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 Na farní zahradě se konaly Ovčácké slavnosti
V sobotu 23. července pořádalo Krajské sdružení Svazu chovatelů 
ovcí a koz pro Plzeňský a Karlovarský kraj v Nepomuku, v areálu 
krásné farní zahrady, první ročník Ovčáckých slavností. Akce byla 
určena nejen pro chovatele, ale zejména pro širokou veřejnost 
a jejím cílem bylo především seznámit veřejnost s chovem ovcí, 
koz a drobných zvířat. Chovatelům pak akce pomohla prezento-
vat jejich chovy a zároveň získat další zajímavé kontakty v oboru. 
Hlavní částí byla výstava plemen ovcí a koz. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout 10 plemen ovcí a čtyři plemena koz. Velkou raritou 
byla koza girgentánská, která se na podobné výstavě v ČR obje-
vila poprvé. Pěkné však byly i kolekce jiných plemen ovcí a koz. 
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kasejovicích pak 
připravila výstavu králíků, holubů a drůbeže. K vidění byli i exotičtí 
ptáci. Jako doprovodný program proběhly ukázky králičího hopu, 
dog dancing a hlavně šampionát střihačů ovcí (SPEED SHEAR). 
Šampionátu se zúčastnilo osm závodníků z celé ČR, kteří před-
vedli pěknou podívanou. Jejich podium bylo po celý den v obležení 
návštěvníků akce. V areálu bylo tematické občerstvení (ovčí sýry, 
jehněčí kotlík…), dílna pro děti, ukázka zpracování vlny, tombola 
a mnoho dalšího. Počasí vyšlo, akce se vyvedla a už se těšíme za 
rok na další ročník, který bude o poznání lepší. Díky všem, kteří 
se na této akci podíleli, i těm, kteří nás navštívili.

Václav Kovář
foto archiv SCHOK

 Nepomučtí čápi vyrostli jako z vody
Jak se nepomučtí čápi mají k světu, jste mohli pozorovat pod Zele-
nohorskou ulicí hned vedle pivovaru. Tradičně se naši čápi vra-
cejí domů do Čech na přelomu března a dubna. Na Nepomucku 
bývají zhruba do poloviny srpna, kdy se vydávají na zimní cestu 
do teplých krajin.

foto Lukáš Mácha

 Letní kino na hřišti nabídlo české komedie
I letos mohli diváci zhlédnout ve dnech 10.–17. srpna nové české 
filmy v letním kině na hřišti u základní školy. Poslední představení 
se bohužel kvůli nepřízni počasí neuskutečnilo, a tak ze tří pro-
mítaných snímků nejvyšší diváckou účast zaznamenal Vyšehrad: 
Fylm ve čtvrtek 11. srpna, který navštívilo 214 platících diváků. 
Promítání pořádalo město Nepomuk ve spolupráci s Kulturním 
a komunitním centrem Přeštice.

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,
prázdniny jsou za námi. Doufám, že přinesly 
odpočinek a hezké zážitky nejen dětem, 
ale i dospělým, a že vás potěšila některá 
z nepomuckých letních kulturních akcí. Ať 
se vydaří žákům, studentům, ale i pedago-
gům start nového školního roku.

Můj mandát starosty se pomalu také 
chýlí ke konci a blíží se komunální (a také 
senátní) volby, které se uskuteční ve 
dnech 23. a 24. září. V těchto novinách 
dostali prostor lídři jednotlivých kandidá-
tek do zastupitelstva, aby sdělili, proč se 
chtějí podílet na vedení města a s jakým pro-
gramem přiházejí. Všichni jsou vám jistě 
známí, protože jsou to osobnosti, které již 
buď v zastupitelstvu, nebo jiným způsobem 
pro obyvatele Nepomuka pracují.

Budu rád, když dorazíte k  volebním 
urnám a budete se svým hlasem podílet na 
tom, jak bude naše město v dalších letech 
žít a rozvíjet se.

Přeji dobrou volbu.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Nepomucké noviny / září 2022

Slovo starosty

1.  Volby se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

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

volební okrsek č. 2
volební místnost v budově mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v ul. Družstevní, 
Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.
       
volební okrsek č. 3
volební místnost v budově firmy Elitex, Nepomuk část Dvorec, Železniční ul.
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v části Dvorec 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Popř. státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (týká se pouze voleb 
do zastupitelstva města).

 
4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 

voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 30. září 2022 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Jaroslava Voráčková, Městský úřad Nepomuk

Oznámení o době a místě konání voleb  
do Zastupitelstva města Nepomuk  
a Senátu Parlamentu České republiky
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Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 24. srpna:

•  ZMN souhlasilo s přijetím peněžitého daru od dárce KLAUS Timber 
a. s. ve výši 630 tisíc korun. Město Nepomuk využije dar na zafi-
nancování v červnu otevřeného dětského hřiště u bazénů v Nepo-
muku v plné výši. Společnosti KLAUS Timber a. s. patří ještě jednou 
velké poděkování.

•  ZMN souhlasilo s prodejem pozemků v Přebudově spolku Pionýr, 
z. s. V současné době se na pozemcích nachází pionýrský tábor 
provozovaný Pionýrskou skupinou Nepomuk. Pionýrská skupina 
si podává žádost o dotaci na výstavbu nové kuchyně a jídelny, pod-
mínkou žádosti je vlastnictví pozemků pod budovami.

•  ZMN vzalo na vědomí obsah zaslané „Petice za odvolání mís-
tostarosty p. Vokurky z funkce“ a petici řádně projednalo. ZMN 
neodvolalo  pana Vladimíra Vokurku z funkce místostarosty města 
Nepomuk. 

Výlet pro seniory

Do Fénixu s důvěrou pořádá pro seniory z Nepomucka výlet na 
zámek Nebílovy dne 20. září 2022. Zájemci volejte M. Beníšková 
+ 420 602 584 688, K. Buriánová +420 601 554 804.

Změna ordinační doby 
gynekologické ambulance  
na poliklinice v Nepomuku

Od začátku července ordinuje gynekologická ambulance v úterý 
od 12.00 do 18.00 hodin, lékařka MUDr. Vendula Svobodová,  
tel. do ordinace: 371 519 516.

Plzeňský kraj nabízí 
finanční podporu na obnovu 
území Plzeňského kraje 
postiženého pohromou

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení 
základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy 
zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému 
plnění určené základní funkce.

Žadatelem a příjemcem dotace může být obec. Žádost o dotaci 
musí žadatel podat do 30 dnů od vzniku škodní události.

Důvod podpory
Finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje se 
zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných 
obcemi na území kraje.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista DSO

Nepomucké noviny / září 2022
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MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. 
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz

tipy pro občanyNepomucké noviny / září 2022
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Informace o probíhajících 
investičních akcích

Jednou z nejzásadnějších investičních akcí, která je v současnosti 
realizována, je stavba I/20 Nepomuk – průtah. Je to akce, na které se 
podílí kromě Ředitelství silnic a dálnic také město. Důležitost odvod-
nění komunikace byla patrná při poslední živelné pohromě, kdy bylo 
opět vytopeno mnoho domů v Plzeňské ulici. Město se podílí cca 30 % 
na nákladech na kanalizaci. Tato procenta byla vypočítána z poměru 
odvodněných ploch ŘSD a města. Dojde k propojení kanalizace od 
Unibricku až do Špitálského rybníku. Stávající potrubí, které průmě-
rem neodpovídá množství odváděných vod, bude posíleno. Zásadní je 
to, že dosud byla dešťová voda sváděna do kanalizace a přes pozemky 
v zástavbě do výústě poblíž lávky na Daníčky. Pokud se potrubí zapl-
nilo, vše šlo kanály ven. Nově je voda sváděna potrubím 600 mm mimo 
zástavbu do přepadu rybníku. Dalším prvkem, který by měl zabrá-
nit vodě stéci do zastavěné části, bude obrubník, který navede vodu 
do vpustí. Součástí realizace je také chodník, který je čistě městskou 
investicí. Vše by mělo být hotovo do poloviny listopadu.

Doba prázdnin je také dobou stavebních úprav ve školách a školkách.
Také MŠ Nepomuk se dočkala rekonstrukce kuchyně. Nové jsou 

veškeré rozvody, výtah na jídlo byl zvětšen a přibyla vzduchotechnika 
s rekuperací tepla. Rekonstrukci prováděla firma Koupelny a kuchyně 
Šota s. r. o. a firma Klimex-N vzduchotechnika s. r. o.

Věřím, že se zaměstnankyním kuchyně zlepší prostředí a podmínky 
pro jejich práci a že budou spokojeny.

