
Divadelní představení Rodina je základ státu (derniéra). Divadelní spolek 
Plánice, sokolovna Nepomuk. Předprodej v KIC Nepomuk (vstupné 80 Kč).
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Značení kruhových objezdů

Pokud budu mluvit pouze za svoji pravomoc, tak dopravní policie na Plzni-venkově 
ani do budoucna nepočítá s tím, že by prosazovala neznačené kruhové objezdy. Stejný 
názor zastávají i ostatní moji kolegové v rámci Plzeňského kraje. Jedná se pouze o mož-
nost, kterou dává změna zákona o provozu na pozemních komunikacích, ale která však 
bude s největší pravděpodobností pouze hypotetická. Neznačení kruhových objezdů, 
čili pravidlo přednosti zprava, si umím představit pouze na miniokružních křižo-
vatkách, v rámci zklidněných komunikací typu obytná zóna nebo zóna „Tempo 30“. 
V ostatních případech, zejména na frekventovaných pozemních komunikacích nebo 
na vícepruhových okružních křižovatkách, by tato aplikace „NEznačit přednost“ byla 
zcela kontraproduktivní.

Stručný výčet plánovaných akcí 
na sil. č. I/20 Plzeň – Kasejovice

•  Obchvat města Nepomuk: Na dlouhá 
léta v nedohlednu, není to priorita 
ŘSD ČR.

•  Odložené akce: I/20 „Kruhová křižo-
vatka K3 Norma“. Skončeno v roce 
2012 ve stupni dokumentace pro 
územní řízení. 

•  Priorita: I/20 obchvat obce Losiná. 
Prověřovací studie: I/20 obchvat města 
Kasejovice. 

•  Připravované akce: I/20 – tzv. „stoupací 
pruh“ na Vlčtejn (obousměrně), stejně 
tak nově stoupací pruh od „třebčické 
křižovatky“ směrem na Kasejovice 
(do toho táhlého kopce). Zatím však 
chybí výkupy pozemků – akce na příští 
dohledné roky. 

•  Plánované akce: I/20 - odbočovací pruh 
na III/02013 Třebčice (Mohelnice), 
vč. úpravy křižovatky. Realizace v I. 
pololetí/2016.

•  Zadaná bezpečnostní inspekce: I/20 – 
křiž. III/11747 Klášter (rozšíření 

pravostranného jízdního pruhu pro 
bezpečné odbočení vlevo, popř. samo-
statný odbočovací pruh).

•  Probíhající akce: Zkrácený připojovací 
pruh na I/20 - v napojení od Blovic.

•  Norma Nepomuk – reakce v diskusi: 
Rozšíření stávajícího objektu Normy 
v Nepomuku je vázáno na další úpravy, 
zejména plochy parkoviště (úprava 
historicky nevyhovujícího spádu), 
řešení zásobování přes nově vybudo-
vanou točnu za prodejnou a nezbytné 
úpravy bezbariérových tras od I/20 
k vlastní prodejně. V současné době 
se projednává první část projektové 
dokumentace.

Pozn.: Plánované akce byly konzultovány 
s ŘSD ČR, správa Plzeň.

por. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
komisař DI PČR ÚO Plzeň-venkov

Územní plán města Nepomuk s vyznačením plánovaného obchvatu

Důležité informace 
pro uživatele 
kabelové televize 

Na info kanálu NIKA-TV opakovaně pro-
běhla informace, že operátor satelitní 
služby SKYLINK k 30. 6. 2016 ukončí dis-
tribuci programů v klasickém rozlišení 
SD s definitivním přechodem na HD roz-
lišení. Znamená to, že všichni uživatelé 
satelitní platformy musí mít TV přijímač 
HD READY. Na stávajících kanálech K21 
– K35 bude postupně vytvářen nový rastr 
HD programů. Bude to spojeno s nepří-
jemným přelaďováním, které nemůžeme 
ovlivnit. Proto je nutné sledovat kanál 
NIKA, kde vždy naleznete aktuální infor-
mace. Provozovatel kabelové televize 
Nepomuk, za cenu značných investičních 
nákladů, vytvořil vedle HD programo-
vého rastru tzv. SD rastr na kanálech 
K9, K10, K11, K12. Je zde více než 20 
programů SD. Byl vytvořen paket tzv. 
retransmodulátorů, které umožnily 
vytvořit SD rastr z terestriálních mul-
tiplexů. Tato nabídka může podléhat 
jednak rušení z klimatických vlivů, jed-
nak vlivu změn, které se na terestriální 
platformě očekávají. Tento SD rastr plá-
nujeme provozovat dva, maximálně tři 
roky. Tímto krokem vycházíme vstříc 
uživatelům, aby nemuseli kupovat nový 
HD set-top box a fungovala jim základní 
televizní nabídka na stávajících zaří-
zeních. Je ve všeobecné známosti, že 
přechod na HD distribuci souvisí se 
zvýšením kvality obrazu, obraz je ply-
nulejší, jasnější s propracovanějšími 
detaily. Nevýhodou je vyřazení kvalitních 
SD přijímačů (u individuálních satelitů 
i receivrů). Už dnes je víceméně jisté, 
že vysílatelé budou požadovat poplatky 
za HD programy. Jen pro zajímavost, dis-
tribuce terestriálních multiplexů bude 
frekvenčně posunuta (vysokorychlostní 
internet). I zde je jen otázka času, než 
dojde ke zpoplatnění programů komerč-
ních stanic.

Závěr:
1) Omlouváme se za nepříjemné 
přelaďování, za které nemůžeme.
2) Sledujte aktuální informace  
na kanálu NIKA-TV.

Veřejné projednání 
územní studie
Lokalita Pod Vinicí

Zveme širokou veřejnost na představení 
výsledné varianty územní studie širšího 
prostranství kolem základní školy – 
tedy sportovního areálu a přilehlé louky 
spojené s diskuzí. Návrh, který bude 
představen, vznikl kombinací nejvíce pre-
ferovaných dílčích řešení ze tří základních 
variant na základě vyhodnocení dotaz-
níků z únorového plánovacího setkání. 

Na projednání budeme společně pře-
mýšlet, zda navržená podoba prostranství 
je optimální, a hledat spolu s přítomnými 
architekty odpovědi na vznesené otázky, 
zejména pak takové, jestli by některé 
aspekty nebylo možné vyřešit ještě lépe. 
Cílem je nalézt co nejvíce sdílenou vizi 
nové tváře lokality.

Návrh územní studie upravený dle 
relevantních připomínek z tohoto jednání 
bude předložen k vyjádření dotčeným 
orgánům a institucím z hlediska staveb-
ního zákona. Dále bude případně ještě 
poupraven na základě jejich stanovisek 
a ve výsledné podobě finálně projednán 
a schválen na nejbližším zasedání měst-
ského zastupitelstva.

Pavel Kroupa, místostarosta 
Tereza Pelclová, Centrum pro  
komunitní práci Západní Čechy 
Marek Bečka, architekt

8. 5. 2016 od 18:00 
sál Sokolovny 
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Obytné zóny v Nepomuku

V poslední době se poměrně vášnivě diskutuje na fóru města 
v rubrice „Anketa“ o budoucích obytných zónách, v nichž by byla 
umožněna výstavba rodinných domů. Město v minulých deseti 
letech realizovalo dvě podobné zóny a v současné době existují 
tři lokality, kam by se město mohlo dále rozvíjet, a sice 2. etapa 
výstavby Na Daníčkách podél potoka Muchovka (probíhá směna 
pozemku s církví), dále V Korýtkách na louce za dnešní ZŠ (dle 
zpracovávané územní studie – nákup některých pozemků v této 
lokalitě, vyčleněných v územní studii pro stavební parcely, nebyl 
na zastupitelstvu 20. 4. přijat a byl odložen. Obavy většiny zastu-
pitelů budí především předpokládané vyšší náklady na zřízení 
infrastruktury, především odkanalizování či uvažovanou pře-
ložku elektrického vedení) či ve Dvorci Pod Oborou (mezi ulicemi 
U Obory a Ke mlýnu). Zde studie z roku 2006 počítá zhruba se 
třiceti novými parcelami. Úvahy v obecné rovině za účelem sce-
lení města obytnou zástavbou směřují také k zastavění polí mezi 
bytovkami Na Vinici a Dvorcem. 

Z dotazníků veřejnosti, vyplněných dne 21. 2. na plánova-
cím setkání s architektem v sokolovně, vyplývá, že lidé mají 
zájem spíše o větší parcely 800-1000 m2 za cenu zhruba 600 Kč/
m2. Téměř 30% respondentů (13 osob) uvedlo, že by mělo zájem 
o parcely u základní školy. Největší zájem o tuto lokalitu potvr-
zuje rovněž diskuzní fórum města i nahlášení vážní zájemci.

Obytná zóna Na Daníčkách– Zelený Důl

Stavba byla započata v lednu 2006 a kolaudována s nedo-
dělky v listopadu 2012. Byly provedeny přístupové 
komunikace včetně všech inženýrských sítí a přípojek. 
Pozemek byl původně členěn na parcely pro výstavbu 
bytových domů, řadových domů a rodinných domků. 
Z důvodu nezájmu stavebníků o řadové domy došlo k roz-
dělení pozemků na parcely pro samostatné rodinné domy. 
Tím došlo ke zrušení některých přípojek inženýrských 
sítí, a to tak, aby každý pozemek měl pouze od každé 
sítě jednu přípojku. Po výstavbě rodinných domků 
na ještě nezastavěných pozemcích a jejich oplocení 
budou dokončeny chodníky a položena finální živičná 
vrstva komunikací. Do současnosti činí náklady stavby 
30 804 689 Kč s DPH. V letošním roce by mohla započít 
realizace druhé etapy v této lokalitě, ještě letos by mohlo 
vzniknout několik parcel na protější straně stávající 
ulice (č. p. 610-614). S nepříliš velkou investicí (protažení 
uliční sítě a rozvodů) je pak možné v lokalitě získat min. 
10 dalších parcel. U veřejnosti budí vesměs odpor obava 
z nedaleké lokality Z9 – Pod Borkem, která dle platného 
územního plánu obce Klášter a provedené studie počítá 
s výstavbou supermarketu, čerpací stanice, volné prodejní 
plochy a prodejny rychlého občerstvení.

Obytná zóna za elektrárnou

Stavba byla zahájena v srpnu 2014 a zakončena v červnu 
2015. Jednalo se o provedení přístupové komunikace 
včetně veškerých inženýrských sítí a přípojek. Celkové 
náklady stavby činí 3 628 832 Kč s DPH, rozpočí-
táno na 1 m2 parcel to vychází bez hodnoty pozemku 
zhruba na 1300 Kč/m2. Prodejní cena zasíťovaných par-
cel s přitaženou příjezdovou komunikací a veřejným 
osvětlením byla 650 Kč/m2. Obě lokality mají základní 
regulační plány, určující počet poschodí, typ střechy, 
vzdálenost od uliční čáry, druh oplocení apod.

S využitím dat od Josefa Silovského, 
investičního technika

Zeptali jsme se na názor zastupitelů,  
zda by mělo město zřizovat stavební parcely,  
kde a proč:

Pavel Kroupa, SZ, místostarosta
Město je od toho, aby v něm žili lidé. 
A když jich tam žije jisté množství, 
mohou v něm fungovat příslušnému 
počtu odpovídající služby a instituce. 
Nemálo problémů našeho města je spo-
jených s tím, že Nepomuk je opravdu 
malé město. Z tohoto pohledu je zcela 
logické, aby městská samospráva dbala 
na to, aby zde byla dostatečná a pestrá 
nabídka bydlení. Je zapotřebí tu udr-
žet mladou generaci a, pokud možno, 
být i atraktivní pro nové obyvatele. 
Atraktivitu místa samozřejmě určuje 
spousta dalších proměnných, ale to bych 
již příliš odbíhal od tématu.

Pokud se budeme bavit jen o dosta-
tečné nabídce možností bydlení, tak 
musím přiznat, že nepovažuji maso-
vou výstavbu nových rodinných 
domů a zakládání „satelitních měste-
ček" za příliš žádoucí trend – a to jak 
z urbanistického a krajinářského, tak 
z ekonomického hlediska. Každá nová 
obytná zóna znamená obrovské výdaje 
peněz z městské pokladny na vybudování 
kompletní infrastruktury. Jak v případě 
zóny Na Daníčkách, tak U Elektrárny by 
musela být cena parcel mnohem vyšší, 
aby se vložené prostředky vrátily. Navíc 
každá nová ulice znamená stálé náklady 
na její úklid, osvětlení atd. Výstavba 
nových čtvrtí může také nepřímo 
způsobit vylidňování stávajících již urba-
nizovaných lokalit, snižování jejich 
atraktivity, pokles cen nemovitostí v nich 
a na to navázané negativní sociální jevy.

Považuji proto za vhodnější opravy 
a rekonstrukce stávajících objektů, 
zastavování proluk a volných míst ve stá-
vajícím intravilánu. Delší dobu obydlená 
území nabízejí obvykle dokončenou 
infrastrukturu, vzrostlou zeleň a mnoho 
dalších plusů oproti výstavbě na zelené 
louce. Nemálo lidem by při jejich život-
ním stylu asi stačil jen byt a nikoliv 
domek se zahradou. Připomínám, že 
město již delší dobu zpracovává každý 
měsíc monitoring zdejšího realitního 
trhu, který je zveřejňován na webových 
stránkách nepomuk.cz. Zájemci o něja-
kou nemovitost se tak snadno dozví, co 
je zde aktuálně k mání.

Na druhou stranu jsou tu lidé, 
kteří zkrátka touží po novém rodin-
ném domku. Proto by město mělo mít 

v nabídce i prázdné stavební parcely. 
Z aktuálně uvažovaných lokalit se mi 
zdá nejjednodušší a nejrychlejší dokon-
čit obytnou zónu Na Daníčkách. O tom 
kde stavět dál, by měla rozhodnout urba-
nistická hlediska, ale také preference 
lidí – zájemců o tento typ bydlení. 

Marek Baroch, ANO 2011
Má-li město uvažovat o zřizování sta-
vebních parcel, může buďto pokračovat 
v rozšíření stávajících obytných zón 
zejména lokality Na Daníčkách, která 
je z pohledu města méně finančně 
náročná, a lze v ní stavět v podstatě 
ihned, nebo může jít cestou vytvoření 
konkrétních parcel při stávající zástavbě, 
která je rovněž méně finančně náročná, 
anebo může jít cestou vytvoření zcela 
nových obytných zón, kdy tato varianta 
je zpravidla nejvíce finančně náročná 
- zejména s ohledem na stav infrastruk-
tury. Před vytvořením nových obytných 
zón je neméně důležité zjistit, zda je 
vůbec o uvažované lokality zájem a jsou-
-li pro potenciální zájemce atraktivní, 
protože každý ze zájemců má různé 
představy o ideálním místě pro stavbu 
rodinného domu (např. co do veli-
kosti pozemku, dostupnosti hromadné 
dopravy či školy apod.).

V posledních měsících se zpracovává 
územní studie lokality louky u ZŠ Nepo-
muk, jejíž součástí jsou i místa pro 
zástavbu. Zpracovaná územní studie 
bude podkladem pro změnu územ-
ního plánu. Pokud dojde k odkoupení 
pozemků městem, lze přistoupit k vytvo-
ření další obytné zóny V Korýtkách. 
Problémem lokality V Korýtkách může 
být případné svedení splaškové kana-
lizace. Nutno si však uvědomit, že 
vytvoření obytné zóny je nejen otázka 
financí, ale i času, který je potřebný 
k vytvoření potřebné infrastruktury.

Město Nepomuk započalo práce 
na tvorbě nového strategického plánu 
města s tím, že problematika vytvoření 
stavebních parcel (obytných zón) bude 
nepochybně součástí tohoto plánu. Exi-
stence strategického plánu bude nejen 
pokladem pro příp. tvorbu obytných 
zón, ale umožní i žádat o dotační pro-
středky k vybudování infrastruktury, 
neboť žádosti o dotace jsou podmíněny 
právě existencí strategického plánu, který 

má být dokumentem stanovujícím dlou-
hodobý udržitelný rozvoj města a jeho 
blízkého okolí.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk
Město by podle mého názoru mělo nepo-
chybně přispívat k tomu, aby případní 
zájemci o stavbu rodinného domku 
v Nepomuku měli reálně možnost sehnat 
pozemek pro výstavbu, a to za cenu pro 
město Nepomuk adekvátní, odpovídající 
kupní síle obyvatel Nepomucka.