V ZŠ Nepomuk proběhly přestavby – zvětšení a propojení sborovny, 
úprava stávající dílny údržby na dílnu pro předmět „člověk a svět 
práce“ (bývalé pracovní vyučování) a byl osazen nový osobní výtah. 
Mimo rekonstrukce výtahu vše stavebně zajišťovali zedníci Technic-
kých služeb Nepomuk, kteří se podíleli i na pracích v MŠ, za což jim 
patří veliké DÍKY. 

Dále byla dokončena úprava podkroví na čtyři malometrážní byty 
ve Dvorci, U Trati 343. Práce provedla firma Senco Chaloupek Plzeň.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Nepomucké noviny / září 2022

Plzeňský kraj zadá studii 
záchrany a obnovy 
zámku Zelená Hora

Kraj bude koordinátorem obnovy a budoucího využití památky, 
jejichž scénář v červenci zpracovala Regionální rozvojová agen-
tura Plzeňského kraje (RRA). Podle informací ČTK je aktuální odhad 
nákladů na kompletní obnovu památky až 980 milionů korun. Zájem 
zachránit ji má podle dubnového memoranda kromě kraje obec Kláš-
ter, která je vlastníkem zámku, a dále Ministerstvo kultury, Ústav pro 
studium totalitních režimů (ÚSTR), město Nepomuk, organizace Post 
Bellum a Matice Jana Nepomuckého.

V objektu mají vzniknout za stovky milionů korun expozice připo-
mínající perzekuce církví a lidí za komunismu, pomocné technické 
prapory, šlechtické rody na panství, Rukopis zelenohorský, svatého 
Jana Nepomuckého, kreslíře Jiřího Nepraktu a spisovatele Miroslava 
Švandrlíka. 

Zadání studie musí schválit Rada Plzeňského kraje. Kraj vyčlení 
peníze na studii oprav, využití i možnosti získání dotací. Studie by 
měla být hotová v lednu 2023. Po jejím schválení všemi aktéry by se 
hned začalo pracovat na projektu, který by také výrazně podpořil kraj. 
Podílely by se na něm zhruba z 30 % i město Nepomuk a obec Klášter 
i další signatáři memoranda, kteří připraví hlavně návrhy expozic.

Podle hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) kraj památku určitě nepře-
vezme, nebude ani hlavním investorem obnovy. Bude jí ale dlou-
hodobě pomáhat. Uvedl, že části projektu mají šanci získat peníze 
z Norských fondů i EU.

RRA podle ředitele Filipa Uhlíka doporučila, aby kraj podpořil obec 
Klášter pořízením studie proveditelnosti, kterou by zaplatil. Ještě 
před zadáním studie nechá RRA zpracovat koncepty expozic a jejich 
zaměření na konkrétní publikum. Pomoci s tím má Zdeněk Hazdra, 
který do května vedl ÚSTR. Podle starosty Kláštera Zdeňka Bartoška 
(Pro obnovu vesnice) bude mít ÚSTR na podzim připravenou první 
část výstavy o perzekucích, na níž se bude obec spolupodílet.

Zdroj: seznamzprávy.cz

foto Pavel Motejzík
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Kaplička Panny Marie 
září po opravě

Kaplička v Třebčické ulici prošla kompletní opravou, dotaci 
z Plzeňského kraje zajistil Mikroregion Nepomucko, opravu řídil 
místostarosta města Vladimír Vokurka.  Jedná se o drobnou kap-
ličku prvně zmíněnou v polovině 18. stol. Léta se o kapličku starají 
místní obyvatelé, především paní Koubová, nový obraz a keramic-
kou sošku zhotovili manželé Čáslavští.

Opravu provedl Václav Franc z Radochov. Kapličku požehnal  
P. Jiří Špiřík. Všem uvedeným patří poděkování.
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Program na Malé letní scéně 
pokračoval i v srpnu

Srpnové páteční večery patřily například brněnské alternativní sku-
pině Květy nebo plzeňsko-klatovsko-nepomucké kapele Brenda 5. 

Divadelní představení plzeňského Divadla Pluto Mejdan man-
želek šílených bylo bohužel z důvodu nepřízně počasí zrušeno 
a uskuteční se v náhradním termínu 13. října v Sokolovně. 

Květy vystoupily na MLS 5. srpna, foto Martin Myslivec.

Pozvánka 
představení záměru Města Nepomuk 

 

„Revitalizace parku ve 
Dvorci V Huti“ 

 

 

6. 9. 2022 od 17:00 hodin 

restaurace Hotelu ve Dvorci 

 
Město Nepomuk v rámci tohoto setkání představí  

svůj záměr revitalizace parku a bude také prostor pro 
případné připomínky a náměty veřejnosti. 
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V období od 16. července do 15. srpna byla dobrovolná nepomucká 
jednotka povolána Krajským operačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje k osmi událostem. Jednalo se 
o šest požárů a dvě dopravní nehody.

Před půl druhou odpoledne 19. července nás operační středisko 
vyslalo k dopravní nehodě osobního auta, které skončilo v příkopu 
u městského koupaliště v Nádražní ulici. Jednotka provedla zajiš-
tění místa nehody včetně protipožárního opatření, spolupracovala 
při ošetření zraněné řidičky se zdravotníky ZZS a v místě nehody 
usměrňovala provoz. Následně dorazila jednotka HZS Plzeňského 
kraje ze stanice Nepomuk, která přejížděla od jiného zásahu a udá-
lost si převzala. Naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Ten samý den jsme byli v 17:00 hodin vysláni k požáru pole s obilím 
mezi Březím a Kokořovem, ke kterému postupně vyjelo 12 hasičských 
jednotek s 16 kusy techniky a velícím důstojníkem směny HZS. Oheň 
se ze dvou ohnisek šířil již posekaným, ale i neposekaným polem 
ječmene a pšenice a částečně zasáhl i kombajn, od kterého požár 
vznikl. Jeho postup se podařilo zastavit těsně před přilehlým lesem. 
Plocha polního porostu, kterou požár postihl, byla 12,6 hektaru. Po 
hodině a půl byla provedena lokalizace, požár byl úplně zlikvidován 
po další půl hodině. Hašení bylo prováděno zejména asanačními 
lištami, nárazníkovými a lafetovými proudnicemi z cisternových 
automobilových stríkaček. Čerpací stanoviště k doplňování ciste-
ren bylo zřízeno u rybníka v Březí, odkud byla kyvadlově dopravo-
vána voda. Vyšetřovatel požárů si na místo nechal povolat jednotku 
Správy informačních technologií města Plzně, která disponuje drony 
k monitoringu situace. Škoda byla stanovena na 700 tisíc korun, 
uchráněné hodnoty byly pak v ceně přes 6 milionů korun. 

K ohlášenému kouři v okolí vrchu Štědrý vyjely v dopoledních 
hodinách 27. července nepomucká profesionální jednotka a dobro-
volné jednotky z Nepomuku a Vrčeně. Během cesty na místo události 
byl v lokalitě vidět dým a cítit zápach spáleniště, ale provedeným 
průzkumem oblasti nebyl žádný oheň nalezen. Operační důstojník 
se proto spojil s meteorologickou službou, která potvrdila, že povětr-
nostní podmínky v ranních hodinách zapříčinily postup zplodin 
hoření z rozsáhlého požáru lesa v Českém Švýcarsku až k nám a dále 
směrem na Klatovsko. Jednotky se tak vrátily zpět na své základny.

Celkem 13 kusů techniky z devíti jednotek PO vyjelo hodinu a půl 
po půlnoci 28. července k ohlášenému požáru střechy nad dílnou 
v obci Kvášňovice. Po příjezdu prvních cisteren na místo již byla 
střecha nad objektem o rozměrech 20×7 metrů z poloviny zasažena 
požárem a docházelo k jejímu zřícení. Zásah v dýchací technice byl 

Z činnosti nepomuckých dobrovolných hasičů

foto archiv SDH Nepomuk

veden vnitřkem objektu a dále z nastavovacích žebříků celkem čtyřmi 
„C“ proudy. Po hodině došlo k redukci jednotek a následně probíhalo 
vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek a rozebírání zbytků střešní 
konstrukce. Obě nepomucké jednotky se vrátily zpět na základnu. Na 
místě zůstaly jednotky HZS ze stanice Horažďovice a SDH Pačejov.