Vzhledem k tomu, že jednotliví lidé 
mají různé, často velmi rozdílné před-
stavy o ideálním místu pro výstavbu 
jejich nového bydlení, měla by nabídka 
možných pozemků pro výstavbu zahr-
novat ideálně více lokalit s různými 
výměrami pozemků. Z pohledu města 
bych pak před vznikem celých nových 
„satelitních“ zón podporoval vznik sta-
vebních parcel ideálně při hranici 
stávající zástavby a v místech, kde již 
nyní existuje alespoň nějaká komuni-
kace a jsou v blízkosti již vedeny sítě, což 
zajistí minimalizaci nákladů na straně 
města, rozumný urbanistický růst města 
a také to, že díky tomu může být nabídka 
stavebních pozemků pestřejší. Pova-
žuji proto za zcela logický záměr města 
směřující ke vzniku stavebních par-
cel v lokalitě Na Daníčkách, přičemž si 
současně dovedu představit paralelní 
přípravu části stavebních parcel v dal-
ších lokalitách, např. V Korýtkách, Pod 
Oborou, ale i jinde, kde město již vlastní 
některé pozemky nebo je má možnost 
získat za rozumné finanční prostředky 
a kde v blízkosti již existují sítě a rov-
něž existuje alespoň nějaká komunikace, 
byť třeba pouze zpevněná. Po realizaci 
výstavby by nepochybně bylo možné 
žádat o získání dotačních finančních pro-
středků na opravu nebo zbudování nové 
komunikace, čímž by město dosáhlo 
další úspory finančních prostředků, které 
by následně mohlo využít k přípravě dal-
ších stavebních pozemků.

O tom, kterou lokalitu zvolit, musí ale 
rozhodnout městské zastupitelstvo,
případní zájemci o stavební 
parcely mohou již nyní kontaktovat 
místostarostu Pavla Kroupu na e-mailu: 
pavel.kroupa@ uradnepomuk. cz 
či tel.: (+420) 725 872 961.

?

Svůj názor na obytné zóny můžete vyjádřit v anketě na www.nepomuk.cz.

Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Kde byste z plánovaných lokalit chtěli stavět a proč?

Jana Rajdlová
Ptáte se mě na možnosti další výstavby 
rodinných domků v Nepomuku. 
Bohužel - já se vás musím zeptat, kdo 
by zde chtěl ještě stavět? Až budou 
ve městě pracovní příležitosti, přijďte se 
mě zeptat, pak vám ráda zodpovím vaši 
otázku, kterou lokalitu bych si vybrala já. 

Hana Procházková
Na vaši otázku, zda stavět v oblasti 
Na Daníčkách, V Korýtkách či Pod 
Oborou, jednoznačně odpovídám – 
Daníčky. Tato lokalita je umístěna 
na velmi příjemném místě. Ovšem 
co se týče toho, kterou oblast bych si 
vybrala já, tak žádnou, jelikož bych 
v Nepomuku bydlet nechtěla. 

Hana Hájková 
Ptáte se mě, která z oblastí určených 
k další bytové zástavbě by mě oslovila. 
Velmi by se mi líbila oblast Na Daníčkách. 
Kdybych se já ale měla rozhodovat, 
kde bydlet, volila bych jedině oblast 
V Korýtkách, a to z prostého důvodu,  
že by moje děti měly blízko školu.
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Větší Norma. Již delší čas probíhají jedná-
ní o možném rozšíření stávající prodej-
ny, reálný je záměr na prodloužení budo-
vy o několik metrů západním směrem. 
Součástí by měla být i změna vstupu. Díky 
těmto úpravám by se měly stát zbytečný-
mi plány na stěhování prodejny jinam, 
územní plán obce Klášter nadále povoluje 
v lokalitě U Borku výstavbu supermarke-
tu, benzínové čerpací stanice a fastfoodu.

Farnost s městem plánují pořídit re-
liéf svatého Jana Nepomuckého. Ten 
by se měl umístit na novou dřevěnou 
lávku přes potok Muchovka. Svatý Jan 
Nepomucký je tradičním patronem vodá-
ků, a jeho sochy jsou proto umisťovány 
rovněž na mosty a lávky.

Fotoklub vystavuje v Minigalerii. 
Minigalerie Václava Křepelky 
v OD Úslava představuje práce členů 
Fotoklubu Nepomuk. Každý měsíc zde 
vystavuje jeden člen. V květnu Zdeněk 
Bouše, v červnu Jitka Tykalová, v červen-
ci Jana Strolená.

Naděje pro kapličku Šlépěje. Farnost 
Nepomuk za podpory Mikroregionu 
Nepomucko uspěla v konkurenci 71 pro-
jektů z celé ČR a získala z Fondu kultur-
ního dědictví Nadace VIA 40.000 korun 
na úpravy omítek a podlahy a na izo-
laci proti vodě pro kapličku Šlépěje sv. 

Vojtěcha v Zeleném Dole. Součástí projek-
tu bude rovněž například letní fotosoutěž 
na téma: Kde Nepomučané zanechali svo-
je šlépěje - fotografie z cest a dovolených. 
O podrobnostech budeme informovat 
v červnovém vydání novin.

Dívčí válka v infocentru Žinkovy. Právě 
tam si můžete zakoupit vstupenky na jed-
no z nejhranějších představení, které se 
koná na vodním hradě Švihov – nádvoří 
hradu s jedinečnou romantickou atmo-
sférou dne 24. 6. Hrají: Sandra Pogodová, 
F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, 
Oldřich Navrátil, Roman Skamene, Petr 
Jablonský, Petr Martinák a další.

Horažďovice jsou Městem pro byznys 
Plzeňského kraje. Nízké ceny bytů a sta-
vebních pozemků, výborné hospodaření 
radnice a vysoký iRating. Především díky 
těmto kritériím obhájily Horaždovice po-
zici podnikatelsky nejpřívětivějšího měs-
ta na Plzeňsku. Na druhém místě skonči-
ly Klatovy a třetí příčku obsadila Plzeň. 

Projektový den „Zdravé svačiny“ proběh-
ne ve Starém Smolivci. V MŠ U Veverky si 
2. 5. od 15.30 hodin děti a rodiče pod ve-
dením nutriční terapeutky připraví a sně-
dí „Zdravou stravu bez zbytečné chemie“.

Nový web Nepomuku bude od Beneše 
a Michla. Nové webové stránky měs-
ta Nepomuk vytvoří renomovaná plzeň-
ská firma Beneš&Michl, s. r. o. Výběr po-
tvrdila Rada města Nepomuk dne 6. 4. 
na základě doporučení Redakční rady 

městských sdělovacích prostředků. Nový 
web bude spuštěn do podzimu letošního 
roku. Firma Beneš&Michl vytvořila napří-
klad oficiální web města Plzně či klubu 
FC Viktoria Plzeň.

Hotel Ve Dvoře znovu v provozu. 
Na letní sezónu otevírá hotel 
s restaurací ve Spáleném Poříčí. Odkaz 
na nové stránky je zde: http://www. 
zameckyhotelvedvore.cz/.

Tři trubky v CHKO Brdy hledají masko-
ta. Každý návrh musí obsahovat vyplně-
ný registrační formulář, krátkou prezen-
taci se jménem maskota a jeho popisem 
včetně materiálu, ze kterého má být mas-
kot vyroben. Návrhy je možné posílat až 
do 31. 5. 2016. Propozice na http://www.
vls.cz/novinky/93

Nové výstavy budou i v průjezdu. V průjez-
du bývalé školy na nepomuckém náměstí 
budou v květnu zahájeny dvě výstavy foto-
grafií. První bude věnována historii svato-
jánských poutí (14.–24. 5.), druhá pak his-
torii školství v Nepomuku (od 28. 5.).

Nepomuk plánuje vodovod na hřbitov. 
V souvislosti s plánovaným budováním 
chodníku podél silnice I/20 by měl být 
zřízen rovněž vodovod na hřbitov.

Nová silnice do Kláštera. V roce 2017/18 
by měla proběhnout celková rekonstruk-
ce povrchu komunikace Zelenodolská uli-
ce – obec Klášter. Podél silnice by mohla 
být zřízena cyklostezka.

Novinářská cena putuje i do Nepomuku

Významného ocenění v rámci 19. roč-
níku prestižní novinářské soutěže PRIX 
NON PEREANT - Média na pomoc 
památkám, pořádané Syndikátem novi-
nářů České republiky a sdružením Pro 
Bohemia, dosáhli Lukáš Mácha a Pavel 
Motejzík za články o Plzni a Nepomucku 
v časopisu Vítaný host. Z nepomucké 
oblasti zejména za článek o Panně Marii 
Zelenohorské – duši Zelené Hory. Dne 12. 
4. převzali Lukáš Mácha a Pavel Motejzík 
ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze 
první cenu (zvítězili v konkurenci celkem 
120 nominovaných příspěvků) za rok 2015 
v kategorii Publicistika.

V úvodní řeči slavnostního večera 
zazněl vzkaz, který vepsal do pamětní 
knihy v roce 1993 prezident Václav Havel. 
„Národ, který zanedbává své památky, 
zanedbává svou vlastní totožnost. Péče 
o hodnoty, které vytvořili naši předkové, 

je naší povinností. Je to péče o vlastní 
paměť.“ Záštitu nad letošním ročníkem 
převzal ministr kultury Daniel Herman.

„Po stylistické stránce jsou porotou 
vybrané příspěvky hodny klasifikace pro-
fesionality nejvyššího stupně a oplývají 
neotřelou krásou výrazovosti českého 
jazyka,“ uvedla v následné zprávě poroty 
ředitelka soutěže Naděžda Kalousová.

„Děkujeme odborné porotě, orga-
nizátorům soutěže a v neposlední řadě 
i Haně Voděrové, šéfredaktorce a maji-
telce časopisu za to, že Vítaný host dělá 
radost nám i čtenářům již přes 10 let,“ 
uvedl v děkovací řeči Lukáš Mácha. 
„Vážíme si toho, že Plzeň a Plzeňsko 
jsou natolik bohaté na památky, že 
máme zaručena témata do konce života. 
A ještě o trochu více si vážíme toho, že 
žijeme ve svobodné vyspělé zemi, kde 
nejsou památky vesměs účelově ničeny, 

tak jako se tomu bohužel v dnešním 
světě mnohdy děje. A že tak můžeme 
psát jen o památkách, které jsou citlivě 
obnovovány,“ doplnil druhý oceněný 
Pavel Motejzík.

Z Plzeňského kraje zabodovali také 
Ivan Nikl (Klatovský deník, 1. místo 
v kategorii Tisk-deníky), Jitka Šrámková 
(MF Dnes Plzeň, 3. místo v kategorii Tis-
k-deníky), Miroslav Šobr (Vítaný host, 
2. místo v kategorii Publicistika), Tamara 
Salcmanová a Miroslav Buriánek (Český 
rozhlas Plzeň, 1. místo v kategorii Roz-
hlas). Součástí večera byl rovněž proslov 
JUDr. Petra Pitharta k 700. výročí Karla 
IV. či vystoupení sopranistky Karolíny 
Žmolíkové. Časopis Vítaný host včetně 
starších čísel je k dostání například 
v informačních centrech Nepomuk či 
Spálené Poříčí, předplatné je možné přes 
www.vitanyhost.cz či tel. 608 020 504.

Vazby Otce vlasti na Nepomucko

V květnu si připomínáme významné 
výročí 700 let od narození císaře 
Karla IV., zvoleného v anketě České 
televize za největšího Čecha. V tomto 
článku bychom se rádi ohlédli 
za jeho vazbami na náš region.

Prameny doložené informace o aktivitách 
Karla IV. v regionu máme ve dvou listi-
nách. První je z roku 1356. Tehdy císař 
nařizuje a zároveň dává svou vůli staviteli 
Vítu Hedvábnému, aby zdejší cisterciácký 
klášter, který svou zástavou postupně chá-
tral, opravil a zároveň vystavěl pro ochranu 
české země královský hrad Kašperk. 
Návštěva císaře v klášteře není doložena, 
nicméně ji lze i vzhledem k výše uvede-
nému předpokládat. Za vlády Karla IV. je 
přestavován kostel sv. Jakuba v Nepomuku 
a vzniká bazilikální trojlodí. V této době 
byl totiž nedaleký klášter opět v rozkvětu, 
a i když některé záznamy hovoří až o 300 
mniších a konvrších, z vizitace prove-
dené zde před rokem 1344 vyplývá rovněž 
nařízení, že počet osob v klášteře nesmí 
přesáhnout 60 mnichů a 35 konvršů, při-
čemž nově přijímaní řeholníci mohou 
pocházet z kterékoliv země.

Předpokládá se, že o století později 
v sakristii hradní kaple svého zeleno-
horského hradu nechal Hynek Krušina 
ze Švamberku roku 1448 přes jednu noc 
ukrýt Svatováclavskou korunu zhotovenou 

z příkazu Karla IV. a jiné cennější poklady, 
které se tajně převážely z Karlštejna 
k úkrytu do hradu Velhartic, aby husitský 
hejtman Jiří z Poděbrad nemohl být koru-
nován na českého krále.

Zajímavý historický kontext rozvíjí 
ve své studii Jaroslav Čechura. Uvádí, že ne 
vždy za cisterciáků platilo, že byl Pomuk 
poddanským městečkem přilehlého 
kláštera. Především nás o tom může pře-
svědčit nedatovaná listina z formulářové 
sbírky Summa Gerhardi, kterou August 
Sedláček datuje mezi roky 1338-46. Petr 
z Rožmberka v něm provádí opětovný pro-
nájem zlatých dolů, tentokrát z rozkazu 
moravského markraběte Karla (pozn.: 
Karel IV. tuto funkci zastával v letech 1333-
1349). Z listiny lze vyčíst, že Pomuk byl 
v té době považován za pouhou ves, nic-
méně na jeho obyvatele bylo pohlíženo 
jako na měšťany poddané přímo králi. 
Nedatovaný koncept listiny ze ztrace-
ného oseckého formuláře, vzniklý patrně 
v letech 1355-59, svědčí totiž o transakci 
mezi pomuckým měšťanem a nedalekým 
klášterem. 

Další vazby císaře Karla IV. se nám 
dochovaly ve formě hezkých pověstí.  
Připomeňme si tu nejslavnější:

Pověst o slepém mládenci z Vísky

Podle vyprávění starých pamětníků žil v obci Víska, patřící 
k vrčeňské farnosti, „slepý mládenec“, muž slepý od narození. 
Obýval kolem roku 1356 světničku ve statku, kde se dnes říká 
„U Čechů“. Byl nadán věšteckým duchem a těšil se veliké úctě 
a vážnosti okolního lidu. Zdaleka k němu přicházeli urození 
i mocní tohoto světa, žádajíce od něho věštby a dobré rady.

Pověst o slepém mládenci se donesla až k samému císaři 
Karlu IV., který se rozhodl, že se přesvědčí o pravdivosti jeho 
proroctví. Když se vracel z Říma přes bavorskou zemi, odbočil 
z cesty přes Hvožďany a zastavil se ve Vísce, kde žil slepý pro-
rok. Vešel do jeho chaloupky a pozdravil ho, sedícího za stolem 
ve své světničce. Slepý mládenec ihned poznal, kdo k němu při-
chází a s kým mluví. Na císařovo přání předpověděl mu mnoho 
budoucích dějů a věcí. Kromě proroctví, jež se vztahovala 
na celou vlast, předpověděl prý mládenec ještě mnoho jiných 
událostí, jež se týkaly kraje pod Zelenou horou. Mnohé se 
udržely v ústním podání zdejšího lidu. Tak prý mládenec proro-
koval: „Most, zvaný Červený a stojící pod Zelenou horou, bude 
pojmenován podle toho, že v nějaké válce přijde tu mnoho 

lidí o život, takže tudy tekoucí voda, potok Muchovka /též 
Michovka/, bude zabarvena krví do červena.“ Proroctví o Čer-
veném mostu pod Zelenou horou se vyplnilo ještě za života 
jeho současníků. Roku 1419 se usadil na Zelené Hoře Miku-
láš z Husi a nazval ji „Horou Olivetskou“. Chtěl tu zřídit pevné 
hradisko pro husity, a to takové, jaké bylo později vybudováno 
v Táboře. Ale katoličtí páni zmařili jeho plán. Bohuslav ze Švam-
berka, původní majitel Zelené Hory, přitáhl k Mikulášovu ležení 
a sehnal jeho lid z nedohotoveného opevnění s takovou škodou, 
že tu bylo přemnoho lidí zabito a upáleno. A tehdy se jistě voda 
v Muchovce zbarvila lidskou krví do červena.

Proroctví slepého mládence vyšla tiskem několikrát v minu-
lém století a byla po celé zemi velmi rozšířena a horlivě čtena. 
V obci Víska byla také opatrována původní stará kniha se zápi-
sem, bohužel byla zničena požárem v 19. století v Maňovicích, 
kam byla krátce předtím zapůjčena. 

Zdroj: Pověst pochází z písemné pozůstalosti  
profesora Václava Šrámka z Přeštic

Vazby Karla IV. na Nepomuk připomněla 
dubnová přednáška Libora Marka, 1. 
5. koncert mezzosopranistky Edity 
Adlerové v kostele sv. Jakuba, 10. 7. 
proběhne koncert kytarového virtuóze 

Štěpána Raka. Po celý rok 2016 se 
bude konat řada akcí připomínajících 
výročí rovněž v Praze i na jiných 
místech ČR. Edita Adlerová například 
vystoupí s filharmonií z Hradce Králové 

přímo na den císařova narození, tedy 
14. 5., na glagolské mši ve svatovítské 
katedrále v Praze. Další informace 
o akcích v letošním roce přibližuje  
web otecvlasti.eu. 
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Minifestival  
Nepomucko sobě

Startuje předprodej pouhých 80 ks  
vstupenek na Kouzelnou flétnu.
„Nepomucko sobě“ má za cíl navázat 
na úspěšnou část festivalu 9 týdnu 
baroka v roce 2015 a znovu oživit místa 
na Nepomucku, ve kterých festival proběhl. 
Znovu bude dbán důraz na uměleckou 
kvalitu, nadšení, přidanou hodnotu, 
spolupráci s různými aktéry v čele s Plzní 
2015. Smyslem festivalu je rovněž pomoci 
vlastníkům památek i aktivní veřejnosti 
a poděkovat všem za výrazné snahy 
k obnově daných míst. Projekt je realizován 
Mikroregionem Nepomucko za pomoci 
řady partnerů v čele s Plzní 2015, z. ú., 
za finanční podpory Plzeňského kraje 
a města Nepomuk.

Pátek 19. 8. 2016 – koncert nadaných 
studentů plzeňské konzervatoře v kos-
tele sv. Václava v Žinkovech (od 19:00). 
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude využit 
na obnovu kostela.

Sobota 20. 8. 2016 – Mariánská mše svatá 
na Zelené Hoře (od 7:30)

Sobota 20. 8. 2016 – Barokní noc s ope-
rou Kouzelná flétna na Zelené Hoře 
(od 19:00). Večer v zámeckém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha 
zahájí duety nádherného mladodra-
matického sopránu Adély Škopkové 
a barytonisty Mikhaila Pashayeva. 
Naváže Kouzelná flétna, loutkové zpra-
cování opery W. A. Mozarta ve stylu 
barokního loutkového divadla. Scénář, 
ve kterém se Mozartova tříhodinová 
opera přeměnila na loutkové před-
stavení, připravili herec Petr Vacek 
a loutkář Milan Hugo Forman. Syntézu 
opery, činohry a loutkového divadla 
hudebně zpracoval oceňovaný sklada-
tel Miroslav Kořínek, který původní 
operu upravil pro klavír a čtyři hlasy. 
Hudební stánku představení povyšuje 
soprán Adély Škopkové. Za klavírem 

se střídají David Noll a David Hlaváč. 
Výtvarnou podobu vtiskla inscenaci 
Daniela Klimešová, historické loutky 
a loutkové divadlo, které zapůjčil 
ze své sbírky Milan Forman, upravil 
řezbář Ivan Hudičák. Diváci si rovněž 
budou moci vychutnat speciální nasví-
cení interiéru kostela a na závěr pravý 
barokní ohňostroj. Cena vstupenky 
199 Kč. K dostání je pouze 80 ks vstupe-
nek, předprodej odstartoval 1. 5. přes 
www.plzenskavstupenka.cz. Vstupenky 
zakoupíte rovněž v informačních cen-
trech Nepomuk a Spálené Poříčí. 
Na místě před akcí bude patrně vypro-
dáno a vstupenky pro větší komfort 
diváků nebudou k dispozici. 

Neděle 21. 8. 2016 – barokní koncert mez-
zosopranistky Edity Adlerové v kostele sv. 
Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích 
(od 18:00). Vstupné dobrovolné, výtěžek 
bude využit na obnovu kostela.

Zájezd Od Zelené hory  
na Zelenou horu

Srdečně zveme na další výlet za poznáním historie 
Nepomucka s odjezdem i návratem v Nepomuku.
Datum: sobota 18. 6. 2016

Orientační plán cesty
Dřevčice (Šternberská kaple na Svaté cestě zasvěcená Panně Marii Zelenohorské) 
→ Klášterní Skalice (pozůstatky cisterciáckého kláštera, 10 m vysoký gotický sloup) → 
Sedlec /Kutná Hora/ (katedrála Nanebevzetí Panny Marie, kostel Všech svatých s uni-
kátní kostnicí /40 tisíc zesnulých/) Žďár nad Sázavou (kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře) - Mše svatá → Žďár nad Sázavou (prohlídka basiliky Nanebevzetí 
Panny Marie, založené cisterciáky z Nepomuku, letos se Svatou bránou a Madonou 
Studniční Panny Marie, která má svůj původ rovněž pravděpodobně v Nepomuku) 

Cena zájezdu
dospělí: 800 Kč
důchodce nad 65 let /student/dítě: 760 Kč
(zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, průvodce, vstupné 
do objektů, příspěvek do mešní sbírky a tištěné materiály k výletu). 
Přihlášky a platba za zájezd v informačním centru Nepomuk do napl-
nění kapacity zájezdu.Výlet organizuje Mikroregion Nepomucko.

Velikonoční setkání 
v Milči – Úspěšné 
vystoupení Velkoboru 

Se zpožděním, ale přece (autor zprávy 
byl v nemocnici) se dostávám k tomu, 
abych napsal, že velikonoční shromáž-
dění v milečském kostele sv. Petra a Pavla 
nadšeně přijalo vystoupení pěveckého 
souboru Velkobor a odměnilo ho zaslou-
ženým potleskem. Jak v roce 2012, kdy zde 
soubor vystoupil poprvé, tak i tentokrát 
potvrdil pověst vynikajícího pěveckého 
tělesa. Účastníci shromáždění věnovali 
také 3 660 Kč na zvelebení milečského kos-
tela. Příští setkání se bude konat v neděli 
26. června t. r., kdy s pomocí Mikroregionu 
Nepomucko zazní v našem kostele jeden 
z koncertů řady Západočeské baroko.

(rb)

Poslední možnost přispět na oltář pro Zelenou Horu

V květnu mohou zájemci naposledy při-
spět na oltář pro Zelenou Horu tak, aby 
jejich jména byly uvedeny přímo na oltáři. 
Při darování částky nad 500 korun získáte 
pamětní list s podpisem Václava Česáka, 
při částce nad 2 500 korun můžete rozhod-
nout o umístění jména/rodiny či názvu 
(firmy) přímo na oltář. Generální partneři 
pak přispívají částkou nad 10 000 korun 
a jejich údaje budou na oltáři zvýrazněny. 
Platby jsou možné v hotovosti do 31. 5. 
2016 v informačním centru Nepomuk. 
Poté bude seznam jmen uzavřen a započne 
výroba oltáře. Se slavnostní mší svatou 
spojenou s návratem oltáře se předběžně 
počítá v srpnu 2017 u příležitosti akcí 
200. výročí od nalezení Rukopisu zeleno-
horského. Autorem nového oltáře bude 
sochař Václav Česák ze Starého Smolivce.

Generální partneři obnovy oltáře
Obec Klášter / Město Nepomuk
Nadace ERA / Římskokatolická farnost 
arciděkanství Nepomuk a Pater Vítězslav 
Holý / Mikroregion Nepomucko / Spolek 

přátel starého Nepomuka / KLAUS 
Timber a.s. / Obec Neurazy / Volnočasové 
centrum FÉNIX Nepomuk a drobní dárci 
/ František a Marie Kroupovi, Nepomuk-
Dvorec / Hana a František Páskovi / Hana 
Gerzanicová a Raphaela Hons

Dárci nad 2500 Kč
Eva Urbanová / Marie a Petr Populovi 
/ Jarmila a Václav Šmerákovi / Hana 
a Roman Jedličkovi, Nepomuk / 
Drahomíra a Pavel Jiranovi, Nepomuk / 
Ludmila a Zdeněk Bartoškovi, Klášter / 
Josef a Božena Rotovi, Klášter / Helena 
a František Rotovi, Klášter / Rodina 
Šulcova, Maňovice / Roman Rambousek, 
Klatovy / Jaroslav Řešetka III. a IV. / 
Vladislava Sedláková roz. Klapková, 
Nepomuk / Žaneta Endlicherová 
a Richard Schneider / Marie Voráčková 
roz. Krausová, Třebčice / Růžena 
Trhlíková roz. Voráčková, Třebčice / 
Václav a Olga Strakovi, Plzeň / Rodina 
Motejzíkova / ŠUMAVSKÝ ANGUS,  
spol. s r. o. / Maják Plzně

Roky je malý osmiletý kříženec, zvyklý 
žít v bytě. Je to veselý, bystrý pejsek, 
který má rád společnost lidí i dětí. 

Vhodný ke starším lidem jako kamarád 
pro společně trávený čas a vycházky.

Bobík je asi 4 - 5letý pes, kříženec 
německého ovčáka. Bobík se dá cha-

rakterizovat jako čtyřnohá Spolehlivost. 
Miluje svoje lidi, k cizím je lehce odmě-

řený, avšak v jádru je to velmi hodný 
pes. Spolehlivý i k dětem a výborný 

hlídač do domu se zahradou.

Gero je mladý, maximálně 4letý, čisto-
krevný rotvajler. Vyžaduje zkušeného 

majitele - muže, který již má praxi s tímto 
plemenem. Vhodný k ostraze objektů 

a majetku, ne do rodiny a k dětem.

Nabídka psů z útulku Borovno a pozvánka na besedu 

Víceúčelové zařízení a útulek pro psy Borovno 
Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříč
tel.: (+420) 723 598 853
email: storge2011@gmail.com
Další pejsci na webu:  
www.utulekborovno.cz

KIC Nepomuk a Mikroregion Nepomucko  
srdečně zvou na besedu O psech a lidech  
s Andreou Kolmanovou – 24. 5. od 17:30 hod.
Ukázky a povídání o canisterapii, psích sportech  
a o útulku pro psy v Borovně
Rodný dům Augustina Němejce/stodola
Vstupné dobrovolné na podporu útulku.
Možno donést pamlsky pro obyvatele útulku.

Mikroregion Nepomucko, Pod Zelenou Horou, Plzeňský kraj –  
www.turisturaj.cz, Plzeň 2015, Ministerstvo kultury, Obec Klášter, 
Město Nepomuk, Městys Žinkovy, Obec Nové Mitrovice, 
Římskokatolická farnost Nepomuk, Římskokatolická farnost,  
Spálené Poříčí, Svět podle Jakuba

Posledních 9 míst!
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Padrťské rybníky,  
foto Lenka Boříková

Po Brdech  
s Jaroslavem Hodkem – 1. díl 
 
 

Milí čtenáři Nepomuckých novin. 
Využívám příležitosti a chtěl bych vás 
seznámit s neobvyklou krásou území, 
které bylo po velmi dlouhou dobu úze-
mím sloužícím armádě, a to nejen naší. 
To území se jmenuje Brdy. Na místě 
krásné přírody byly zřízeny střelnice pro 
československou armádu. Za nacistické 
okupace převzal střelnice Wermacht. 
Od roku 1952 se definitivně museli vystě-
hovat obyvatelé mnoha vesnic v Brdech 
a v následujících letech byly vesnice zbo-
řeny. Dne 20. 1. 2015 došlo k podepsání 
zrušení území a armáda si ponechala jen 
56 plošných km pro výcvik a jedno specia-
lizované, tajné zařízení „U němých“. 

Nic víc tímto neprozrazuji… Zvu vás 
na nejhezčí trasu Brd, oblast Padrťských 
rybníků. Začátek jsem úmyslně umístil 
do obce Míšov. Už proto, že obcí pro-
bíhá silnice 19 a v obci je i dostatek místa 
na zaparkování. Zmíním se ještě o taj-
ném místě, které si nechala vybudovat pod 
zemí Sovětská armáda, a to o základně 
Javor 51. Technicko-montážní komplex 
pro montáž atomových hlavic. Dnes je vše 
přístupné o sobotách a po předchozím při-
hlášení, komplex je dnes muzeem Atom. 
Toto místo v podzemí se nachází pouhý 
1 km zpět po silnici na Spál. Poříčí vpravo 
na kraji lesa. A nebudete se stačit divit…

A nyní k trase. Vycházíme z křižovatky 
na Míšově severním směrem. Dáváme 
se doleva a další uličkou doprava. Cesta 
jde po okraji lesa, který je vlevo. Přes uzá-
věru vcházíme do lesa a lehce stoupáme 
až na křížení cest, kde míjíme vpravo starý 
strážní domek proti pytlákům. Toto kří-
žení si zapamatujeme, protože po projití 
okruhu padrťských rybníků se sem vrá-
tíme zprava. My ale pokračujeme rovně, 

přejdeme vrchol a cesta nejprve vlevo 
a pak vpravo klesá až k uzávěře v lese, kde 
je další křížení cest. Toto křížení cest pro-
jdeme rovně, vpravo bychom se dostali 
rovnou k hrázi Hořejšího rybníka (115 ha). 
Ale to my ještě nechceme. Vyjdeme z lesa 
a ocitáme se před hrází Dolního rybníka 
(65 ha). Toto místo si opět zapamatujeme. 
Méně zdatní se vydávají po cestě s uzávě-
rou vpravo, kde se jde po asfaltce klikatící 
se kolem močálů po obou stranách až 
k hrázi Hořejšího rybníka. Již teď víme, že 
k hrázi se lze dostat 2 způsoby. Já vím ještě 
o jednom, ale ten projdeme v protisměru. 
Já ale pokračuji s těmi, kteří chtějí vidět 
více, přes hráz Dol. rybníka. Po levé straně 
vidíme dopadovou plochu Padrť se zbytky 
budov. Stoupáme po silnici jen asi km, kde 
po levé straně vidíme zbytky základů roz-
bořené vesnice Padrť a kolem staré ovocné 
stromy. Je tam i křižovatka s tzv. „Trauma“ 
bodem, od kterého se odvíjí vzdálenosti 
na všechny strany na počítači a chytrých 
mobilech. My ale nejdeme dál a vracíme 
se za skupinou slabších, kteří již sedí 
u stolu u hráze Hoř. rybníka. Možná, že 
už si opékají špekáčky na oficiálním ohni-
šti (i s připraveným topením u boudy). 
Cestou na hráz vás „potěším“ s tím, že 
jsme nedošli na Prahu (862 m). O tomto 
výletě snad příště i s výstupem na Malý 
Tok (844 m). Druhý výlet bude jen 8,3 km. 
U hráze jsou dvě Infotabule. Přes silnici 
je zamčený nový objekt. Tady na hrázi asi 
strávíme nejvíce času. Stojí to za to. Oba 
rybníky se dost zanáší a zmenšují. Dovo-
lím dětem i vám se projít po celé hrázi, až 
k obtočnému kanálu. Pak už se ale vracíme 
zpět a vyrážíme z hráze vlevo. Po několika 
desítkách metrů vede cesta vpravo k uzá-
věře v lese, kterou už známe. My ale jdeme 

levou cestou, která stále stoupá. Tam nás 
ve stoupání v bucích čeká další překvapení. 
Vpravo býval teslínský klášter! Můžeme se 
tam jít na zbytky podívat, ale musíme se 
vrátit na cestu! Ti, kdo znají historii kláš-
tera u Nepomuka, už ví určitě, komu asi 
klášter patřil. Když dojdeme nahoru na tvr-
dou cestu, máme jen dvě možnosti, vpravo, 
nebo vlevo. Vpravo je dobře a cesta nás 
dovede ke známé strážní roubené boudě, 
kolem které jsme šli před několika hodi-
nami. Říká vám něco temeno Břízkovce 
nebo kóta 718, kde měl stát obrovský ame-
rický radar? Tak obětujte ještě 5 min. 
a vydejte se doleva, a když se obrátíte (jen 
tělem) k hladině Hoř. rybníka, tak uvidíte 
tuto kótu, o kterou měli zájem nejen Ame-
ričané, za války to byli Němci, předtím 
mniši s klášterem a tajemným podze-
mím a ke všemu opravdu pár km na západ 
i vybraná elita ruských vojáků pracujících 
pod zemí. Dodám jen, že v tomto podzemí 
po odchodu vojsk Sovětského svazu byly 
uskladněny mince a bankovky naší měny 
ke znehodnocení a později i pozůstatky 
německých vojáků. A těch tam bylo v kar-
tonových schránkách opravdu mnoho…

Ten, kdo miluje zachovalou krásu pří-
rody a ke všemu velkou dávku tajemna, si 
odnese s sebou dost zážitků. 