Na silnici I/20 u sádek došlo v sobotu 30. července v podvečer 
k nehodě osobního vozu, ve kterém cestovaly čtyři osoby včetně 
dvou dětí. Z ohlášení na tísňovou linku vyplynulo, že jsou osoby stále 
uvnitř vozidla a bude nutné jejich vyproštění. Operační středisko tedy 
k nehodě vyslalo obě nepomucké jednotky. Na místě bylo zjištěno, 
že jsou všichni cestující již mimo vozidlo. To zůstalo po nehodě na 
boku a blokovalo jeden jízdní pruh. Hasiči provedli zajištění místa 
nehody, protipožární opatření a kyvadlově usměrňovali dopravu. 
Lehce zraněná žena byla předána do péče ZZS, která ji transportovala 
do nemocnice. Ostatní cestující vyvázli bez zranění. Naše jednotka se 
vrátila zpět na asistenci při závodech silničních motocyklů v Nepo-
muku. Jednotka HZS vyčkala do zadokumentování nehody Policií ČR 
a poté provedla odstranění vozidla mimo komunikaci a úklid vozovky.

K ohlášenému požáru kombajnu při sklizni na poli u Třebčic vyslalo 
operační středisko 4. srpna ve 14.45 pět jednotek, a to naši s oběma 
cisternami a dále jednotky HZS Nepomuk, SDH Kasejovice, SDH Žin-
kovy a SDH Ždírec. Pří příjezdu prvních jednotek na místo události 
bylo zjištěno, že oznamovatel použil k prvotnímu zásahu přenosný 
hasicí přístroj, který stačil k tomu, aby srazil plamenné hoření a požár 
se díky tomu nerozšířil na okolní pole. Nepomucké jednotky použily 
k dohašení a ochlazení vysokotlaký proud a pomocí termokamery 
celé ústrojí kombajnu překontrolovaly. Ostatní jednotky byly velite-
lem zásahu odeslány zpět na své základny. Požár se dle majitele obešel 
beze škody, příčinou vzniku byla technická závada.

K ohlášenému kouři u jedné z chalup v Soběsukách vyslalo ope-
rační středisko po osmé hodině ráno v sobotu 6. srpna obě nepo-
mucké jednotky se třemi cisternami. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o pálení zahradního odpadu na soukromém pozemku 
a nehrozí žádné nebezpečí. Majiteli pozemku bylo doporučeno 
pálení příště nahlásit na Krajské operační a informační středisko 
HZS a obě jednotky se vrátily na základnu.

Mimo výjezdovou činnost jsme v uvedeném období provedli 
několik hospodářských jízd a také jsme prováděli asistenci při 
závodech silničních motocyklů Nepomucký trojúhelník, kde jsme 
likvidovali následky nehody dvou sidecar, při které došlo ke zra-
nění dvou osob. Ty transportovala Zdravotnická záchranná služba 
do nemocnice.
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Zásah nepomuckých hasičů při 
požáru lesa v Českém Švýcarsku

Účast Nikoly Raškové  
na mezinárodních závodech CTIF

Naše členka Nikola Rašková se v červenci zúčastnila s českou repre-
zentací žen Mezinárodních závodů v disciplínách požárního sportu 
CTIF v Celje ve Slovinsku, odkud výběry mužů i žen přivezly několik 
medailí. Gratulujeme.

Profesionální jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice 
Nepomuk vyjela v uvedeném období k 31 zásahům. Jednalo se 
například o událost na nepomuckém vlakovém nádraží, kde 
při překládce dřeva došlo při manipulaci s hydraulickou rukou 
nákladního automobilu v blízkosti trakčního vedení k silnému 
elektrickému výboji. Řidič nákladního auta vyvázl bez zranění, 
došlo však k výbuchu pneumatik a vlivem odlétajících kamenů 
i k poškození nedalekého domu. Nejvíce zásahů, jak tomu v let-
ních měsících bývá, se týkalo likvidace nebezpečného hmyzu, 
který ohrožoval okolí.

Na základě žádosti HZS ČR jsme vyjeli v neděli 7. srpna ráno s vozi-
dlem CAS 30 TATRA v počtu 1+3 hasiči k rozsáhlému požáru lesního 
porostu v národním parku České Švýcarsko na Děčínsku, který se 
rozhořel již v neděli 24. července a postupně zasáhl plochu 1060 hek-
tarů. Na hasičské stanici Plzeň Slovany proběhla v 7.30 hodin krátká 
porada odjíždějících jednotek s velitelem odřadu a poté kolona vyrazila 
směr Hřensko, kde vystřídala, případně doplnila, doposud zasahující 
jednotky z Plzeňského kraje. Krátce po 11.00 střídající odřad dorazil 
na místo a jednotkám byly určeny konkrétní úseky. Naše jednotka 
spolu s ostatními zasahovala v oblasti Mezní Louky. Cisternou jsme 
na místo dopravovali vodu a současně jsme v obtížně přístupném 
terénu vyhledávali ohniska a pomocí vodních proudů a hasicích hřebů 
je hasili. V úterý 9. srpna odpoledne jsme byli vystřídáni dalšími jed-
notkami z Plzeňského kraje a po 16.00 jsme vyrazili směr Nepomuk. 
Na základnu jsme se vrátili ve 20.00 hodin.

V sobotu 3. září proběhne od 9.00 hodin na školním hřišti 
v Nepomuku Okresní kolo klasické soutěže ve štafetách 
a požárních útocích. Přijďte podpořit závodní týmy a občer-
stvit se v našem stánku.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 
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Arakain & Lucie Bílá 
zaplnily Zelenou Horu

Jedna z nejznámějších rockových kapel v Česku Arakain slaví čty-
řicátiny a součástí oslav byl i společný koncert s Lucií Bílou v pátek 
29. července na Zelené Hoře.

Populární česká zpěvačka a mnohonásobná Zlatá slavice 
s Arakainem zpívala na začátku své hudební kariéry a v roce 
2015 se k vystupování s kapelou Arakain a tvrdé hudbě znovu 
s úspěchem vrátila, což by mohli potvrdit i návštěvníci nepo-
muckého koncertu.

Nepomucké noviny / září 2022

foto archiv Lucie Bílé

Ladislav Čáslavský  
vystavuje na Vysočině

Téměř 800 let trvá přátelství mezi Nepomuckem a Žďárem nad 
Sázavou, pramenící z vyslání nepomuckých mnichů k založení 
kláštera ve Žďáru nad Sázavou i pozdější výstavby Santiniho 
Zelené hory. Dne 13. srpna proběhla ve žďárské basilice v galerii 
na Santiniho schodech vernisáž výstavy Ladislava Čáslavského, 
„prezidenta“ Němejcova Ateliéru-K, kterou domluvilo město Nepo-
muk k jeho letošním 80. narozeninám. Součástí akce bylo také 
vystoupení Svatotomášského sboru z Prahy. Výstava zahrnuje 
kopie obrazů nejlepších gotických Mistrů i obrazy z Nepomuka 
a Kláštera. Expozice je přístupná do 28. září, kdy se uskuteční na 
Vysočině slavnost 300 let od posvěcení poutního kostela, rovněž 
za účasti nepomuckých delegací.

foto Pavel Motejzík

Co se stalo před sto lety

Podzimní vydání sborníku jižního Plzeňska Pod Zelenou Horou při-
náší hned několik ohlédnutí za událostmi, které mají letos kulatá 
výročí. 

Nejslavnější rodačkou z přeštického Pohořka byla určitě zpěvačka 
Anna Kučerová, rozená Chmelová. Narodila se 12. 7. 1922. O osobní 
vzpomínky na ni jsme požádali její nejbližší – dceru Věru Tůmo-
vou, vnuka Romana Holého a přítelkyni Mgr. Libuši Potužákovou. 

Jen tři místa v naší zemi hostila příslušníky Řádu Nejsvětější 
Trojice, tzv. trinitáře. Byla to Praha, moravská Zašová u Holešova 
a jediná misie na západě Čech – Štěnovice. O řádu, který se zamě-
řoval na péči o trpící, nemocné, oběti válek, ale také na vykupování 
křesťanských otroků ze zajetí, vypráví štěnovická kronikářka 
PhDr. Alena Vlčková. 

Mapování soch sv. Jana Nepomuckého pokračuje v Dožicích. 
Ústřední motiv třetího čísla Zelené Hory je tentokrát věnován 

hned dvěma smutným výročím – tragédii v Borovech č. p. 32, kde 
došlo ke dvěma vraždám rukou odmítnutého nápadníka, a násilné 
smrti Barušky Koskubové v lese Vysoká u Hradčan. V tomto případě 

autor Jiří Sankot detailně popisuje celé vyšetřování a nelehkou 
práci četnictva první republiky bez technického vybavení, jaké 
známe dnes. 

Archeologické objevy se někdy týkají zcela nečekaných míst. 
Seznámíme se s pravěkými nálezy z křižovatky silnic I/27 a II/0276 
u Borov. 