Ale my se vracíme na Míšov, sice pří-
jemně unaveni, ale plni krásných zážitků. 
A máme o čem přemýšlet. Třeba jen 
o tom, jak je příjemné a bezpečné toulat se 
po Brdech. Ale jen po cestách!
Tak zase někdy příště a půjdeme třeba 
na Prahu a Malý Tok nebo Teslíny, Červený 
vršek a na Padrtě z druhé strany. To už ale 
bude záležet jen na vás…

Jára Hodek, Spálené Poříčí 

Žinkovské máje zahájí druhé desetiletí

Jaro je v plném proudu a kdo se těší 
na žinkovské máje, dělá dobře. I letos 
je tato akce pevně zapsaná v kalendáři 
kulturního dění a u hasičů vrcholí pří-
pravy programu i tradičního zázemí 
na náměstí. Letošním ročníkem máje 
vstupují do druhého desetiletí své exis-
tence, a tak se rozhodně nechtějí nechat 
zahanbit ročníky předešlými. Tradiční 

čísla se obměňují, aby se diváci nenu-
dili, a ta méně tradiční se promýšlejí 
do posledního detailu, aby se všichni  
co nejvíc pobavili. Krojovaná chasa letos 
předvede besedu moravskou, česká 
beseda zazní jen v úryvcích v podání 
našich dětí. Tančit bude Babský balet 
a chybět nebudou ani mnohá překva-
pení hasičů. Občerstvení bude k dispozici 

po celé odpoledne a program plynule 
přejde v taneční zábavu, při které vám 
zahraje Pošumavská muzika. Zdá se, že 
přichystáno je opravdu vše, a tak nezbývá 
než přát si hezké počasí a těšit se na vás 
na diváky v sobotu 7. května od 13.30 
hodin na žinkovském náměstí.

Hana Boublíková

Křístálci vyrazili 
do ulic

Tradice vychází z pověsti, že na Zelený 
čtvrtek odlétají zvony do Říma zvonit 
za Ježíše Krista. Místo zvonění místní děti 
obcházejí vesnici se všelijakými hrkač-
kami, řehtačkami, trakárky a vzniklým 
hlukem nahrazují zvonění zvonů. V dří-
vějších dobách bylo účelem svolat věřící 
občany do kostela. Dříve bylo křístání 
výhradně záležitostí chlapců. Dnes, kdy je 
na vesnicích dětí méně, se účastní chlapci 
i děvčata. „Jménem všech koledníků 
bychom chtěli poděkovat za neskutečně 
velkou štědrost“

Lenka Kellnerová 

Úvozem do Třebčic

V místech, kde se dnes otáčí školní auto-
bus, končila dříve Třebčická ulice. Poté, 
co prošla kolem pomníčku Tureckých 
muk a Mariánské kapličky, přecházela 
do hluboké úvozové cesty kolem oploce-
ného ovocného sadu, pokračovala dále 
do polí a luk a končila u podjezdu želez-
niční budějovické trati v Třebčicích. 
Na horizontu historického snímku se 
vlevo rýsuje hřeben a vrchol kopce Štědrý 
a všudypřítomné ocelové stožáry vyso-
kého napětí.

Úvozem jezdili nepomučtí sedláci 
na svá pole a louky. Za války se tudy cho-
dilo do Třebčic pro mléko a zemědělské 
produkty, myslivci chodili střílet zajíce, 
bažanty a koroptve. V padesátých a šede-
sátých letech tudy chodila nepomucká 
mládež v létě k rybníku Floriánek.

Obrázek, který přinášíme, byl nama-
lován v roce 1962 z místa dnešní otočky 

autobusů a ukazuje, jak tehdejší úvozová 
cesta navazovala na Třebčickou ulici. 
V osmdesátých letech došlo rozhodnutím 
obce k zavezení, rozorání celého úvozu 
a zrušení ovocného sadu. Na zasypa-
ném území započala výstavba rodinných 
domů a Třebčická ulice byla prodloužena 
až daleko mezi pole a louky. V místech, 
kde se původně rozkládal ovocný sad, 
jsou dnes za otočkou autobusů parcely 
s rodinnými domy a autodílna. Úvoz 
do Třebčic existuje již jen ve vzpomín-
kách pamětníků. Není však všem dnům 
konec. Při nedávném jednání s archi-
tekty, kteří zpracovávají územní studii 
lokality Pod Vinicí, zástupci města při-
pustili, že se uvažuje o znovuobnovení 
cesty do Třebčic. Možná se po ní ještě 
někdy projdeme nebo projedeme na kole.

Ladislav Čáslavský
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Přátelské setkání 
Předposlední březnový den sál Švejk 
restaurantu U Zeleného stromu zaplnili 
členové pedagogického sboru nepo-
mucké ZŠ. Setkání bylo uskutečněno 
jako společenská událost nejen těch 
současných, ale také bývalých učitelek 
a učitelů, kteří na naší škole působili. 
V úvodu přátelského setkání zaznělo 
několik písní v podání školního sboru 
Písnička vedeného Mgr. Danou Královou. 
Vystoupení navodilo hezkou atmosféru 
a zároveň bylo menší generálkou před 
vystoupením na Krajské přehlídce škol-
ních pěveckých sborů v Rokycanech. 
Bývalé učitelky i učitelé vzpomínali 
na léta strávená za katedrou a diskutovali 
o současném stavu a změnách ve školství 
s těmi, kteří pracují ve škole nyní.

Účast v soutěžích 

Jarní měsíce jsou pro školu ve znamení 
různých předmětových a sportovních sou-
těží. Několik úspěšných žáků postoupilo 
ze školních kol do soutěžních kol kraj-
ských a ani ve velmi silné konkurenci se 
naši žáci neztratili. Za zmínku stojí krásné 
třetí místo v krajském kole olympiády 
v anglickém jazyce Ahn Do Pchung, bla-
hopřání si zaslouží také úspěšní řešitelé 
Pythagoriády (matematická  olympiáda), 
na 3.–4. místě se umístila Martina 
Šroubková a na velmi pěkném 5. místě 
z 12 úspěšných řešitelů skončila Andrea 
Tyrpeklová. Všem za skvělou reprezentaci 

školy děkujeme.Volejbalová družstva 
chlapců i děvčat postoupila z okresu 
do krajského kola. Turnaj se uskutečnil 
v Rokycanech ve sportovní hale gymnázia 
a ve velmi silné konkurenci se sice naše 
družstva neumístila mezi třemi nejúspěš-
nějšími, ale především chlapecký tým 
vstoupil do turnaje velmi slibně. Jeden 
vítězný zápas a druhá remíza byly přísli-
bem do dalších zápasů, ale dobrý nástup 
nebyl využit. Zbytečně prohraný 3. zápas 
připravil družstvo o postup do bojů mezi 
4 nejúspěšnější týmy kraje. Kluci skončili 
pátí, děvčata šestá.

Krajská přehlídka pěveckých školních sborů

Krajskou přehlídku školních pěveckých 
sborů nevynechal náš sbor Písnička ani 
v letošním roce. Místem krajské soutěžní 
přehlídky byla rokycanská ZUŠ. Nechme 
prostor k vyjádření jednomu z doprová-
zejících rodičů p. Josefu Šlajerovi, který 
byl přítomen v sále při soutěžním klá-
ní:„Dne 9. 4. 2016 proběhla v Rokycanech 
tradiční Krajská soutěž ve sborovém 
zpívání. V roce 2016 soutěžilo v 6 katego-
riích celkem 20 sborů z Plzeňského kraje. 
Soutěže se zúčastnil také dětský pěvecký 
sbor Písnička z Nepomuka. Letos prvně 
jsem se byl na soutěž podívat společně 
s ostatními rodiči. Bohužel jen krátce 
a viděl jsem vystoupení pouze několika 
sborů. Ale mohu zcela zaujatě prohlá-
sit, že náš sbor Písnička byl jednoznačně 

nejlepší. Celkové hodnocení sice tro-
chu pokazili porotci, kteří našemu sboru 
přiřknuli stříbrné pásmo, což ale nám, 
„Nepomučákům“, radost nezkalilo. Příští 
rok si Písnička určitě pojede pro jistou zla-
tušku. Děkuji paní učitelce Daně Králové 
za vzorné vedení sboru. Pro mě to byl velmi 
příjemný kulturní zážitek.“ K článku připo-
jujeme blahopřání ke skvělému výsledku 
a poděkování vedoucí sboru Mgr. Daně 
Králové, hudebnímu doprovodu - jmeno-
vitě Mgr. Janě Vopalecké, Petru a Kateřině 
Vopaleckým, samozřejmě všem členkám 
i členům sboru. Poděkování také patří všem 
rodičům, kteří svým dětem umožňují účast-
nit se nácviků i vystoupení. Mnozí z nich 
ochotně s dětmi akce absolvují a pomáhají 
na místech vystoupení s organizací.

V rámci dlouhodobého výchovně pre-
ventivního programu nepomuckou 
ZŠ navštívil Dominik Nekolný. Nevím, 
kdo už se s tímto jménem kdy setkal, 
ale věřím, že žáci z 1. i 2. stupně naší 
školy toto jméno jen tak nezapomenou. 
Potetovaný mladý charismatický muž 
s piercingem, který to s dětmi jednoduše 
umí. Během několika málo úvodních vět 
přednášky si získal na svou stranu děti 
naprosto dokonale a nebyl snad nikdo, 
kdo by se nudil. Způsob vyjadřování, 
slovní zásoba, neustálý pohyb, oblečení, 
tetování, gestikulace, hudební doprovod, 
to všechno bylo posluchačům víc než 
blízké. Dominik mj. jezdí po školách jako 
protidrogový lektor.

 
Do doby středoškolského studia se 
Dominik vrací těmito vzpomínkami: 
„Já nemám žádnou osobní zkušenost - 
kromě alkoholu. Já jsem od nějakých 
sedmnácti do dvaceti pil jako každý jiný. 
Ale nikdy mě to nebralo, prostě jsem se 
přidal. Vždycky jsem se těšil na to, až 
budu moct další den trénovat. Když ale 
člověk pije do čtyř do rána, tak pak pro-
spí celý den a ztratí ho. Spojení se školou 
bylo dost náročné. Polovina mé třídy cho-
dila třikrát týdně do hospody. Takže já 
jsem si mohl vybrat – buď půjdu s nimi 
na jedno dvě pivka kecat o ničem a ztra-
tím tak vesměs celý den tréninku, nebo 
budu místo hospody tři hodiny trénovat. 
Tohle všechno byly důvody, proč jsem 
od toho úplně upustil. Všichni chlastali, 
tak já si řekl: ´Tak jo, já nebudu...´ 
Z těchto důvodů jsem se rozhodl, že pře-
stanu, a od těch dvaceti nepiju alkohol, 
neužívám drogy...“
 
Jak se k lektorské činnosti dostal, to pro 
žáky druhého stupně bylo hlavním téma-
tem hodinové přednášky. Jeho životní 
motta zní:

1. Máme vždy na výběr.
2. Dokázat drogám říci ne!
3. Důležité je mít svůj sen, svůj cíl.

Že pro něho nejsou uvedená motta práz-
nými slovy, dokázal vyprávěním o svém 
životním příběhu, jehož vyvrcholením se 
stal zisk titulu Mistra světa v BMX v roce 
2014. Motta tedy dokázal naplnit měrou 
vrchovatou. Žáci tak se zájmem vyslechli 
příběh kluka, který cca od 15. roku si šel 
za svým cílem. Přednáška byla doplněna 
ukázkami jízdy na kole BMX a řadou 
triků, kterými Dominik nadchl všechny 
přítomné. Rekapitulace programu sice 
měla plánovaný hodinový limit, ale ško-
lákům se z tělocvičny vůbec nechtělo. Pro 

zájemce měl Dominik připravené foto-
grafie, které ochotně podepsal. Hned 
následující hodinu jsem nechal osmá-
kům chvilku času, aby vyjádřili písemně 
své dojmy. Zde je několik úryvků:

... ode dneška ho obdivuju, 
bylo to super...

... zaujalo mě, že to nebyla taková 
nudná přednáška, že nám přiblížil 
své osobní zkušenosti...

... přestože žil mezi lidmi, kteří 
brali drogy, sám jim dokázal říct 
ne... a splnil si svůj sen...

... v tělocvičně nám vyprávěl 
zajímavý týpek, jeho povídání 
bylo pro mě motivační...

... budu si pamatovat, že když něco 
budu chtít, mám si za tím cílem jít, 
a když budu dřít, dokážu to!!!...

... když jsem ho tělocvičně 
viděl, připadal mně jako feťák, 
přednáškou překvapil, taky 
triky na BMX byly super...

... bylo zvláštní, že nám o těchto 
problémech říkal někdo takový...
 
Děti na všech základních školách už 
absolvovaly mnohé přednášky, tento způ-
sob se naprosto liší. Dominik k tomu 
uvádí: „… Dělám to tak, že po pěti minu-
tách, co se představím, jim řeknu, že jsem 
drogy nikdy nebral, a tím jim zruším 
úplně celou iluzi těch stereotypních před-
nášek. Děti čekají zase nějakého drogově 
závislého, který jim bude říkat, jak ležel 
někde v kanále apod. Tu iluzi jim tím 
zruším, ony začnou poslouchat a před-
náška začne být o něčem jiném. Ta druhá 
půlka přednášky je motivační – tam jim 
říkám zkušenosti ze svého života o svojí 
cestě, kterou jsem šel, a jak to pro mě 
fungovalo. Ohlasy jsou opravdu dobré. 
Přednášky jsou určené pro 30 až 150 dětí. 
Samozřejmě to není tak, že těch 150 dětí 
najednou v životě nebude užívat drogy, 
ale i kdyby aspoň pět dětí z každé té před-
nášky drogy nebralo, tak si myslím, že 
je to hodně dobrý výsledek. Ohlasy jsou 
pozitivní i od učitelů, píšou mi, píšou 
mi i děti. Jsem přesvědčený o tom, že to 
určitě má význam."

Děvčata a kluci z 1. stupně měli mož-
nost shlédnout Dominikovu BMX show. 
Jinak také méně slov a povídání a o to 
víc ukázek na BMX kole. O tom, že i děti 

z prvního stupně dokázal Dominik zau-
jmout, svědčil chvílemi takový jekot, 
až uši zaléhaly. Dominik do ukázek 
zapojil i několik odvážlivců z řad žáků, 
dokázal na kole přeskočit 3 ležící dobro-
volníky, kteří se v očích ostatních stali 
opravdovými hrdiny. Úspěšná show byla 
zakončena předáním reklamních samo-
lepek a samozřejmě opět autogramiádou.
Po skončení show a návratu dětí do tříd se 
mezi dětmi i mezi pedagogickým sborem 
nemluvilo o ničem jiném. Během uká-
zek triků mnohokrát mezi dětmi zaznělo 
moderní: "Týýýjooo, hustýýýý!"A můžu 
potvrdit, fakt to bylo hustý. Dominiku, jsi 
skvělý showman, díky!

Text a foto článků: 
Milan Demela, ředitel

Ohlasy z recitační 
soutěže 

Spolu se třemi soutěžícími jsem se zúčast-
nila jako pedagogický dozor okresní 
recitační soutěže pořádané v blovickém 
DDM. Je-li v každé ze 4 věkových kategorii 
9–19 soutěžících, je přirozené, že nastupuje 
únava soutěžících, diváků i porotců. Pro 
hodnotitele je poměrně náročné určit, kdo 
je v které kategorii nejlepší. Každopádně je 
to role poměrně nevděčná, na druhé straně 
jsou porotci pro děti neznámí, a soutěžící 
děti je také neznají. Hodnotitelé recitace 
jsou současnými nebo bývalými lektory 
a učiteli uměleckých oborů, můžu potvrdit, 
že jejich hodnocení je relativně objek-
tivní. Po skončení každé soutěžní kategorie 
porotci zhodnotili slovy chvály i kriticky 
jednotlivá vystoupení, která, pokud si je 
děti budou pamatovat, je mohou v dalších 
soutěžích posunout dál a zlepšit kvalitu 
recitace. Jako divák jsem vnímala recitátory 
nezaujatě, musím říct, že většina z nich se 
v přednesu hodně podobala. Mým favori-
tem byl chlapec, který při svém soutěžním 
vystoupení ostatní výrazně předčil. V tomto 
směru jsem se s porotou shodla a chlapec 
ze ZŠ v Řenčích byl zaslouženě vítězem 
v kategorii žáků ze 4. a 5. tříd.