A závěrečný příspěvek Evy Horové přibližuje počátky pořizo-
vání jednostopých motorových vozidel v obcích na Dolnolukavicku. 

Věříme, že si nenecháte ujít jednodenní vzdělávací seminář 
Brány historie otevřené, který proběhne 20. září 2022 v Kul-
turním a komunitním centru Přeštice. Koná se u příležitosti 
90. výročí zahájení a 25. výročí obnovení vydávání vlastivěd-
ného sborníku a půjde již o třetí setkání tvůrců vlastivědného 
sborníku a odborníků na regionální historii na straně jedné 
a čtenářů, dopisovatelů a příznivců sborníku na straně druhé. 
Vstup je zdarma.

Věra Kokošková, redakce sborníku Pod Zelenou Horou
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Pšeničky se představily v Lucembursku

Ve dnech 26.–30. května se lidový soubor Pšeničky z Nepomuku 
vydal reprezentovat Plzeňský kraj a Českou republiku na Mezi-
národní hudební festival EMU Remix 22 – European Youth Music 
Festival do Lucemburska.

Vyjížděli jsme z Nepomuku za úsvitu a záhy po příjezdu do cíle 
jsme vyrazili na zahajovací ceremoniál do kulturní arény Roc-
khal v Esch-sur-Alzette. Aréna, které vévodilo velké pódium, 
byla zcela zaplněna. Druhým českým zástupcem na festivalu byl 
pěvecký sbor Severáček z Liberce. Celkem se festivalu zúčastnily 
čtyři tisíce účinkujících z celé Evropy.

Pompézní zahájení festivalu proběhlo za přítomnosti mnoha 
významných hostů v čele s lucemburským velkovévodou s chotí. 
Symfonický orchestr Orchestre de Chambre du Luxembourg 
zahrál několik skladeb významných světových skladatelů. 
V momentě, kdy začala znít „naše“ česká Vltava Bedřicha Sme-
tany, cítili jsme náležitý pocit vlastenectví a hrdosti. Náš vlajkonoš 
Danny pohotově rozvinul českou vlajku nad hlavami diváků. Té 
si v setmělém hledišti všimli i osvětlovači a nasvítili ji, takže se 
v aréně nádherně vyjímala. Neopakovatelný zážitek, který nám 
navždy zůstane v paměti!  

Druhý den ráno nás čekalo první vystoupení ve městě Gre-
venmacher. Bylo příjemné pozorovat, že česká lidová muzika se 
posluchačům líbí. 

Třetí den byl pro soubor nejnáročnější. V poledne jsme absolvo-
vali vystoupení v Esch-sur-Alzette. Když jsme dohráli, přišlo za 
námi do auly několik mladých muzikantů a muzikantek, kteří se 
pochvalně vyjádřili k našemu programu, zajímali se o naše kroje, 
nástroje, odkud jsme… A právě to je hlavním smyslem tohoto fes-
tivalu: setkávání a komunikace různých národností a různého 
hudebního zaměření. Hudba má lidi spojovat! A je jedno, jaký žánr 
hrajete či v jakém jazyce zpíváte.

Odpoledne už jsme se přesouvali do Fond-de-Gras na závě-
rečnou část festivalu. Celý areál byl vlastně rozlehlé železniční 
muzeum. Bylo zde rozestavěno deset koncertních pódií, na kte-
rých se postupně střídaly orchestry, pěvecké sbory a soubory 
různých žánrů. 

Naše závěrečné vystoupení bylo okořeněno hromadným tancem 
přihlížejících posluchačů na naši lidovou písničku „Kalamajka mik, 
mik, mik, oženil se kominík“. Tu jsme pro veliký úspěch museli 
ještě jednou zopakovat.

Závěrečný ceremoniál festivalu proběhl na hlavním pódiu 
a obstaral ho Remix 22 Big Band doplněný o několik vybraných 
hráčů zúčastněných orchestrů.

My jsme však měli předem naplánováno si pobyt v Lucembur-
sku ještě trochu prodloužit. Následující den jsme měli možnost si 
po boku místních krajánků a za odborného komentáře českého 
rodáka pana Kloudy prohlédnout hlavní město Lucemburk včetně 
místa, kde jsou uloženy ostatky Jana Lucemburského. Ve městě 
jsme objevili i sochu našeho Jana, svatého Jana Nepomuckého.

Po prohlídce města jsme na pozvání velvyslance Vladimíra 
Bärtla navštívili Velvyslanectví ČR v Lucembursku. Měli jsme 
zde domluvené vystoupení pro krajánky. Ovšem úvod programu 
obstaral místní folklorní soubor Melimelo sestavený právě z kra-
jánků a jejich dětí. Mile nás překvapilo, že v Lucembursku funguje 
spolek českých a moravských krajanů, kteří se scházejí a udržují 
české a moravské lidové písně a tradice. Jako hráč na akordeon 
v souboru působí i pan velvyslanec. Za organizaci celého dne patří 
velké poděkování vedoucí souboru Melimelo, paní Evě Klosové. 

Zúčastnit se Mezinárodního hudebního festivalu Remix  
22 v Lucembursku pro nás byla velká výzva. Přihlášení a veškeré 
následné zařizování v době covidu nebylo vždy úplně jednoduché, 
ale určitě nelitujeme! Získali jsme spoustu cenných zkušeností, 
nevšedních zážitků a nových kamarádů. 

Projekt „Lidový soubor PŠENIČKY reprezentuje v Lucembursku
 na mezinárodním hudebním festivalu EMU“ byl uskutečněn za finanční 

podpory Plzeňského kraje.

foto Ilona Konvářová

Velmi děkujeme Plzeňskému kraji za podporu tohoto projektu 
a poskytnutou finanční dotaci, bez které bychom se tohoto festi-
valu nemohli zúčastnit. Za podporu děkujeme také firmě KLAUS 
Timber a. s., panu Františku Konvářovi a panu Miloslavu Kovářovi. 
Poděkování zaslouží i naši řidiči, Václav Reichelt a Pavel Žikeš, kteří 
se o nás po celou dobu zájezdu vzorně starali nad rámec svých 
pracovních povinností. Zároveň děkujeme rodičům našich členů, 
kteří podporují své děti i celý náš soubor. Dodává nám to energii do 
dalšího snažení a pocit, že to, co děláme s láskou, má nějaký smysl. 

Oldřich Ondrušek a Romana Blanková, Pšeničky z. s. 
redakčně kráceno



Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Proč jsem se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva města Nepomuk? 
Protože chci nadále přispívat k tomu, aby naše město směřovalo 
správným směrem a aby šlo dopředu. Myslím, že v právě končícím 
volebním období se mi to dařilo, ale některým neuváženým rozhod-
nutím zastupitelstva se mi bohužel zabránit nepodařilo. Myslím, že 
městská policie nemá opodstatnění. Prostředky, které jsou do ní 
z městského rozpočtu investovány, by se daly použít jinak ve prospěch 
města. Nechci ale, aby to vyznělo tak, že mám něco proti městským 
strážnicím a strážníkovi, to vůbec ne. Jen si myslím, že ty stovky tisíc, 
které městská policie ke své činnosti potřebuje, jsou plýtváním. Nebo 
záměr prodat louku pod hřbitovem hasičům pod cenou, ke kterému 
ještě naštěstí nedošlo, nebo zbytečný kamerový systém. Další příklady 
plýtvání veřejných peněz.

Proč by měli občané volit právě naši kandidátku? Předně musím říci, 
že jsem hrdý na to, že mohu být na jedné kandidátce s takovými osob-
nostmi, které tam jsou. Všechny znám a vím, že jsou to lidé, kterým 
jde opravdu o naše město, protože totiž nepostrádají velkou dávku 
empatie, která je nutná k tomu, aby Nepomuk byl dobrým místem pro 
život. Další důvod, proč nás volit, je ten, že budeme usilovat o to, aby 
byly co nejdříve řešeny problémy občanů, které jim často znepříjem-
ňují život. Z těchto malých věcí se totiž život skládá. Město řeší velké 
akce, ale souběžně s tím by se daly řešit i tyto „malé“. Ale důvodů pro 
to, aby lidé volili naši kandidátku, je daleko víc. Vždyť velmi důležitá je 
podpora spolků, udržení Volnočasového centra Fénix, zachování všech 
dosavadních komisí, na základě nedávno sepsaného memoranda 
zapojení města do spolupráce na využití zelenohorského zámku, zří-
zení zastávek autobusů na „Kunštátě“ a u kruhového objezdu u bazénů 
a úprava okolí kontejnerů na sídlištích, které nevypadá příliš vábně. 
Co se centra týká, je třeba zachovat dotaci na obnovu historického 
jádra města a naopak zrušit terasy na náměstí a sochy, které je „zdobí“, 
přemístit jinam a v neposlední řadě postupně předláždit náměstí, aby 
si už řidiči neničili automobily a dámy nelámaly podpatky. Proto by 
měli občané volit kandidátku Zelená pro Nepomuk.

Téma: Komunální volby 
Volby do patnáctičlenného zastupitelstva města Nepomuk se budou konat společně 

s prvním kolem senátních voleb v pátek 23. září a v sobotu 24. září. Do těchto voleb se přihlásilo šest subjektů, 
na jejichž kandidátních listinách je celkem 90 kandidátů:

1. ANO prosperitě a sportu v Nepomuku
2. Zelená pro Nepomuk 

3. Sdružení nezávislých pro Nepomuk s podporou Starostů
4. Volba Pro Nepomuk 

5. Občanská demokratická strana 
6. Komunistická strana Čech a Moravy 

Zeptali jsme se lídrů všech kandidujících stran a uskupení:
(Odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)

„Proč jste se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva města Nepomuk 

a proč by měli občané volit právě vaši kandidátku?

12 téma k diskuzi

Jan Kohout (Občanská demokratická strana, bezpp.)
Komunální politika by měla být o lidech, kteří chtějí něco dobrého 
pro město udělat a teprve pak o politických stranách.

Nechal bych na každém jednotlivci, ať si volí své zastupitele dle 
svého vlastního svobodného rozhodnutí. Zároveň bych jej ale vyzval, 
aby respektoval, pokud jím volený kandidát neuspěje.

Jiří Kouba (Volba Pro Nepomuk, bezpp.)
Za hnutí Volba Pro Nepomuk jsem se rozhodl kandidovat proto, 
že se jedná o nestranické sdružení patnácti lidí, kteří se sami 
rozhodli kandidovat do Zastupitelstva města Nepomuk. Každý 
z kandidátů se řídí pouze svým vlastním názorem a není vázán 
volebním programem, což je mi velmi sympatické. Mně osobně 
není jedno, jak zde žijeme a jak se nakládá s finančními prostředky 
města. V Nepomuku žiji 50 let a ti, kdo mě znají, ví, že jsem spíše 
praktik než teoretik. Jako nepomucký občan sleduji, jak zde občas 
něco postavíme, zprovozníme a dál se o majetek obce již moc 
nestaráme. V Nepomuku stále chybí jakákoliv koncepce oprav 
a údržby majetku. Všichni si uvědomujeme, že není v silách vole-
ných zastupitelů vše obsáhnout a ohlídat. Toto by měli mít v náplni 
práce placení zaměstnanci úřadu. V tomto ohledu bychom chtěli 
usilovat o jakousi restrukturalizaci nepomuckého úřadu. Znám 
obce, kde se s mnohem menším personálním obsazením a nižším 
rozpočtem s tímto popasovali lépe a o svoji obec mnohem efek-
tivněji pečovali. Dalším velkým diskutovaným tématem, které 
rezonuje mezi občany Nepomuka a Dvorce, je městská policie. 
Připadá mi, že z původní myšlenky zřízení policie nezbylo nic, 
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a dle mého názoru je třeba provést revizi stávajícího stavu, který 
je mimo mé chápání. I přesto, že jsem byl proti zřízení městské 
policie, doufal jsem, že koncepce, která nám byla prezentována, 
neklesne do stavu, ve kterém se nachází dnes. S tímto problémem 
je třeba něco udělat. Věřím, že svým praktickým pohledem mohu 
přispět k rozvoji našeho města.  

Pavel Motejzík, DiS. (Sdružení nezávislých 
pro Nepomuk s podporou Starostů, bezpp.)
Moji předci doputovali na Nepomucko s prvními cisterciáckými 
mnichy během osídlování kraje, tehdy bylo naše příjmení Matheisl, 
Matějíček. Od těch dob zde nositelé tohoto jména souvisle žijí 
a pracují. 

Od útlého věku se zabývám historií regionu a  spoluprací 
s pamětníky a významnými osobnostmi našich dějin. Jsem auto-
rem několika tematických publikací (Zelená Hora a Klášter u Nepo-
muka, Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska, Podzelenohorská 
pohádka, Srdce obce Tojice bude znovu bít a další). 

Za úplně první výplatu jsem koupil webové stránky zelenahora.
cz, aby měl zámek vlastní propagaci. Vždy jsem se snažil svou práci 
odvádět co nejlépe, deset let pracuji coby manažer Mikroregionu 
Nepomucko a mám bohaté zkušenosti s činnostmi obcí i získává-
ním financí. Nepomucké noviny se pod mým vedením staly Zpra-
vodajem roku 2018, za rok 2021 bylo město Nepomuk vyhodnoceno 
mediální hvězdou mezi malými městy, kdy slovo Nepomuk bylo 
nejvíce citovaným názvem města. Povedlo se mnoho kulturních 
akcí, loňský koncert Evy Urbanové z našeho náměstí vysílala Česká 
televize, letošní open air Libuše v Klášteře byla patrně největším 
kulturním počinem na Nepomucku. 

Nikdy jsem za nikoho nikam nekandidoval, ale nyní město ani 
jeho občany nečekají lehké časy. Je to výzva; proto jsem se rozhodl 
Nepomuku ještě více pomoci. Pokud získám podporu občanů, 
budu dělat vše pro to, aby byl Nepomuk nejlepší i v dalších oblas-
tech. Záleží mi na minulosti i budoucnosti Nepomuka, dejte mi 
prosím šanci ukázat to. 

Volte naše Sdružení nezávislých pro Nepomuk s podporou 
Starostů. Na komunální úrovni nejsme nováčky a řada našich 
kandidátů se na řízení města podílí již mnoho let. Nabízíme své 
zkušenosti, zodpovědnost a zdravý rozum. Myslíme si, že naše 
město nepotřebuje politiku jako takovou ani klasické politické 
strany. Město potřebuje zastupitelstvo, které ho povede s rozu-
mem a současně bude pružně reagovat na potřeby místních 
občanů. Naší prioritou nadále zůstává aktivní podpora vzniku 
nových pracovních míst a s tím spojené investice do bydlení napří-
klad formou výstavby nových bytových domů. Další naší snahou 
bude rozvoj infrastruktury a služeb. 

Chceme mít jasnou zásluhu na tom, aby už jen při vyslovení 
slova Nepomuk bylo zřejmé, že se jedná o město nejen malebně 
krásné a historicky známé, ale též rozvíjející se, čisté, bezpečné, 
kulturní i sportovní, plné milých, usměvavých a zdravých lidí… 
Zkrátka skvělé.

Některé z našich cílů tohoto volebního období se nám již splnit 
podařilo. Ať jsou to dnešní, již plně funkční, technické služby 
s vlastním zázemím a technikou, nebo modernizace sběrného 
dvora a jeho řízení. 

téma k diskuzi 13

Vážení občané, 
využijete svého volebního práva  
v letošních komunálních volbách?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?

Václav Novák (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM)
Rozhodl jsem se kandidovat, protože v zastupitelstvu jsem již 
20 let a vím, jaké nesmyslné projekty se zde plánovaly a plánují. 
Mnohdy nejsem spokojen s návrhy některých zastupitelů, ale 
nejsem z těch zastupitelů, kteří by byli v tvrdé opozici, rozumné 
projekty podpořím.

Zároveň budu prosazovat různé projekty nebo aktivity, které 
budou přispívat k prospěchu naprosté většiny nepomuckých 
a dvoreckých občanů.

Vladimír Vokurka (ANO prosperitě a sportu v Nepomuku, bezpp.)
Do aktuálních voleb jdu proto, že nerad odcházím od rozdělané 
práce. Po smrti Františka Holuba jsem se stal jeho nástupcem 
a vstoupil do různě rozjednaných projektů, u kterých jsem neměl 
ani tuchy, jak je Fanda zamýšlel. Nebudu mluvit o tom, že ze tří let 
funkce přišly dva roky něčeho, co nikdo předtím nemusel řešit. 
Rozpočet se stal dost nepředvídatelným, a přesto jsme chtěli reali-
zovat plánované investiční akce. Něco se povedlo, něco ne. Jsem ale 
silně zainteresován v jednáních o sjezdu u Třebčic, který by vyřešil 
dopravu ve Dvorci i Nepomuku, v plánované přestavbě nádraží 
a zdvojkolejnění trati na Plzeň, v plánech na propojení kanali-
zace Nepomuk–Dvorec, bez něhož nebude možná další výstavba 
v Nepomuku, a také v jednáních ohledně Zelené Hory. Jako dluh 
beru neopravené náměstí, což bych rád dotáhl. Jsou to velké 
projekty, které budou mít zásadní vliv na další směřování života 
v našem městě, a byla by velká škoda od nich ustoupit. Zároveň 
ale musíme pokračovat v opravách a údržbě stávajícího majetku.