Text a foto Jitka Hošková
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Na návštěvách  
v informačních  
centrech  
regionu

Začíná hlavní turistická sezóna 2016, zavítali jsme proto 
do informačních center regionu, abychom zjistili, jaké 
atraktivity nabízejí a na co by nás obyvatele, ale i turisty 
v letošní sezóně nejraději pozvaly. Ve třech informačních 
centrech Mikroregionu Nepomucko pracují tři milé dámy. 
V Nepomuku Šárka Boušová (ŠB), ve Spáleném Poříčí Ivana 
Paseková (IP) a v Žinkovech Jitka Lásková (JL). Nepomucké 
„íčko“ navštívilo vloni 9504 lidí, Poříčské 8503.

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, Šárka Boušová

Ivana Paseková

Šárka Boušová

Jitka Lásková
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Jaké expozice nabízí vaše město turistům?
ŠB: V Nepomuku najdete čtyři muzea: Svatojánské muzeum, 
Městské muzeum a galerii, Rodný dům A. Němejce a Expozici 
veteránů na Zelenohorské poště. Pro letošní sezónu byla nově upra-
vena expozice o Zelené Hoře v městském muzeu. Na Zelenohorské 
poště pak byla zpřístupněna nová expozice o urbanistickém vývoji 
města a dějinách samotného objektu. Z důvodu přestavby expozice 
je v současnosti uzavřena historická a modelová železnice Vrčeň. 
Znovuotevření je plánováno na letní prázdniny. Otevírací doba 
infocentra (květen - září) je PO - NE: 8.00 - 18.00. Muzejní expozice 
jsou vesměs otevřeny od úterý do neděle, vždy je lepší si předem 
telefonicky ověřit, zda mají otevřeno. Základní vstupné se pohy-
buje v rozmezí 30 – 50 Kč/osoba.

IP: Ve Spáleném Poříčí mohou turisté navštívit v doprovodu pracov-
níků IC především expozice ve špejcharu Ve Dvoře – příležitostné 
výstavy, historickou zemědělskou techniku, o životě na jižních 
Brdech a kreslený humor Jiřího Wintera NEPRAKTY (jediná stálá 
expozice na světě) - a muzejní národopisnou expozici na zámku. 
Základní vstupné do Špejcharu je za 40 Kč, do zámku 20 Kč. 
Prohlídky od května do září PO – PÁ ve 13 a 15 hod. (dopoledne 
větší skupiny po předchozí domluvě), dále SO–NE v 10, 13 a 15 h. 
Infocentrum je otevřeno PO–NE 9–17 h.

JL: U nás je to především Vlastivědná sbírka Žinkovska. První 
zmínka o „muzeu“ v Žinkovech pochází z roku 1914 a je uvedena 
v soukromé kronice rodiny Pomahačovy. Exponáty byly nejprve 
zajišťovány sbíráním jakýchkoliv historických předmětů z domova 
i celého světa. Od přírodnin, přes doklady praktického života 
v minulosti či všelijaké rarity, až po opravdu vzácné historické 
dokumenty či předměty. Sbírka je proto významným zdrojem 
informací pro výuku humanitních a dílem i přírodních disciplín 
na úrovni elementárního i vyššího školství. Od roku 2000 je expo-
zice umístěna v přízemí budovy Úřadu městyse na žinkovském 
náměstí. Při návštěvě jižního Plzeňska byste si prohlídku této 
sbírky rozhodně neměli nechat ujít. Možná vás překvapí ten jiný, 
hřejivý pocit, který si nikdy neodnesete z návštěvy obrovských 
státních muzeí a expozicí. Otevírací doba infocentra i muzea je 
PO-PÁ 8-14 hod. Základní vstupné 20 Kč, školní výpravy platí jen 
7 Kč/osoba.

Jaký výlet do přírody byste doporučili z vašeho města?
ŠB: Příroda v okolí Nepomuka je kouzelná všude. Ani obyčejná 
procházka lesem návštěvníky nezklame. V okolí Nepomuka 
najdete hodně přírodních památek, parků a rezervací. 
Zajímavými cíli mohou být poustevna Na Skalici u Prádla, gloriet 

v lese mezi Novým rybníkem a Žinkovami, studánka Kloubovka 
s kapličkou u Kotouně, kaple sv. Vojtěcha a studánka Dobrá 
voda u Vrčeně Pod Štědrým, nakloněný obelisk od Václava Fialy 
na Dubči či skalnatý hřeben Velký kámen v polesí Chýlava. 
Výhled na okolní krajinu z výšky si můžete vychutnat z rozhledny 
Na Skále u Železného Újezda. 

IP: Hlavní přírodní lákadlo poblíž Spáleného Poříčí je nově ote-
vřený bývalý VVP Brdy – na dosah ze Spáleného Poříčí jsou např. 
Padrťské rybníky, dosažitelné pohodlně jak na kole, tak i pěšky 
(v tom případě je lépe se např. autem přiblížit do Míšova nebo 
Teslín). Celé Brdy nejsou zatím otevřené, v některých částech 
probíhá nebo bude probíhat pyrotechnická očista, ale postupně 
se budou otevírat další oblasti. Na jaře se chystá KČT vyznačit 
první kilometry turistických tras.

JL: Turisty bych ráda pozvala do lesa nad Žinkovy po žluté 
turistické značce. Mohou navštívit zříceniny hrádku Potštejn, 
pohanskou svatyni + zbytky poustevny či gloriet/templ. 
Za návštěvu jistě stojí i farma Olšovka a její naučná stezka, 
v blízkosti najdete i dvůr Žinkovice s expozicí lidových krojů.

Pozvěte nás na nejzajímavější akce, které 
u vás od května do prosince proběhnou.

ŠB: 14.–15. 5. Nepomucká pouť
29. 5. Lubomír Brabec s Danielem Hůlkou, 
koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého
16. 7. Pivní slavnosti
30.–31. 7. Nepomucký trojúhelník
20. 8. Opera Kouzelná flétna na Zelené Hoře

IP: 21.–27. 7. Letní kino
29. 7. Uvedení barokní opery La Dafné 
a barokní podvečer (dobová kuchyně, alchymistická dílna...)
18. 9. Městská slavnost s bohatým programem (pouliční divadlo, 
hudba, ukázky dravců a sov, řemeslné trhy) 
24.–26. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů
17. 12. Vánoční koncert mezzosopranistky Edity Adlerové

JL: 7. 5. Žinkovské máje
26. 6. Rozloučení se školním rokem a přivítání prázdnin - akce 
pro děti se soutěžemi a divadelním představením
19. 8. Festival Nepomucko sobě – Barokní koncert studentů 
plzeňské konzervatoře v kostele sv. Václava
25. 9. Tradiční Václavská pouť
26. 11. Adventní trh a rozsvícení vánočního stromku na náměstí

Jaké máte novinky letošní sezóny? 
ŠB: Jak už bylo uvedeno výše, v Nepomuku se letos otvírají dvě nové 
expozice. V městském muzeu byla zrekonstruována expozice o Zelené 
Hoře a na Zelenohorské poště je nově zpřístupněna expozice o urba-
nistickém vývoji města a dějinách samotného objektu. Od července 
by měla být znovu otevřena expozice historické a modelové želez-
nice Vrčeň, kde momentálně probíhá přestavba kolejiště. V dubnu 
se v Nepomuku otevřela nová značená cyklotrasa spojující centrum 
města s nádražím ve Dvorci, jejíž součástí jsou nové mapy a cyklosto-
jany. Kulturní a informační centrum na letošní sezónu připravilo 
aktualizovaný dotisk stávajících propagačních materiálů a image 
leták Nepomuk. V přípravné fázi je rovněž tisk starých pohlednic 
Nepomuka, které bude pak možné zakoupit v infocentru. 

IP: Snažíme se vyhovět zájmu návštěvníků o Brdy a připravujeme 
na sezónu sadu map s cyklovýlety po bližším i vzdálenějším okolí 
SP, mapy pro nás tvoří zkušení cyklisté s detailní znalostí okolí. 
Na webu jsme zřídili novou rubriku o Brdech, kam pravidelně vklá-
dáme aktuální informace, získané přímo od CHKO Brdy, zajímavosti 
ze současnosti i historie Brd apod. Je zde také mnoho užitečných 
odkazů, které se každému turistovi můžou hodit. Nechali jsme také 
vyrobit pohlednice Brd. Vzniklo nové městské logo, které pouka-
zuje na blízkost Brd a slogan Spálené Poříčí  – brána jihozápadních 
Brd (v příloze). Připravujeme mobilní aplikaci s výlety po okolí SP. 
Rekonstruujeme naši již stávající NS Hvížďalka, kterou pod jménem 
Za mlynáři na Bradavě otevřeme na konci dubna. Bude spojená se 
soutěží pro děti a odměnami pro úspěšné řešitele. Nesmím zapo-
menout ani na to, že letos slaví SP „špičaté" výročí 777 let od první 
písemné zmínky, tohle hezké číslo budeme celý rok připomínat při 
různých příležitostech a akcích. A máme i vyrobené množství upo-
mínkových předmětů a např. i výroční turistickou vizitku.

JL: Máme v městysi nové možnosti ubytování v Hotelu Zlatý jelen, 
novou expozici ve dvoře Žinkovice (lidová tvořivost, výstava betlémů), 
rozšířili jsme sortiment suvenýrů ke koupi v IC. A také bohužel jedna 
negativní - zámek je pro letošní sezónu zcela uzavřený pro veřejnost.

Telefonické kontakty na informační centra
Žinkovy: (+420) 603 867 597
Nepomuk: (+420) 371 591 167
Spálené Poříčí: (+420) 605 368 410

Pro kompletnost je potřeba zmínit ještě dvě informační 
centra regionu. Coby součást PilsnerGolf Resortu 
v Hořehledech vzniklo v létě 2015 soukromé informační 
centrum Brdy jako reakce na chystané otevření vojenského 
újezdu Brdy a na to navazující vznik chráněné krajinné 
oblasti od 1. 1. 2016. Disponuje především velmi kvalitní 
nabídkou mapových podkladů pro turisty i cyklisty 
a personál je schopen doporučit ideální výlet podle fyzické 
i časové náročnosti. Součástí resortu je i restaurace, 
hotel, úschovna kol a bezplatné záchytné parkoviště. 
Otevírací doba je zde duben – říjen: 8:00 – 19:30 hod. 
V rámci ORP Nepomuk (mimo Mikroregion Nepomucko) 
funguje také informační centrum v Kasejovicích.
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Tajtrlík a my

Dne 16. 3. 2016 se v Plzni uskutečnila 
přehlídka dětských divadelních souborů 
v novém areálu Moving Station. Přehlídky 
se zúčastnil i náš nepomucký Malý diva-
delní klub s muzikálem Jaroslava Uhlíře 
a Zdeňka Svěráka O dvanácti měsíčkách. 
Kromě našeho souboru předvedlo své 
umění ještě šest dalších dětských nebo 
středoškolských seskupení. Pravda, 
žánrově jsme se dost lišili. Hudební před-
stavení tam zřejmě nemívají, takže jsme 
měli trochu dojem, že porota neví, co 
s námi. Ocenila vysokou úroveň hudební 
i výtvarné složky našeho představení, ale 
přesto jsme nakonec do kraje nepostou-
pili. I tak to ale pro nás byl úžasný zážitek, 
protože jsme viděli, jak dělají divadlo 
jinde. A jaká představení jsme zhlédli?

První hra se jmenovala Dlouhá střa-
patá. Herci souboru 1. středeční třída 
podali dobrý výkon, ale příběh byl dost 
těžký k pochopení a zpočátku trochu 
nudný. Některým z nás museli kamarádi 
vysvětlit, o co šlo. Nesl tuto myšlenku: 
Lidé si kupují spoustu věcí a pak je 
vyhazují, kde je napadne. Z těch věcí se 
nakonec staly příšery, které lidi strašily. 
Pomohl až cizinec, který příšery vysvobo-
dil (uklidil).

Druhé představení od středoškol-
ského souboru Dobrej matroš neslo název 
Apka. Bylo to podle nás jedno z nejlepších 
představení. Krásný příběh plný emocí 
vyprávěl o závislosti na jedné aplikaci. Jak 
se vyjádřil Matěj, bylo to o tom, jak tech-
nika dokáže zmanipulovat člověka. Elišce 
se líbilo, že nepotřebovali moc rekvi-
zit, kulis a občas ani moc slov, a přesto 
dokázali vyjádřit myšlenky i pocity. Silně 
na nás působilo, jak se kvůli závislosti roz-
padaly vztahy a přátelství. Jen se mnohým 
z nás, třeba Kubovi, Klaudě nebo Aničce, 
zdál konec poněkud nejasný, neuzavřený.

Soubor Křížaly se představil Kytko-
hraním. Většině z nás se představení moc 

nelíbilo. Sice to byly menší děti, ale byla 
to nuda. Neměly ani pořádné kostýmy. 
Zkrátka o ničem.

Soubor Prim GFK Plzeň nabídl vtipné 
představení Jen jestli si nevymejšlíš. Jak 
říká Eli, bylo to o tom, jak se vyhnout 
práci a přesvědčit rodiče, aby vám něco 
koupili. Zajímavé bylo, že se herci v rolích 
střídali a každý hrál kousek.

Mrož v krabici zahrál detektivku 
Nesuď vraha podle vraždy. Většině z nás 
se moc líbila, i když jim chyběla jedna 
herečka, takže za ni četli její text. Nejen 
Petra například zaujalo, že v závěru vyšlo 
najevo, že ti dva inspektoři jsou gayové. 
Holky zase zaujal jeden pohledný člen 
tohoto středoškolského souboru.

V závěru přehlídky nýřanští Small crew 
uvedli Nýřanskou pověst. Co k tomu říci? 
Nebylo jim rozumět, neuměli text a sna-
žili se to v závěru zachránit break dancem. 
Ale už to moc nepomohlo. Do příběhu to 
vůbec nezapadlo.

Porota vybrala do kraje Apku a Jen 
jestli si nevymejšlíš. Doporučila Nesuď 
vraha podle vraždy a Dlouhá střapatá. 

Hodnotit ostatní nám docela šlo. 
Když jsme měli zhodnotit sami sebe, 
dalo to trochu práci. Chyby jsme našli 
brzy, na sobě i na druhých, ale paní uči-
telka po nás chtěla, abychom dokázali 
najít i něco dobrého. Jak jsme tak o tom 
přemýšleli, dospěli jsme k závěru, že před-
stavení se nám vlastně hodně povedlo, 
a to nejen v Plzni, ale i v Nepomuku 
a v Myslívě. Za půl roku jsme zvládli 
spoustu věcí. Kromě divadelních doved-
ností například i sladit se s hudebním 
doprovodem. Klauďa ocenila naše pěkné 
kostýmy i super partu, díky níž se nám 
dařilo. Áďa poděkovala paní učitelce 
Vopalecké za velkou podporu i trpěli-
vost. Řekli jsme si, že zkoušky byly taky 
moc fajn. I když někdy kluci trochu zlo-
bili. Eliška je ráda, že se naučila nedělat 
si hlavu z každé drobné chyby a že zažila 
spoustu radosti s kamarády. Připomněli 
jsme si, že divákům se naše představení 
moc líbilo a měli jsme dlouhý aplaus. 
Zážitků máme hodně. Například Pro-
sinec vyznal lásku Červenci. A určitě 
jedním z našich nejhezčích zážitků bylo 
vidět i tvorbu ostatních. Už plánujeme, 
do čeho se pustíme příští rok. Taky by 
se nám líbil nějaký ulítlejší název sou-
boru. Fotky z představení jsme předali 
autoru hudby panu Jaroslavu Uhlířovi 
po jeho vystoupení v Nepomuku. Letos 
nás ještě čeká obnovená premiéra Mučed-
níka z Nepomuku v mírně změněném 
obsazení na Noci kostelů v Myslívě dne 
10. června, kam všechny srdečně zveme. 
Eli, Eliška, Šimon, Petr, Kuba, Klauďa, 
Týna, Honza, Áďa, Karin, Lea, Vašík, 

Matěj, Anička, Marti, Sofi, Honza, Simča, 
Míša, Lucka, Bára, Áďa, Pája a Jana Při-
pojuji se k článku MDK s poděkováním 
všem dětem za dobře odvedenou práci 
a za dobrou partu, díky níž jsme pře-
konali i těžší chvíle. Také bych chtěla 
poděkovat všem rodičům za pod-
poru. Poděkování patří Katce a Petrovi 
Vopaleckých za hudební doprovod a vše-
likou další obětavou pomoc například 
s kostýmy, zvučením apod. Děkuji za spo-
lupráci sbormistryni Písničky paní Daně 
Králové i paní učitelce Jitce Hoškové 
a paní Michaele Vejvančické za pomoc 
s organizací a doprovod na myslívské 
představení i plzeňskou přehlídku. Dík 
patří i myslívské starostce paní Marii 
Píckové za zapůjčení kulturního domu. 
V neposlední řadě chci poděkovat 
i vedení naší školy za podporu a vstříc-
nost, které si velmi vážím.