Co se týče toho, proč volit naši kandidátku, pak asi pro to, že 
jsou na ní mladí lidé, kteří mají chuť pracovat a posunout Nepo-
muk dál, a zároveň lidé starší, kteří mají cenné životní zkušenosti, 
což je dobrá kombinace.
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14 policie / zprávy / inzerce

V období od 15. července do 12. srpna se příslušníci OOP Nepomuk 
zabývali řadou případů, s některými z nich vás rádi seznámíme.

Dne 19. července v pozdních nočních hodinách nepomučtí policisté 
zastavili na silnici č. I/20 mezi obcemi Prádlo a Měcholupy osobní 
vozidlo zn. Suzuki Grand Vitara. Zadní registrační značku vozidla 
zakrýval nosič na ulovenou zvěř. Věc byla oznámena příslušnému 
správnímu orgánu a řidiči hrozí za zmíněný přestupek zákaz řízení.

Uvedené období se opět neslo ve znamení eskortování osob na pro-
tialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Poprvé se tak stalo v poledne 
16. července, kdy na náměstí Augustina Němejce ležel mezi zaparko-
vanými vozidly opilý muž. Vzhledem ke svému stavu se nebyl schopen 
podrobit dechové zkoušce.

Další případ se odehrál v odpoledních hodinách 28. července 
v Maňovicích, kde ležící opilý muž pokřikoval na kolemjdoucí. Nepo-
mučtí policisté osobu zajistili a eskortovali do Plzně. Muž byl pro-
puštěn následujícího dne ráno, kdy se po příjezdu do Milče dopustil 
jiného protiprávního jednání. Na místo byla opět povolána hlídka OOP 
Nepomuk, v jejíž přítomnosti se muž dopustil slovního napadení. Byl 
proto opětovně eskortován na protialkoholní záchytnou stanici do 
Plzně. V tomto případě bylo naměřeno 3,29 promile alkoholu v dechu. 

V pozdních večerních hodinách téhož dne, tedy 29. července, jiná 
hlídka nepomuckých policistů nalezla na náměstí Augustina Němejce 
silně podnapilého muže, který ležel na zemi poblíž obchodního domu 
Úslava. Jednalo se o stejnou osobu, jako dne 16. července.

Poslední případ se odehrál následujícího dne ve večerních hodi-
nách ve dvorecké ulici U Trati. Zde se nacházel muž, který nejprve 
rozbil skleněnou výplň vchodových dveří a poté slovně napadl svoji 
partnerku. Po příjezdu policistů neuposlechl jejich opakované výzvy, 
a proto musela hlídka přikročit k použití donucovacích prostředků.

Dopoledne 7. srpna hlídka OOP Nepomuk vypátrala mezi obcemi 
Řesanice a Oselce muže, který se skrýval před nástupem do výkonu 
trestu odnětí svobody.

Nejdramatičtější případ se odehrál v podvečerních hodinách 
21. července v Nepomuku. Tehdy si jeden z místních obyvatel všiml 
čtyř neznámých mužů, kteří vycházeli z objektu arciděkanství. Když 
je oslovil, tak muži rychle nasedli do nedalekého osobního vozidla 
a odjeli. Zmíněný občan se vydal za nimi svým vozem a současně 
telefonoval na policii. Podle jeho instrukcí pak hlídka OOP Nepomuk 
dojela až do obce Pačejov-nádraží. Zde si čtveřice uvědomila, že se jí 
nepodařilo oznamovateli ujet, a proto vozidlo opustila a rozutekla se 
do okolních zahrad. V té době již na místo přijížděly hlídky OOP Hora-
žďovice, OOP Plánice a OOP Kolinec, které posléze doplnil i policejní 
psovod. Ve spolupráci s dalšími hlídkami a i díky všímavosti místních 
obyvatel se pak podařilo všechny čtyři muže zadržet. Záhy se uká-
zalo, že v budově nepomucké fary byly odcizeny cennosti a finanční 
hotovost. Věc je v současné době vyšetřována službou kriminální 
policie a vyšetřování.

Na závěr bychom chtěli požádat všechny řidiče o zvýšení pozornosti, 
a to v souvislosti se začátkem nového školního roku.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk
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Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

Krátké zprávy

V Kasejovicích otevřeli výstavu o 1. světové válce. Stálá expozice Kase-
jovice za časů císařpána, tatíčka Masaryka a v době protektorátu – 
1. část představuje 1. světovou válku v několika pohledech – jednak 
z obecné roviny, dále pak je zaměřena na to, jak toto období prožívali 
obyčejní lidé v Kasejovicích a okolí. Zachyceny jsou příběhy místních, 
kteří se z vojáků stali zajatci a posléze legionáři.

Výstava je interaktivní, návštěvníci se mohou například stát cenzory 
dopisů z fronty, k dispozici je kvíz, děti si mohou vyzkoušet kraso-
pis. Další zajímavostí jsou videa s vyprávěním pamětníků, která dají 
nahlédnout do dob první republiky a 2. světové války.

Bývalá železárna ve Dvorci má nového majitele. Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových v Plzni úspěšně prodal v elektronické 
aukci areál bývalé železárny a olejny v Nepomuku–Dvorci. Konečná 
cena se vyšplhala na 653 tisíc korun. Majetek připadl státu z dědictví, 
které zákonní dědicové odmítli.

Areál již řadu let chátrá a většina objektů je v havarijním stavu. 
Nemovitost je od roku 2017 zapsána v seznamu nemovitých kulturních 
památek. Dochovaná zástavba je dokladem stavebního vývoje prů-
myslových objektů. Významná je také použitím struskových tvárnic 
typických pro prostředí železáren a pro jižní Plzeňsko netypickou 
hrázděnou konstrukcí věžovité stavby. 

Zdroj: plzensky.denik.cz
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

Ladislav Janovec, veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti 
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti 
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi 
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem napříč všemi obory nehledě 
na místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi 
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude 
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý 
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme 
každopádně zavedli a řídíme se jimi jako fi rma i jako jednotlivci. 
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii – 
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci, 
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost 
a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk 
učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

PRODeJ SLePIČeK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá 
a Dominant – všechny barvy,16 – 20 týdnů / 220 – 269 Kč / ks.

Prodej: Nepomuk - u fary 
6. 9. a 10. 10.  2022 16.20 hod.

Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod., 
tel. 601576270, 728605840 
www.drubezcervenyhradek.cz
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foto MP Nepomuk

Z činnosti Městské policie Nepomuk
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Pravidelné kontroly nepřizpůsobivých osob nejen na náměstí 
Augustina Němejce v Nepomuku probíhaly i v uplynulém období. 
Zjištěná protiprávní jednání byla řešena převážně na místě. 

Dále bylo zjištěno, že v nočních hodinách se někdo pohybuje 
v prostorách areálu bazénu a přespává v přístřešku vedle recepce. 
Strážníci provedli několik kontrol a ve dvou případech byly zjiš-
těny osoby.

Dne 19. července měl příměstský tábor ve Fénixu zpříjem-
něné odpoledne s Městskou policií Nepomuk. Děti viděly nejprve 
ukázku profesní sebeobrany ve spolupráci instruktora Pavla Štrejla 
a strážníka, poté si vyslechly přednášku na téma „Pes a pravidla“. 
Zároveň si děti zblízka prohlédly vybavení strážníků potřebné pro 
odchyt psů a policejní vozidlo. Každý z účastníků obdržel na závěr 
drobný upomínkový předmět.

Taktéž 19. července byl zajištěn silně podnapilý muž, který 
v Nepomuku, v ulici Za Kostelem, vykopl dveře jednoho z bytových 
domů. Z uvedeného jednání se bude muž zpovídat na Městském 
úřadě Nepomuk.

Ve středu 20. července byla hlídka MP požádána o pomoc obslu-
hou čerpací stanice, kde řidič vozidla po natankování odjel bez 
zaplacení. Za přispění strážníka byl zjištěn muž, který se k jednání 
doznal a dlužnou částku uhradil. 

Ve dnech 22. a 27. července strážníci řešili ve Dvorci rodinný 
konflikt. Dne 22. července probíhalo čištění kanálů v Nepomuku 
a hlídka MP byla požádána o spolupráci. Strážníci tak usměrňo-
vali provoz na komunikaci.