Jana Vopalecká

Okresní přebor  
(21.–26. kolo)

14.05.2016 17:00 
Klášter – Kasejovice   
Radkovice – Nepomuk B   
Dvorec – Předenice   
Vstiš – Žinkovy 

21.05.2016 17:00 
Klášter – Dobřany   
Žinkovy – Dvorec   
Nepomuk B – Lužany  

28.05.2016 17:00 
Blovice – Nepomuk B  
Radkovice – Žinkovy   
Dvorec – Chlumčany B  
Vstiš – Klášter  

04.06.2016 17:00 
Klášter – Dvorec   
Žinkovy – Lužany   
Nepomuk B – Chotěšov  

11.06.2016 17:00 
Blovice – Žinkovy   
Radkovice – Klášter   
Dvorec – Kasejovice  
Nepomuk B – Letiny

18.06.2016 17:00 
Žinkovy – Chotěšov  
Předenice – Nepomuk B   
Dvorec – Dobřany   
Klášter – Lužany

Fénix – centrum volnočasových aktivit 

Poděkování: FÉNIX děkuje zastupitelům 
města Nepomuk za téměř jednohlasné 
ANO v případu likvidace škody požáru. 
Díky vašemu souhlasu mohou být 
náklady spojené s rekonstrukcí ohoře-
lého Ateliéru vyúčtovány přes pojišťovnu 
města Nepomuk. Děkujeme, že jste 
vyslechli naše argumenty a podpořili vol-
nočasové centrum. 

Novinky – letní cvičení – volná místa: FIT 
TRÉNINK, pondělí, 19.30–20.30 hodin: 
letní kurz začíná 16. května (můžete 
hned shodit, co naberete na pouťových 
koláčích), 15 lekcí za 1000 Kč, možnost 
zakoupit si permanentku společnou pro 
2 osoby a o lekce se podělit s kamarád-
kou (sdílená permanentka), lektorka 
Pavlína Jiránková.

PORT DE BRAS, úterý, 19.30–20.30 hodin: 
letní kurz začíná 17. května, 15 lekcí 
za 1000 Kč, možnost sdílené perma-
nentky, lektorka Pavlína Jiránková.
PILATES, čtvrtek, od 17.20 hodin nebo 
18.30 hodin: letní kurz začíná  
9. června, 15 lekcí za 1000 Kč, možnost 
sdílené permanentky (vyřešíte tím kupř. 

nepřítomnost o dovolené), lektorka 
Vlaďka Krejčová.

FÉNIX na nepomucké pouti:
Vystoupení mažoretek, taneční školy 
Gregoriades a orientálních tanečnic 
vás opět potěší na Malé scéně v sobotu 
14. května (odpolední program). Přijďte 
zatleskat svým dětem, známým a lekto-
rům našeho volnočasového centra
O jaké letní kurzy máte zájem?Pokud 
máte zájem o některý konkrétní kurz 
i v letním čase (od června do 18. 9.), 
prosím, dejte nám vědět. Pokusíme 
se s lektory zajistit, aby výuka mohla 
proběhnout i v létě, nebo najdeme 
náhradního lektora, který se vám bude 
věnovat. Počet zájemců o letní kurz 
musí být minimálně 5, u jazykových 
kurzů stačí 4 zájemci. Kurzy se mohou 
konat i 1x za 14 dní nebo jednorázově. 
Nabízíme také možnost pronájmu (i bez-
platného zapůjčení) na vaše semináře 
a akce. Zavolejte nám: 733 301 255.

Přihlášky na školní rok 2016/17: Již v měsíci 
červnu si můžete rezervovat místo 
ve svém oblíbeném kurzu. Opět velice 

jednoduše přes www.fenix-nepomuk.
cz nebo osobně v kanceláři ve II. patře. 
Díky včasné rezervaci se vám nemůže 
stát, že v září na webu objevíte u svého 
kurzu ikonku „obsazeno“. Rezervaci 
můžete zrušit do 12. září. Kurzovné 
vám bude celé vráceno. Neplatíte žádné 
storno poplatky. Nečekejte proto na roz-
vrhy svých dětí, nečekejte na září 2016. 
Rezervujte si kurzy již v létě! Kurzy začí-
nají v týdnu od 19. 9. 2016.

Hledáme nové lektory / 
nabízíme spolupráci:
V červnu se objeví na našich stránkách 
nový rozvrh a nabídka kurzů pro šk. r. 
2016/17. Neznamená to však, že bychom 
uzavřeli možnost spolupracovat s novými 
lektory. Nabídku na webu můžeme dopl-
nit i v průběhu léta o novinky. Zavolejte 
nám, pokud chcete s FÉNIXEM spolu-
pracovat. Variant spolupráce je více: 
na dohodu, ŽL nebo pod vaší hlavičkou 
(vaši samostatnost plně podpoříme). 
Budeme se těšit!

Za tým FÉNIX vám přeje květen plný 
lásky a pohody Miroslava Brožová

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 – 16.00 hodin
úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin
pátek pouze telefonické informace

Sokol Nepomuk děkuje

Sokol Nepomuk by chtěl poděkovat 
sponzorům, kteří věnovali ceny 
do tomboly na sokolský ples konaný 
dne 5. 3. 2016 v Sokolovně Nepomuk.

Hlavní sponzor: Skytrade s.r.o. 
Sponzoři: AMK Nepomuk, AQUA ZOO 
Milan Černý, Autodílny Jiří Frolík, 
Avon Šulcová, Blatenská ryba, Bufet 
Bárta, COOP Nepomuk, Dorty - Lenka 
Müllerová, Drogerie TETA, Elekro F + V, 
Elektroinstalace Miroslav Míkovec, FK 
Nepomuk, Foto Sýkorovi, GPŠ Šedivý, HD 
Reklama Stanislav Dlouhý, Hana Kulová - 
nezávislá kosmetická poradkyně Mary Kay, 
Hodinový manžel Václav Kule, Ing. Petr 
JENČÍK - JENČÍK A DCERY, Instalatérství 
Troch, Irena Mukenšnáblová, Jan 
Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec 
s.r.o, Jiří Beroušek - Multimedia akti-
vity, Kadeřnický salón Martin Bršlica, 
Kadeřnictví Lady - Iveta Rubicková 
a Kateřina Fialová, KLAUS Timber a.s., 
Klimex-N, Kovošrot Nepomuk, Kovovýroba 

Tojice, Květinářství Vendula Rašková, 
Květiny Kopretina - Vendula Radová, 
Švejk restaurant U Zeleného stromu, 
LAKI - Ladislav Kincl, Leiftheit Blatná, 
Restaurace Sokolovna, Restaurace 
U Majáku Plzeň, Lékárna Hánnová, 
Masáže – solárium – Jaroslav Šlehober, 
Milkot s.r.o., MM Reality, MVDr. Ladislav 
Janovec, Novila, Ovoce zelenina Lenka 
Šloufová, Petr Kříž – Autodoprava, PILA 
Šůs Nepomuk s.r.o., Pneu Duchek Havel 
s.r.o., Průcha Vladislav, Radek Bažant - 
Doprava a spedice, Redbull, Regina Obaly 
s.r.o., Řeznictví a uzenářství Herejk, s.r.o., 
Řeznictví a uzenářství Vratislav Chodora, 
Řeznictví Tafat, Řezník Skala Petrovičky, 
Slavoj Dvorec, Spoltex, Studio Relax - Lucie 
Bláhová, Šota koupelny, Studio Visage, Šůs 
- V + M, s r.o., Tesas TOP s.r.o., UNIBRICK 
s.r.o., Wima Plast s.r.o., Xtek Europe, s.r.o. 
Mediální podpora: Nepomucké noviny, 
NIKA-TV a www.nepomuk.cz

Vlastimil Kovář

Vystoupení Canto 
Nepomucenum

Nepomucký Atelier K s neúnavnou pra-
videlností umožňuje účastníkům kurzu 
kresby a malby vystavovat své práce 
nejen v Nepomuku, ale také v mís-
tech více i méně vzdálených. Poslední 
výstava byla instalována ve velmi hez-
kém interiéru nově otevřeného Café 
de Blowitz na blovickém náměstí. 
Slavností vernisáž za účasti starosty 
Blovic Jiřího Podušky, ředitelky blo-
vické školy Mgr. R. Kohoutové a mnoha 
dalších hostů zahájil nepomucký 
pěvecký sbor Canto Nepomucenum. 
Většinu členek sboru tvoří učitelky 
z nepomucké ZŠ, jako doprovod spolu-
pracují se sborem sourozenci Kateřina 
a Petr Vopaleckých. Blovičtí hostitelé 
vyslovili oprávněné uznání jak vystave-
ným výtvarným pracím, tak i vystoupení 
nepomuckého sboru.
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Krátké zprávy 
z MC Beruška

Jarní tvoření v centru
V pátek 18. 3. proběhlo v mateřském 
centru Beruška tradiční jarní tvoření. 
Maminky s dětmi si mohly pro radost 
vyrobit několik maličkostí s jarní a veliko-
noční tematikou, jako například zápichy 
z barevného papíru, beránky z vaty, 
zajíčky z papírových talířů. Díky patří paní 
Janě Kinclové a paní Janě Rovné, které 
tvoření připravily. Společně jsme strávily 
velmi příjemné odpoledne a já doufám, 
že se zase brzy při tvoření uvidíme.

Velikonoční návštěva DPS v Nepomuku
Ve středu 23. 3. se opět děti z Mateřského 
centra Beruška Nepomuk vydaly spo-
lečně s maminkami a dětmi - Červíčky ze 
spolku Pahfinder do domova s pečova-
telskou službou v Nepomuku, aby svým 
vystoupením a dárky potěšily seniory, 
kteří v místním domově žijí. Děti z mateř-
ského centra tradičně předvedly několik 
říkanek spolu s maminkami, a pak 
podarovaly babičky a dědečky výrobky 
z kroužku Šikula. Starší děti pod vede-
ním paní Jany Kubíkové také předvedly 
své vystoupení a věnovaly seniorům své 
dárky. Na oplátku děti dostaly od babiček 
a dědečků sladkosti, které s nadšením 
přijaly. Děkujeme a budeme se těšit 
na další návštěvu. 

Návštěva farmy Hofmanových
Jelikož máme ve výboru Mateřského cen-
tra Beruška paní Václavu Hofmanovou, 
která společně s manželem vlastní bio-
farmu, jezdíme se každoročně podívat 
na zvířátka, která chovají. I v letošním 
roce nás velmi mile přivítali na své farmě, 
vše nám ukázali, děti si mohly pohla-
dit zvířata, která Hofmanovi chovají, 
a pan Hofman svezl dětičky traktorem. 
Za všechny návštěvníky oběma manželům 
mnohokrát děkuji a doufám, že se zase 
uvidíme příští rok.

Monika Nová

Pionýři se veselili na maškarním plese 

Den 19. 3. 2016 byl ve znamení masek 
a maškarního plesání. Napřed bylo zapo-
třebí během odpoledne řádně utahat 
všechny ratolesti, aby večer mohl patřit 
dospělým. Dětského maškarního plesu se 
zúčastnilo na 40 dětí v nejrůznějších mas-
kách, z nichž nejčetnější byla maska Elsy 
z pohádky Ledové království. Věříme, že si 
děti užily i doprovodné soutěže, zejména 
balonkového hada.

Večerní rej dospělých se neobešel bez 
masek neméně kvalitních, byla na nich 
však znát spíše „dospělácká“ témata. 
Například skupina závodních motorkářů 
k velikému veselí diváků dorazila na dět-
ských odstrkovadlech. Další z účastníků 
si celý večer užíval pohodlně na ramenou 
trpaslíka, který se skutečně nadřel, přesto 
vydržel s břemenem na zádech celý večer. 
Motivací mu zřejmě byla jeho strategická 
poloha při tanci. 

Neoficiálním vítězem soutěže o nej-
hezčí masku se stal Přemek Havránek 
s maskou neviditelného muže, ovšem poz-
ději vyšlo najevo, že – ač měl zakoupenou 
vstupenku a rezervované místo u stolu 
– na akci pouze nedorazil. Mezi nejhez-
čími maskami byly nakonec vyhodnoceny 
kolektivní masky čerstvě vylíhlých kuřátek, 

motorkáři a dva hovězí kusy, od kterých 
byste se mléka nedočkali. 

Závěrem je nutno vedle organizátorů 
a účastníků akce poděkovat též všem spon-
zorům, kteří se na akci podíleli svými dary. 
Jsou jimi AH Elektro, AITEX, Anna Hánová, 
Aqua-Zoo, BEST DRIVE s.r.o., DHW Pale-
ček s.r.o, DOVIN s.r.o., Drogerie Teta 
Blovice, ELKO, Farma Oselce a.s., GOALI-
SSIMO Nepomuk, HD reklama, HECKL, 
HMN-CAR, Ing. Petr Jenčík, IC Nepomuk, 
Instalatérství Troch, Jan Doubek-Droge-
rie Teta, Jan Pondělík, Kadeřnický salon 
Bršlica, KAISER s.r.o., Kanalizace a vodo-
vody St. Plzenec, Klatovské rybářství a.s., 
KLAUS TIMBER a.s., KLIMEX, Květiny 
Rašková, Kovošrot Nepomuk, Kovovýroba 
Tojice, Město Nepomuk, Obreta, Ovoce 
a zelenina Šloufová, PUBEC, Regina Obaly, 
rodina Mareškova, Řeznictví a Uzenářství 
Herejk, Řeznictví a Uzenářství Chodora, 
Salon krásy Katy, Silnice Nepomuk, SKY 
TRADE, Škoda-JS, Šůs V+M, Jaroslav 
Švorc, Trong Dovan, UNIBRICK Nepomuk 
a Blovice, manželé Bělovi, MVDr. L. Jano-
vec, ZETEN. Děkujeme za hojnou účast 
a věříme, že si všichni akci náležitě užili.

Za Pionýr Nepomuk, z.s. Martin Brejcha

Kapacita letních táborů téměř naplněna

Pionýrská skupina Nepomuk pořádá na táborové základně v Přebudově u Kasejovic 
čtyři dvoutýdenní a jeden týdenní letní tábor pro děti. Cena pobytu na přebudov-
ských dvoutýdenních táborech 3.500 Kč a pro pionýry 3.200 Kč. Dále pořádáme 5. běh 
ve Svojšíně, cena poukazu je 4190 Kč. Volná místa pouze v těchto táborových bězích:

4. běh
Putování přebudovským 
vesmírem
14.–26. 8. 2016

Marie Vokurková Tel: (+420) 721 510 303
e-mail: marri.v@seznam.cz

5. běh Svojšín
Harry Potter
6.–20. 8. 2016

Miroslav Hejlík Tel: (+420) 777 041 962
e-mail: mhejlik@seznam.cz

KČT Nepomuk zve na výlet

Zveme vás na autobusový výlet za krásami kraje kolem Konstatinových lázní v sobotu 
11. června 2016. Odjezdy autobusu: 7.30 h od nádraží ČD, 7.35 h od zast. ČSAD 
Sídliště, 7.40 h od zast. ČSAD U hřiště. Navštívíme: Zříceninu hradu Gutštejn – krátká 
procházka 5 km, Konstantinovy Lázně – procházka lázněmi, návštěva Infocentra, 
občerstvení, zříceninu hradu Krasíkov - kostel sv. Jiří s hrobkou Švamberků, 
Bezdružice – prohlídka městečka, možnost posedět v zámecké kavárně (zámek je sou-
kromý, není možná prohlídka) nebo krátká vycházka k Zaječímu rybníku s možností 
koupání nebo návštěva Lanového parku. Návrat do 19 hodiny. Přihlášky: U organizá-
torky výletu Olgy Sedláčkové na tel. č. 736 605 155. Cena: Dospělí 300 Kč, děti 200 Kč . 
Částku nutno uhradit do 5.6.2016 buď hotově u Olgy Sedláčkové nebo bezhotovostně 
na účet KČT odbor Nepomuk, č. ú. 228606578/0300.

Jan Drahoš 
znovu uspěl 
na Mistrovství ČR

Dosáhnout na pomyslný vrchol je v kaž-
dém sportovním odvětví velice těžké. 
Udržet se na něm, to je však ještě mnohem 
těžší. O této pravdě se na vlastní kůži pře-
svědčil i plavec Jan Drahoš z Nepomuku. 
Honza se dne 10. 4. 2016 zúčastnil 
v plaveckém areálu v pražském Podolí 
Mistrovství České republiky v dálkovém 
plavání, kde na trati 3 km obhajoval titul 
Mistra ČR z loňského roku. 

I přes drobné žaludeční problémy 
v průběhu závodu Honza znovu doká-
zal, že je bojovník, a i když se od začátku 
závod nevyvíjel podle jeho představ, doká-
zal se vybičovat k velmi dobrému výkonu. 
Svůj vítězný čas z loňského roku zlepšil 
o 52 vteřin a časomíra se v jeho případě 
zastavila na 41:37,6 s. Tento čas však tento-
krát na vítězství nestačil a Honza se musel 
sklonit před dvěma soupeři. Ale i 3. místo 
a bronzová medaile z MČR se cení a dává 
solidní základ do celé sezóny a celkového 
hodnocení Českého poháru v dálkovém 
plavání, kde se pokusí obhájit, popř. i pře-
konat 2. místo, které obsadil v loňském 
i předloňském roce.

Již o den dříve, tedy 9. 4. 2016, se 
na tomtéž místě uskutečnily jedny z největ-
ších žákovských závodů u nás – Jarní cena 
Prahy 2016. Za účasti bezmála 700 plavců 
ze 48 českých a moravských klubů se zde 
soupeřilo v klasických plaveckých bazé-
nových disciplínách. Honzovi se dařilo 
především na jeho oblíbených znakař-
ských tratích, kde postupně vybojoval 
3. místo na 50 m znak, 2. místo na 100 m 
znak a vítězství na nejdelší znakařské 
trati 200 m. K tomu přidal ještě 2. místo 
na 200 m volný způsob, kde se časem 2:26,1 
s již přiblížil ke svému osobnímu maximu.

Honzovi gratulujeme a přejeme hodně 
síly do dalších naplavaných kilometrů 
a především úspěšný start na letošním Let-
ním Mistrovství ČR, které se uskuteční 
na konci června v Brně.

Rally Klub Historických 
Automobilů v AČR nespí
Na letošní sezonu máme pro milovníky vůně spáleného benzinu přichystáno opět něko-
lik povedených akciček. Prvním počinem tohoto roku byl lednový oblíbený Buzerák 
ve Strašicích. Jelikož zima byla, spíše nebyla, jednalo se o ojedinělou akci. O to více sil 
jsme mohli investovat do V. Podbrdské Rallye LEGEND, kterou pořádáme 20.–21. 5. 2016 
tradičně v okolí Přešína se zázemím v areálu firmy KBS v Zahrádce. Pojedeme 6 rychlost-
ních zkoušek. Trasa je podobná jako v předchozích ročnících. Obrovské starosti nám opět 
udělala zima ne-zima, kdy značná část vozovek je v kritickém až havarijním stavu. Proto 
jsme museli určité pasáže úplně vynechat a projednat některé nové úseky. Dobrou zprá-
vou je, že již dnes máme vše řádně schváleno a povoleno. A jestli nám tu vůbec někdo 
pojede? Tak takovou otázku jsme si nestihli ani položit. Zájem posádek je tak strhující, že 
během prvních dnů registrace - 1. a 2. dubna - bylo startovní pole přeplněno. Proto si teď 
s poklidem připravujeme poslední drobné detaily a nedočkavě vyčkáváme termín soutěže. 
Takže pokud máte chuť podpořit tuhle naší soutěž svou návštěvou, budeme velice rádi. 
Myslím si, že jedině ukázněná divácká kulisa dotvoří to, co my jsme začali, k dokonalému 
zážitku. Trasy uzavírek a omezení, které si soutěž vyžaduje, jsou k dispozici na našich 
webových stránkách a měly by být dostupné i na všech úřadech dotčených obcí. Velice 
děkujeme všem, kdo nám umožnili soutěž uspořádat, a omlouváme se za dočasné ome-
zení. Samozřejmě to není jediné, co máme pro vás letos nachystáno. Začátkem prázdnin, 
a to 5. 7. 2016, pořádáme další díl AUTOTOULEK – zábavné motoristické soutěže pro širo-
kou veřejnost, kde všichni mohou ukázat své orientačně-vědomostně-jízdní schopnosti 
a přitom zapojí celou rodinu. Na konec září připravujeme další, již tradiční, naši soutěž, 
a tou bude VI. Historic Rallye Kramolín, kterou pozvolna již teď rozjíždíme. A aby toho 
nebylo málo, máme v zásobě ještě jeden podzimní díl AUTOTOULEK. Takže sledujte naše 
stránky www.rkha.cz, náš facebook RKHA, ať vám něco neuteče a ať se v případě zájmu 
můžete zavčasu přihlásit. Těšíme se na vás! RALLYE je krásná, RALLYE je nebezpečná 
a dokáže i zabít, proto se chovejte při sledování nejenom našich soutěží tak, abyste mohli 
sledovat vždy i tu další!

  
Předseda RKHA v AČR – Petr Lemmons Šulc

volných  
20 přihlášek
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Kulturní servis

Klimatologická charakteristika  
března ve městě Nepomuk
Zpracoval Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961-90) – 11,9°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961-90) – 66,8 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Květen 2003 14,7°C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Květen 1991 8,9°C
Maximální měsíční úhrn srážek Květen 1986 193,9 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Květen 1992 10,8 mm
Maximální teplota vzduchu 14. 5. 1969 33,4°C
Minimální teplota vzduchu 31. 5. 1979 -3,7°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 6. 5. 2003 22,6°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 11. 5. 1978 0,3°C
Nejnižší maximální denní teplota 1. 5. 1971 4°C
Maximální denní úhrn srážek 27. 5. 2006 61 mm
Maximální výška sněhové pokrývky 10. 5. 1973 7 cm
Maximální výška nového sněhu za den 9. 5. 1973 7 cm
Nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou Květen 1957 3
Nevyšší počet mrazových dnů (TMI -0,1°C a nižší) Květen 1957 7
Nejvyšší počet letních dnů (TMA 25°C a vyšší) Květen 2000 13
Nejvyšší počet tropických dnů (TMA 30°C a vyšší) Květen 2003, 2005 3

Slovo vikáře

Většina z nás už vzhlíží ke svatojánské 
pouti, kdy se naše město má stát poutní 
oázou – místem občerstvení – těla, duše 
a ducha. Lidská bytost je totiž v základě 
bytostí trojrozměrnou. Mluvíme o soma – 
psycho – spirituálních oblastech našeho 
žití. Opomíjet některou z nich znamená 
škodit si na zdraví. Důležité je najít mou-
drou harmonii (souznění) mezi nimi. 
V letech minulých se kladl důraz jen 
na tělo (materii), a to pak kulhá. Nyní se 
už více hovoří i v odborně-lékařské praxi 
o psycho-somatickém základě každého 
z nás, to už je lepší, ale ještě to pokulhává. 
Aby se kráčelo rovně a jistě, pak potřebu-
jeme naplnit i oblast spirituální neboli 
duchovní. Protože jen celistvost integrity 
lidské bytosti, v této trojrozměrnosti, 
vede ke skutečnému zdraví a štěstí, které 
chceme přát druhým i sobě.

Proto „jít na pouť“ v sobě nese zahr-
nutí celé šíře člověka a je velkým krokem 
k jeho plnému zdraví: Tělo – sváteční 
jídlo, pohyb. Duše – krása přírody a umě-
leckých skvostů architektury, umění 
a hudby, prožívání krásy přátelských 
vztahů. Duch – hluboký ponor do nejni-
ternější komnaty našeho jáství, kde člověk 
vstupuje do přátelství s Bohem – Duchem 
všehomíra a v jeho světle tříbí své myš-
lenky a hnutí, aby tak rozpoznal správně 
svůj životní cíl – neminout se věčnosti.

Svatý Jan nám nabízí své průvodcov-
ství, protože jak sami víme: „Není vše 
zlatem, co se třpytí!“ Proto je třeba volit 
ve všech oblastech života to, co prospívá 
a ne to co škodí, to co je kvalitní, ne to 
co je kýčem. K tomu nám jeho příklad 
života a přímluva u Boha, mohou pomoci. 
A za to mu patří velký dík. 

V úctě Pater Slávek Holý

Když mile máj zavítá,
plesává zbožný Čech,
po krajích vlasti všech
zvuk zbožných písní zpívá;
to k tvé oslavě,
ó Jene z Nepomuku,
jenž přetrpěv zlou muku,
dlíš v rajském přístavě.
(1. sloka hymnu z r. 1863–64)

Nepomuk květen

9. 4.–15. 5. Setkání, Marie Šebková, Jitka 
Čížková, výstava obrazů, Malá galerie (v květnu 
otřevřeno úterý – neděle 10.00–18.00)

1. 5. Pochod S perníkem turistickým 
chodníkem, pěší trasy 11, 15 a 25 km, start 
nádraží ČD Dvorec, pořádá KČT Nepomuk 

1. 5. Po stopách Karla IV. - koncert 
mezzosopranistky Edity Adlerové, od 17.00 
hodin, kostel sv. Jakuba Většího, vstupné 
v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč

3. 5. Z Normandie přes Ardeny až k nám, 
přednáška Ing. Bohuslava Balcara, 
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstupné dobrovolné

5. 5. 71 let od konce II. světové války 
- příjezd konvoje Přátel 4. Obrněné 
divize Prácheňsko, v 16.45 hod. (odjezd 
v 17.45 hod.), náměstí A. Němejce

4.–8. 5. Slavnosti volů a domácí sýry, 
Švejk restaurant U Zeleného stromu

6. 5.–26. 6. Obrázky z Němejcovy půdy - 
Atelier K, výstava kreseb a maleb, Zelenohorská 
pošta, otevřeno úterý – neděle 10.00 – 16.00

10. 5. Koncert absolventů ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

13. 5. Výstava fotografií se sakrální tématikou, 
zahájení 13. 5. v 17.00 hodin, kostel sv. Jakuba, 
výstava bude přístupná během nepomucké pouti 
a následně při bohoslužbách a kulturních akcích

13. 5. Divadelní spolek Plánice - Rodina 
je základ státu, od 20.00 hod., Sokolovna, 
předprodej vstupenek v KIC Nepomuk

14.–15. 5. Nepomucká pouť, poutní mše, 
hudební a divadelní vystoupení, pouťové 
atrakce, šermíři, výstavy, farmářský 
a řemeslný trh, pouťové stánky, gastronome, 
pohádkové podzemí, náměstí A. Němejce, 
Přesanické náměstí, Malá letní scéna

14. 5. Pouť v Unibricku, dětská vystoupení, 
břišní tanečnice, dětské hřiště s atrakcemi 
pro děti (do 18.00 hodin), hraje kapela 
Orion, začátek akce ve 14.00 hodin, areál 
Unibrick stavebniny, vstup zdarma

14. 5. Pouťová zábava, zahraje 
Minimax, od 20.00 hod., Sokolovna 
Nepomuk, pořádá SDH Nepomuk

14.–29. 5. Pohádkové podzemí, výstava 
strašidel a pohádkových bytostí, 
sklepení Dannerova pivovaru, náměstí 
A. Němejce 64, vchod z Pivovarské ulice

19. 5.–26. 6. Od hlavy k patě, výstava prací 
žáků ZUŠ Nepomuk, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vernisáž ve čtvrtek od 17.00 hodin

20. 5. Vernisáž výstavy Atelieru K - 
Pocta Viktoru Peškovi, zpívá Canto 
Nepomucenum, Malá letní scéna, rodný 
dům A. Němejce, pořádá Město Nepomuk

21. 5. Zpívaná, zahrají „Když se sejdem“, 
od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

21. 5. Poker, od 20.00 hod., Sokolovna

22. 5. Zájezd do divadla do Prahy (Divadlo 
Palace, muzikál Angelika), vyprodáno

24. 5. O psech a lidech, ukázky a povídání 
o canisterapii, psích sportech a o útulku 
pro psy v Borovně, od 17.30 hodin, 
Rodný dům A. Němejce / stodola

27. 5. Veselé paničky winsdorské, SušDivOch, 
Malá letní scéna, pořádá Město Nepomuk

28. 5. Nepomucký (farmářský a řemeslný) trh, 
hraje Tabasker, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce

28. 5. Setkání bývalých gymnazistů 
v Nepomuku, sál Hotelu U Zeleného 
stromu (pouze pro pozvané)

29. 5. Svatojánský hudební festival 2016, Daniel 
Hůlka (baryton) a Lubomír Brabec (kytara), 
od 17.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého

31. 5. Koncert populární hudby ZUŠ 
Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

Nepomucko květen

3. 3.–15. 5. Od Ferdy po Jonatána, putovní 
výstava z dílny Památníku písemnictví 
na Moravě zavede dětské i dospělé 
návštěvníky do světa oblíbených zvířecích 
hrdinů našich pohádek a večerníčků, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

1. 4.–31. 5. Obrázky z Němejcova ateliéru, Café 
de Blowitz (Masarykovo náměstí 117), Blovice 

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

1. 5. Skautský den, od 10.00 do 17.00, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

2. 5. - 2. 6. Baroko v západních 
Čechách, výstava fotografií, chodba 
radnice, infocentrum, Spálené Poříčí 

5. 5. Konvoj historických vojenských 
vozidel, náměstí Spálené Poříčí, 9.50 – 
10.20 hodin, Klub 3. Armády

5. 5. Artefakty Spáleného Poříčí aneb 
Co dal rok hledání s detektorem kovu, 
od 17.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

6. 5. Divadelní představení tančírna, 
Zelená Hora / nádvoří zámku, od 17.00 
hod., pořádá ZŠ Blovice

6. 5. Kdo jsme? DesignHD, zahájení výstavy 
SŠ Horažďovice obor Grafický design, 
plus zahájení turistické sezóny-vojenská 
historická kolona, hudba, občerstvení, 
od 15.30 hodin, zámecký areál Chanovice

6. 5. Vláďa Jaroš a Dj Chany z rádia Kiss Proton, 
od 20.30 hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

7. 5. Rybářské zahájení, SDH Lučiště

7. 5. Turnaj v malé kopané, hřiště 
Číčov, pořádá SDH Číčov

7. 5. Sharlota – rap show vol. 2, Blakkwood, 
od 21.00 hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

7.–8. 5. MS Side Kramolín, závodiště Kramolín, 
pořádá AMK Nepomuk, www.amk.nepomuk.cz

7. 5. Staročeské žinkovské máje, od 13.30 hodin 
na náměstí v Žinkovech, odpolední program 
přechází v taneční zábavu, k tanci a poslechu 
hraje Pošumavská muzika, pořádá SDH Žinkovy

8. 5. Jarní turistický pochod, Spálené Poříčí

12. 5.–22. 6. Koulelo se, koulelo…, výstava 
výtvarných dětských prací ZUŠ Starý 
Plzenec, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

13. 5. Streetmachine + Anthems, od 21.00 
hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

14. 5. Filip, od 21.00 hodin, Music 
Sklep Spálené Poříčí

14. 5. Koncert pěveckých sborů, od 17.00 
hodin, kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí

19. 5. Májový běh, podpora sportovních 
aktivit žáků všech blatenských škol, 
pořádá SOU Blatná, začátek od 9:00 
hodin na letním stadionu TJ Blatná

20. 5. Patrola Šlapeto, od 19.00 
hodin, Kulturní dům Lnáře, informace 
a předprodej vstupenek Knihovna Lnáře 
(tel. 380 423 313, 777 015 751) nebo na www.
misronkartingteam.cz, vstupné 250 Kč

20. 5. Ereley + La Resistant, od 21.00 
hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

20.–22. 5. Hovězí hody, Vinárna Joachim Lewidt

21. 5. Bleší trh, od 8.00 do 11.00 hodin, 
dvorek Infocentra, Spálené Poříčí

21. 5. Sebastian, od 20.00 hodin, 
Music Sklep Spálené Poříčí

21. 5. Lords, od 20.00 hodin, 
Music Sklep Spálené Poříčí

24. 5. Přednáška Mgr. Josefa Koželuha 
- Vlčtejn, od 17.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

28. 5. Dětský den, hřiště Číčov

28. a 29. 5. Hurá do lesa!, víkend 
s dětmi v přírodě, Spálené Poříčí

28. 5. Májová zábava, k tanci a poslechu 
zahraje skupina Next Band, od 20.00 
hodin, hostinec U Černých baronů 
v Prádle, pořádá SDH Novotníky

28. 5. Narttu + Galileo, od 20.00 
hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

29. 5. Hurá do lesa!, setkání na naučné stezce, 
les Obecník, od 14.00 hodin, Spálené Poříčí

„Svatojánská pouť“  
v Nepomuku – bohoslužby 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
novéna + mše sv. 06.–14. 05. - 8.00, 
Ne 08. 05. – 18.00 – novéna
So 14. 05. – 18.00 – poutní mše sv. 
Ne 15. 05. – 9.00, 11.00 - poutní mše sv., 
15.00 – svátostné požehnání

Slavnosti svobody Plzeň

oslavy osvobození Plzně 
americkou armádou
5. – 8. května 2016

I letos vás město Plzeň zve na tradiční 
oslavy osvobození americkou armádou. 
5. května zahájí Slavnosti svobody Plzeň 
pietní událost Jom ha-šoa – Den vzpomí-
nání na oběti holocaustu, který se letos 
uskuteční kromě jiných měst i v Plzni. 