V sobotu 23. července se konaly Pivní a Ovčácké slavnosti, kde 
strážníci prováděli dohled nad veřejným pořádkem a zaměřili 
se i na BESIP. Dále byli 23. července strážníci městské policie 
upozorněni na osoby, které rozdělávaly oheň na dřevěném molu 
v blízkosti lesa u Nového rybníka. Osoby byly na místě poučeny 
a vzhledem k období velkého sucha byl oheň okamžitě uhašen.

V pondělí 25. července byl ve Dvorci nalezen dětský stan. Vzhle-
dem k tomu, že se nepodařilo najít majitele, byl nález předán na 
Městský úřad Nepomuk. Dne 28. července byla hlídka požádána 
o ztotožnění dvou černých pasažérů, kteří jeli vlakem bez platné 
jízdenky v době, kdy byli kontrolováni revizorem ČD. 

Od 30. do 31. července se konala akce Nepomucký trojúhelník. 
Strážníci prováděli dohled nad veřejným pořádkem a dodržová-
ním přechodného dopravního značení.

V pátek 5. srpna prověřili strážníci oznámení na spouštějící 
se alarm ve vozidle, který rušil noční klid. Hlídka MP dohledala 
majitele vozidla, který si vozidlo zabezpečil.

Strážníci provádějí namátkové kontroly na novém dětském 
hřišti v prostoru u ZŠ v Nepomuku, jelikož zde dochází k poru-
šování návštěvního řádu. V uplynulém období byly provedeny 
čtyři odchyty psů a jeden odchyt kočky domácí. Všechna zvířata 
byla předána svým majitelům. V dalších dvou případech byly 
odchyceny kočky, které byly pro svůj zdravotní stav a ohrožení 
předány neziskové organizaci Fousky. V jednom případě stráž-
níci odstranili sraženou mrtvou kunu z komunikace a v dalším 
případě strážníci zajistili hospodáře, aby odstranil mrtvou srnu 
ze zahrady v Klášteře.

Ve zmíněném období v rámci BESIPU řešili strážníci parkování 
před kontejnery, které znemožňovalo svoz odpadu, a parkování 
před vjezdy do garáží. Dále byly hlídky MP upozorňovány na neo-
právněné stání na vyhrazených parkovištích, na které se zaměříme 
i v následujícím období. 

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komu-
nikacích bude strážníky Městské policie Nepomuk prováděno 

měření rychlosti vozidel na vybraných úsecích komunikací 
v Nepomuku a ve Dvorci. Proto apelujeme na řidiče, aby dodržo-
vali předepsanou rychlost.

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie

  

Nabídka platí od 31. 8. do 13. 9. 2022 
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  31. 8. do 13. 9. 2022 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 31. 8. do 13. 9. 2022 
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Smetana 31% 200g                                                                                 28,90 Kč                  
Cremabella jog. dezert 140g                                                       9,90 Kč
Cremore DUO 190g mix druhů                                                                   18,90 Kč
Libové párky  cena za 1kg                                                                                 99,00 Kč
Gothajský salám cena za 1kg                                                                119,00 Kč
Zámecká šunka cena za 1 kg                                                                129,00 Kč

Tradiční pomazánkové 150g  mix druhů                                                  25,90 Kč
Kunín smetana 12%                                                                                 17,90 Kč                
Krajanka zakysaná smetana 130g  mix druhů                                         14,90 Kč                                                                                  
JČ Niva 50%                                                                                                        199,00 Kč
Šunka vepř. výběr. cena za 1kg                                                                        169,00 Kč
Párky bambini cena za 1 kg                                                                            159,00 Kč
Salám špekáčkový točený cena za 1 kg                                                 119,00 Kč

BABYLAND pleny dětské                                                                                  229,00 Kč
Cilit Bang sprej do kuchyně 750ml                                                                     89,90 Kč                    
Inspired šampon 300ml různé druhy                                                                  29,90 Kč
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Příměstský tábor – Poznáváme práci hasičů, policie a záchranářů
Ve dnech 18.–22. července proběhl v projektu Do Fénixu s důvě-
rou příměstský tábor s názvem „Poznáváme práci hasičů, policie 
a záchranářů“, který byl určen pro děti našich cílových skupin. 
V průběhu tábora jsme se seznamovali s prací všech záchranných 
složek v Nepomuku doslova všemi smysly. V pondělí s námi byly 
slečny ze záchranné zdravotní služby – děti si vyzkoušely resus-
citaci člověka včetně volání na linku 150 a řešení konkrétních 
vypjatých situací. Odpoledne pak navštívily výjezdovou základnu 
záchranářů v Nepomuku. Úterý bylo celé věnované policii ČR 

Výlet se seniory na zámek Červené Poříčí
Dne 28. července jsme se společně se seniory z DPS Nepomuk vydali 
na výlet na zámek do Červeného Poříčí. Zde si všichni prošli výstavu 
nazvanou „Děti ze zlaté kolébky“, která je zaměřena na ukázku výchovy 
dětí šlechticů. V jednotlivých místnostech byla ukázána tehdejší doba 
a bylo vidět, jaké kdo měl postavení, od otce a matky až po chůvy. 
Vše bylo velmi hezky uspořádané a popsané. Navštívili jsme i místní 
zahradu a přilehlý rybník. Zámek sice prochází rozsáhlou rekon-
strukcí, ale i tak stojí za navštívení. Všichni jsme si výlet velmi užili 
a těšíme se na další společné zážitky. 

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! 
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou.

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk a byl podpořen 
z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2
.65/0.0/0.0/16_047/0016078.

beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad-nepomuk.cz +420 601 554 804

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Foto archiv projektu, MP Nepomuk

– do Kláštera za námi přijeli kynologové z Plzně a předváděli, 
co všechno musí jejich psi zvládnout a umět, poté měly děti na 
programu sebeobranu a ukázku práce Městské policie Nepomuk 
s instruktorem panem Štrejlem. Středu jsme strávili na hřišti 
s pracovnicemi z BESIPU, které nám připravily soutěž v přesné 
jízdě na kole a jiné aktivity, za které děti obdržely drobné dárečky. 
Čtvrtek byl ve znamení poznávání práce hasičů – moderní tech-
nologie nám předvedli hasiči SDH Nepomuk a odpoledne jsme si 
u SDH Vrčeň vyzkoušeli a porovnali práci se skutečně historickým 
vybavením, které se na hašení požárů používalo před 100 a více 
lety. Pátek jsme tábor zakončili na farské zahradě a okolí v Myslívě 
– děti na stopovačce hledaly indicie, které je dovedly ke kouzelné 
zahradě a stromu plnému sladkostí. 

Celý týden děti tvořily, malovaly a hrály tematické hry. Všichni jsme 
si tábor moc užili, sešla se nám skvělá parta dětí, a tak doufáme, že se 
s nimi ještě někdy setkáme na jiných aktivitách pořádaných v projektu. 
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Café de Blowitz

10:00 - 20:00 Nostalgická kavárna (možnost příjemného 
posezení mezi karikaturami B. Losenického) 

Lidový dům 

19:00 - 00:00

15:00 - 18:00 Individuální prohlídka s možností 
posezení se spolužáky

Taneční zábava napříč generacemi - 
Eges (pořádá GB a MKS Blovice, vstup od 18:00, prodej 
vstupenek na místě, předprodej od 10:00 v budově GB)

Dům dětí a mládeže

17:30 Ať žijí duchové! (muzikál)

Kulturní program mezi pavilony 

Kulturní program moderuje M. Šefl

11:30

14:30

13:00

10:30

16:30

12:30

13:30

Slavnostní projevy ředitelky školy a hostů

Zasazení památného stromu

Rozjezdy pro hvězdy GB (pěvecká vystoupení)

Úslaváček

Neváhej a … hraj! (dramaťák J. Jakoubka / hudba nejen 
k poslechu)

Cesta do hlubin študákovy duše (dramaťák J. Hlobila)

Taneční kroužek DDM

Program v budově gymnázia

10:00 - 16:30

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00

10:00 - 16:30

10:00 - 16:30

10:00 - 14:00

10:00 - 16:30

10:00 - 16:30

10:00 - 16:30

10:00 - 16:30

10:00 - 16:30

10:00 - 16:30

10:00 - 12:00

11:00 - 12:00

10:00 - 16:30

M. Čadek - průřez fotografickou tvorbou

Poklady z archivu K. Volfa (pozvánky na

Sport převážně nevážně (hřiště)

Výstava historické kancelářské techniky

Čtenářský koutek (staré učebnice a časopisy) 

(tercie)

(učebna fyziky)

Komentované prohlídky budov GB + ZŠ

(smyčka) (učebna biologie)

Konzultační hodiny bývalých pedagogů

GB DNES (prezentace současných aktivit školy)

maturitní plesy, půlnoční noviny…)

Z. Sviták, V. Pavel, M. Pavlová, A. Vyčítalová /Hrabačková/,

Intra a maturitní plesy (smyčka)

(2. ročník)

Selfie box (mezi pavilony ev. tercie)

B. Škardová, E. Vacíková a další)

Záznamy z akademií a školních akcí 

GB v proměnách času (vzpomínkové výstavy)

Turnaj generací (tělocvična)

(E. Ball, M. Bílková, M. Čadek, H. Chocholová, J. Lásková, 

Otevření školy

Výstava J. A. Komenský (aula)

Malování na obličej (dopravní hřiště)

 24. 9. 2022Hlavní program oslav

Bližší informace k programu oslav sledujte na 
www.gblovice.cz.