Veřejnost se opět může těšit 
na besedu s veterány v Měšťanské 
besedě, kempy klubů vojenské historie 
v Křižíkových sadech, v parku za obchod-
ním centrem Plzeň Plaza či u Patton 
Memorial Pilsen a řadu pietních aktů. 
Tento rok mimořádně proběhne hlavní 
vzpomínkový akt 6. května v 16 hodin 
u pomníku generála Pattona v sadech 
Pětatřicátníků, a to vzhledem k pláno-
vané opravě pomníku Díky, Ameriko! 
Zajímavý program nabízí areál bývalého 
depa dopravních podniků – na spod-
ním parkovišti předvede ukázky činnosti 
aktivních záloh Armáda České repub-
liky, DEPO2015 provoní lahůdky 
americké kuchyně v rámci festivalu 
Street Food Market. Stylovou atmo-
sféru navodí dobová polní kuchyně či 
rytmus swingu. Novinkou sobotního 

programu oslav bude Ride of Freedom 
(Cesta svobody), která pro letošní, nevý-
roční oslavy, nahradí velký Convoy of 
Liberty. Dvacítka jeepů doprovázená vozi-
dly historické vojenské techny proveze 
čestné hosty Slavností svobody – válečné 
veterány II. světové války a jejich rodiny – 
Plzní, zastaví se na Bolevecké návsi, kde 
svůj program připravuje KVH Tommy 
and Yankee, pokračovat bude směrem 
do Armádního střeleckého stadionu 
v Lobzích, kde proběhne vzpomínka 
na padlé ve II. světové válce. Jízda vyvr-
cholí tradičním setkáním veteránů 
s veřejností na náměstí Republiky. 

Rodiny s dětmi zabaví celodenní sou-
těž „Z Normandie do Plzně“, od pátku 
do neděle bude probíhat kulturní pro-
gram na náměstí Republiky. Diváky 
do atmosféry roku 1945 přenese swingový 
program Ondřeje Rumla, BoomBand! 
Jiřího Dvořáka s Tonyou Graves a Mar-
tinem Chodúrem či česká gospelová 
jednička Zuzana Stirská a Fine Gospel 
Time. Tradičním hostem Slavností svo-
body bude Marta Kubišová s hudebním 
doprovodem Petra Maláska.

Více informací a program najdete 
na www.slavnostisvobody.cz.
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71 let od konce  
druhé světové války

Ve čtvrtek 5. května v 16.45 hodin dorazí na nepomucké 
náměstí konvoj Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko. 

K uctění památky těch, kteří zahynuli během bojů 
za druhé světové války, budou k pamětní desce 

na radnici, k soše T. G. Masaryka a k pamětní desce 
bratří Šloufů ve Dvorci položeny kytice. Konvoj 

historických vojenských vozidel pojede také k památníku 
Nakloněný obelisk na Dubeč, kde položí věnec. Členové 

konvoje opustí Nepomuk v 17.45 hod.

Výstava Fotoklubu Nepomuk

Členové Fotoklubu Nepomuk zahájí výstavu svých 
fotografií se sakrální tématikou v pátek 13. května 
v kostele sv. Jakuba, vernisáž od 17:00 hod. Většina 

snímků byla pořízena při loňském říjnovém workshopu 
s p. prof. Jindřichem Štreitem. Výstava bude přístupná 
během nepomucké pouti a následně při bohoslužbách 

a kulturních akcích.

Atelier K u příležitosti 155. výročí narození 
Augustina Němejce pořádá v rodném domě 
Augustina Němejce výstavu Jižní Plzeňsko 
v obrazech. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v pátek 20. května od 17.00 hod. ve stodole 
rodného domu Augustina Němejce za účasti 
sboru Canto Nepomucenum.Výstava potrvá 
od 20. 5 do 27. 6. 2016 a můžete ji navštívit 
o sobotách a nedělích od 10.00 do 18.00 hod. 

Základní škola Blovice  
a dramaticko-taneční soubor žáků ZŠ Blovice

Vás srdečně zvou na divadelní představení hry

Tančírna 
6. 5. 2016 od 17 hodin na Zelené Hoře

Vstupné dobrovolné, občerstvení na nádvoří.

Město Nepomuk zve na besedu s názvem
Je život cukrovkářů sladký 
aneb co Vám lékaři nestíhají říct  
o cukrovce a srdečně-cévních chorobách

Dne 6. června od 17.00 hod. se ve společenské místnosti 
DPS Nepomuk, Za Kostelem 583 se uskuteční beseda 
v rámci lepší informovanosti lidí o cukrovce a srdeč-
ně-cévních chorobách. Můžete si nechat změřit krevní 
cukr, krevní tlak, zvážit tělesnou hmotnost, změřit obvod 
pasu, vypočítat BMI,vyhodnotit riziko metabolického syn-
dromu. K dispozici bude výstava potřeb, potravin a dalších 
materiálů pro diabetiky, edukační materiály, soutěžní 
poznávačka. Srdečně zveme širokou veřejnost.

pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky  
a Ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana

www.jannepomucky.cz 

Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz, pokladně kulturního střediska Nepomuk a v síti Ticketpro 

Nepomuk 
Kostel sv. Jana Nepomuckého 

května 17.00 hod.

Lubomír Brabec – kytara

Daniel Hůlka – baryton

2016_4_Svatojansky_festival_plakat_A4_K6.indd   2 17.4.2016   21:17:53
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vzpomínka

Dne 8. 5. uplyne 11 roků,  
kdy nás navždy opustila

paní Milada Tafatová z Nepomuku.

Děkujeme za vzpomínku.
Manžel a synové

vzpomínka

Co osud vzal, to nevrací
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 18. května 2016 uplyne 
10 smutných let, co nás navždy 
opustila naše milovaná dcera,  
–––––sestra a teta

Eva Kohlenbergerová.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji 
spolu s námi tichou vzpomínku.
Maminka a sourozenci s rodinami.

Životní jubilea

81 let
Kubíková Marie
 
84 let
Sládková Věra
 
85 let
Voráček Václav

87 let
Brejchová Anna
 
89 let
Sedláčková Zdeňka

Blahopřejeme!

vzpomínka

Na řece si vlnky hrají, 
v dáli šumí lesy,
Co jsi měl rád, tu zůstalo,  
jenom ty tu nejsi.

Dne 1. května 2016 by se dožil 90 let 
a 3. května uplyne 22 smutných let, 
co nás opustil

pan Jiří Ceplecha z Mileč.

Vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinami.

vzpomínka

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti 
na hrob můžeme dát, chvíli postát 
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 26. 5. uplyne 3. výročí, 
co nás vždy opustil

pan Milan Suchý.

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinami a ostatní příbuzní.

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

Cvičíme pro radost – Vedení TJ Sokola Nepomuk děkuje 
cvičitelkám Dáše Ježkové a Marii Roubové za vedení oddílu 
všestrannosti a dětem a seniorkám přeje hodně radosti ze cvičení.
Jan Bohatý, starosta TJ Sokol Nepomuk

Použití:
■  je určen pro penetrační nátěry dřeva
   vystaveného vlivům povětrnosti
   i k povrchové úpravě dřeva v interiéru
■  zachovává dřevu charakteristickou
   kresbu a barevně ji zvýrazňuje

Platnost letáku od 21. 4. do 15. 5. 2016 nebo do vyprodání zásob.
Cena je uvedena včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrační.

LUSONOL S1023
Odstín: C0022 palisandr

Přednosti:
■  výborná stálost na povětrnosti
■  2 x více aktivních látek
■  vysoká odolnost UV záření
■  nízké náklady na 1 m²
■  zachovává přirozenou
   strukturu dřeva
■  dřevo neomezeně dýchá
■  vylepšená receptura

Nanášení:
■  štětcem, válečkem při teplotě    
   10-25 °C 
■  nevsáklý přebytek laku
   se po 10-20 min. setře suchým    
   štětcem nebo hadrem
■  pro venkovní použití se doporučují
   2 vrstvy (nátěr štětcem),
   pro interiér 1 vrstva

349 Kč
AKČNÍ CENA
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Nabídka platí od 1. 5. do 31.5.2016  
v prodejně „U Stodoly“

Jihočeský Syreček 0,1% 90 g 19,90
Eidam cihla 30% cena za 1 kg  89,00 
Jogobella 150 g mix příchutí 6,90
Herkules cena za 1 kg 139,00
Anglický bok cena za 1 kg 139,00 
Kuřecí játra VAC.zmr. 500 g 23,90
Ruská zmrzlina 220 ml 12,90
  
Nabídka platí od 1. 4. do 14. 4. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Choceňský smetanový jogurt 8% 150 g mix příchutí 9,90
Smetana ke šlehání 30% 200 g  14,90
Lučina Nadýchaná 125 g mix příchutí  25,90 
Mléko čerstvé 1,5% 1 l  14,90
Matjesy s cibulí cena za 1 kg  179,00
Dle Gusta Šunka vepřová nejvyšší jakosti cena za 1 kg 159,00
Vídeňské párky Extra cena za 1 kg 109,00
Kuřecí prsní řízky 500 g zmr. 60,90
Pilsner Urquell 4 x 0,5 l lahev  84,90

inzerce inzerce

Řádková inzerce

AMETIC GROUP s.r.o.
Jablonského 626/11
326 00 Plzeň

Nová provozovna společnosti  
AMETIC GROUP s.r.o.,  
Tojická ul., Nepomuk – Dvorec 

Kontaktní osoba:  
Josef Průcha 

 
e-mail: prucha@ametic.cz

nabízí tyto volné pracovní pozice:

• obchodně technický zástupce (strojírenské zaměření)
• projektant vzduchotechniky
• projektant ve strojírenství
• vedoucí výroby (strojírenství, kovovýroba)
• programátor CNC stroje
• obsluha CNC stroje –  

ohraňovacího lisu nebo pálícího stroje
• svářeč ocelových konstrukcí
• zámečník
• montér vzduchotechniky
• skladník
• pracovník úklidu
• mistr výroby
• kontrolor kvality

Restaurace sv. Vojtěch 
(Vrčeň – areál pod rybníkem)

*Nově otevřeno*

Rozvoz obědů, široký výběr jídel, 
od kulinářského mistra

oceněného cenami Šumavských hotelů.

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

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

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

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

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

 
Rozvoz sedm dní v týdnu i o svátcích 

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

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

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

penzionvrcen@seznam.cz

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

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

*  Přípravář / technik / technolog  
pro výrobu nábytku – min. vzdělání VOŠ

* Konstruktér (strojírenství/dřevoobrábění) – min. vzdělání VOŠ
*  Obsluha CNC strojů – Seřizovači a obsluha číslicově  

řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
*  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
*  Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně
* Administrativní pracovnice, AJ a NJ výhodou

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

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

Bezpečnostní 
agentura hledá pro 
významného klienta
v Blovicích

Člena ostrahy na pozici: 
Vedoucí denní směny

Mzda: 90,- Kč / hodina + příplatky (invalidní)
Místo je vhodné i pro osoby s ČID nebo OZZ.

Požadujeme: 
čistý rejstřík trestů, spolehlivá osoba se zájmem pracovat 
ve stabilní společnosti, Uživatelská znalost práce na PC, 
příjemné vystupování, Komunikativní, dobré organizační 
schopnosti. Znalost AJ nebo NJ výhodou. 

Dále hledáme brigádníka 
do ostrahy pro stejný objekt v Blovicích.

Jedná se o převážně noční směny 
(doplnění ostrahy v případě nemoci nebo čerpání ŘD).

V případě zájmu zasílejte svůj 
strukturovaný životopis na sroubek@bbs.eu
Nebo volejte: Bc. Václav Šroubek 
tel. +420 777 740 247

Pronajmu nekuř. byt 1+1 v RD. Nejraději starší manželům,  
není podm. Tel. 605 437 676 po 17 hod.

Pronajmu byt 2kk v Nepomuku Na Vinici. Volný 6/2016. 
Dlouhodobě. Jen vážnému zájemci. Tel. 739 411 195.

Zděný byt k prodeji 3+1 79m2 1. patro. Vl. plyn, kotel Na Vinici 
u školky v Nepomuku. Cena 1 milion. P. Burianová.  
Tel. 739 311 506.

Prodám rámy na vrata a 2 vrátka – z nových trubek.  
Prodám svářečku na 220V, svař. proud 160A-plyn. regu.  
Prodám zavař. sklenice 2 Kč. Tel. 776 535 770. 

Prodám vysavač na listí jako nový 700 Kč. Nožíky na živý plot 
100 Kč. Na vše sleva možná. Tel. 776 814 094.

Nájezdy na auto nové prodám 500 Kč. Tel. 776 814 094.

Prodám málo používanou pískovou filtraci s bio lampou.  
Cena 3000 Kč. Tel. 775 342 444.

Prodám kola letní na fabii, oktavii I. 185-60R14 Bravuris. Levně. 
Tel. 603 363 205.

Prodám vynesené slepice á 50 Kč, letošní kohoutky na výkrm  
á 30 Kč, kachny á 100 Kč a chovnou svini cca 250 kg,  
měla 2x selata, cena dohodou. Tel. 776 699 803.

Koupím dětské knížky, dobrodružnou literaturu a staré 
detektivky (vydané do roku 1947). Tel. 602 294 587.

Koupím nebo vyměním postřikovací stroj za traktor i neúplný. 
Tel. 776 699 803.

Přenecháme za odvoz objekt kočárkárny na poliklinice 
v Nepomuku. Tel. 602 109 140.

Nabízím brigádu točení zmrzliny. Zdravotní průkaz podmínkou. 
Nástup možný ihned. Vhodné pro studentky i důchodkyně. 
Tel. 725451371. 

Potřebuje Vaše dítě odbornou pedagogickou péči, pomoc, 
či vedení? Nabízíme Vám naše služby - náprava řeči, kurz 
Předškoláček, Pohádková jóga pro děti a další speciálně 
pedagogické poradenství, www.odlehcovaci-pobyty.cz.  
Tel. 602 303 083.

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

Koupím/dlouhodobě pronajmu zemědělské pozemky  
cca 10000-15000 m2 v k. ú. Tojice. Tel. 603 501 157

Kupon na řádkovou inzerci k dispozici v předchozích 
novinách, ke stažení na noviny.nepomuk.cz ve starších 
číslech či k vyzvednutí v infocentru Nepomuk.
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Program na dolním dvoře areálu: 
14:00  zahájení akce
14:00-18:00  dětské hřiště s atrakcemi pro děti: 
        ■  obří skluzavka, trampolína, skákací hrad
        ■  dětský koutek - stan, kuželky, hry
        ■  vytváření maxi bublin
        ■  zábavný evakuační stan pro děti
        ■  airbrush, malování na obličej

Program na hlavní scéně: 
14:00  zahájení akce
14:30  taneční vystoupení dětí
           z volnočasového centra FÉNIX
14:45  vystoupení mažoretek
16:00  dětský lidový soubor
           ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“ 
17:00  vystoupení břišních tanečnic

SKÁKACÍ HRAD

OBŘÍ SKLUZAVKA

TRAMPOLÍNA
OBŘÍ SKLUZAVKA

TRAMPOLÍNA
OBŘÍ SKLUZAVKA

Hraje kapela ORION

Dětské atrakce a vstup ZDARMA!

14. 5. 2016 otevíráme v Nepomuku 
půjčovnu nářadí a míchárnu barev
v nových prostorech!

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:



sponzor měsíce