Na všechny akce jste srdečně zváni!
Změna programu vyhrazena.

Občerstvení po celý den zajištěno.

 19. 9. 2022 – 1. 10. 2022Doprovodný program

19. 9. - 26. 9.

20. 9., 17:00-19:00

19. 9. - 26. 9. 

19. 9., 10:30

20. 9. - 1. 10.

start a cíl u vchodu do GB

Vernisáž výstavy o J. A. Komenském
aula Gymnázia Blovice

(grafiky)

Naučná stezka 

Muzeum jižního Plzeňska

Výstava Poklady ze školního archivu

(okruh městem s deseti zábavnými a poučnými zastávkami)

GB v proměnách času (výstava pod širým nebem)

Café de Blowitz

Nostalgická kavárna

Masarykovo náměstí 

23. 9., 17:00-18:30

20. 9., 17:00

21. 9., 17:00-19:00 

22. 9., 17:00

23. 9., 18:30

Vernisáž výstavy Sborovna 
v karikaturách B. Losenického

Café de Blowitz

Muzeum jižního Plzeňska

Literární vzpomínání (literární večer spojený 
s předáním čestného občanství města Blovice)

Café de Blowitz

Z historie školství v Blovicích 
(ve spolupráci s Muzeem jižního Plzeňska)

Nostalgická kavárna

Nostalgická kavárna

Café de Blowitz 

Café de Blowitz 

Café

de B
lowitz

Oslavy 60. výročí
Gymnázia Blovice

 60
GB
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BEZDĚKOVEC 1551 Z.S. POŘÁDÁ A ZVE NA
první MALÝ bezděkovecký svatováclavský

24. 9. 2022 od 15 hodin
V loužku v Bezdekovci

OBEC

MILEČ Vřele děkujeme Obecnímu úřadu Mileč
a SDH Mileč za podporu. 

BEZDĚKOVEC
1551

z.s.

vstupné dobrovolné | ceny dobrot domácí

SRBŠTÍ MUZIKANTI | DOMÁCÍ DOBROTY
BEZDĚKOVECKÝ KANEC 100  
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Mám smlouvu 
s mlíkem 
Rozhovor s Jindřiškou Jandečkovou

Rodinnou sýrárnu v Jarově znají milovníci dobrého jídla z širokého okolí. Její majitelka, 
sýrařka Jindřiška Jandečková, oslaví letos kulaté životní jubileum a zároveň pětileté 
výročí provozu sýrárny. Jako „dárek“ získala za svůj Jarovský čerstvý sýr přírodní ocenění 
Regionální potravina Plzeňského kraje v kategorii Sýry včetně tvarohu. Povídali jsme 
si v jarovské sýrárně, která vypadá jako tak trochu jiná kuchyně, ještě před slavnostním 
vyhlášením cen, jež se konalo 27. srpna na Dožínkách Plzeňského kraje v Chanovicích.

Text a foto: Hana Staňková

Nepomucké noviny / září 2022



20 rozhovor měsíce 

Jak jste se dostala k sýrařině?
Úplně náhodou. Přivedla mě k tomu kamarádka, která o svých 
sýrech pořád básnila, a protože byla z druhého konce republiky, já 
neměla šanci je ochutnat. Chtěla jsem to zkusit a nakonec se z toho 
stala moje obživa.

Čím jste začala?
Musela jsem si doplnit vzdělání, protože je to živnost vázaná. Na 
stará kolena jsem jezdila do Kroměříže na internát, šest týdnů pro-
bíhala intenzivní výuka a pak byly zkoušky. Udělala jsem dva učební 
obory – mlékař a sýrař, abych vůbec dostala živnostenský list a mohla 
jsem začít. Dva roky jsme vyřizovali papíry, veškerá povolení, hygi-
enu, veterinu, hasiče, zřízení provozovny, to zná každý živnostník. 
Začínala jsem tím nejjednodušším, výrobou jogurtu, tvarohu, pak 
čerstvých sýrů.

Jaký máte sortiment nyní?
Hodně reaguju na to, co lidi chtějí. Přes zimu je poptávka po naklá-
daných sýrech, přes léto zase po sýru na grilování a tvarohu, protože 
je sezóna ovoce. Stabilně celý rok dělám kefíry, jogurty, tvarohové 
pomazánky, čerstvé sýry. Snažíme se zdokonalovat tvrdé sýry, ráda 
bych se vrátila i k plesnivým, které teď nevyrábíme.

Jak u vás vzniká sýr?
Z kravína se přiveze mléko a nalije se do pasteru, kde proběhne 
pasterace. Po vychlazení se musí zaočkovat mlékárenskou kulturou, 
nechá se nějaký čas zrát, přidává se syřidlo na vysrážení, potom to zas 
nějakou dobu musí zrát, aby se sýr vysrážel. Potom se rozkrájí, vymí-
chá, nandá do formy a chvilku se otáčí, podle toho, jaký je to sýr. Ten 
čerstvý se dá třetí den po nasolení konzumovat, tvrdé sýry zrají u nás 
dva až tři měsíce. Dlouhodobě zrající zatím neděláme, protože na to 
nemáme prostory. Ty zrají rok i déle. Čím je sýr starší, tím je lepší.

Máte představu, kolik produktů vyrobíte třeba za měsíc?
Nemůžu to říct ve výrobcích, protože se sortiment doplňuje prů-
běžně. Ale spotřebu mléka mám kolem dvou tisíc litrů za měsíc. 
Když je sezóna, což jsou hlavně Vánoce a potom další svátky jako 
Václav nebo Velikonoce, tak se spotřeba mléka přiblíží ke třem tisí-
cům litrů za měsíc.

U čerstvých sýrů se vyrobí z deseti litrů mléka něco přes kilo sýra. 
U zrajících to není ani kilo. Spotřeba na litr obyčejného jogurtu je litr 
mléka. Ale my děláme jogurty řeckého typu, vykapáváme je, zbavu-
jeme syrovátky, takže odteče tak čtyřicet procent syrovátky a zbyde 
šedesát procent, někdy i míň.

Jaký sýr máte vy sama nejraději?
Nejradši mám čerstvé sýry. Dělám je trošku jinak než kolegové 
sýraři, protože čerstvý sýr má pověst kyselého tvarohovitého sýra 
a já ty kyselé nemám ráda. Dávám tedy jinou kulturu, sýr je sladší 
a je nejlepší, když je starý tak týden, deset dní. Mám ho ráda jen tak 
na chleba s máslem nebo nakrájený s rajčaty do salátu, ale je dobrý 
i naložený v oleji s různými bylinkami nebo s kořením. Pak miluju 
tvrdé sýry, zlaťáky. Nejradši mám ořechový, ten děláme jenom na 
Vánoce, nebo s lanýžem, ten má hodně charakteristickou chuť a ne 
úplně každému sedne. Ale nemůžu být ani bez našich vykapaných 
jogurtů a tvarohu v jakékoliv podobě, na slano i na sladko.

Co říkáte klasickému smažáku? 
Smažák k Čechům patří. Zkoušeli jsme smažit naše sýry, zlaťáky, 
ale není to ono. Když mám chuť na smažák, tak si koupím čtyřice-
tiprocentní goudu. 

Prezentujete se jako rodinná sýrárna, ale pokud vím, začala jste 
sama a později přibrala syna.

Svým způsobem jsem nikdy nevyráběla sama, vždycky jsem měla 
po ruce někoho z chlapů z domácnosti, protože ta práce je dřina 

– odtahat mléko, odtahat syrovátku… Ale mám skoro pětadvaceti-
letého syna, který je bohužel invalidní, takže jsme museli nějakým 
způsobem řešit jeho začlenění. Najít pro něj práci bylo složité a mně 
se ruce navíc hodí, takže mám oficiálně od října zaměstnaného syna 
Jakuba a samozřejmě uzurpuju i manžela, když je potřeba.

Nemáte vlastní krávy. Jak vybíráte dodavatele mléka?
Já jsem si nejdřív naivně myslela, že si pořídím pár koz a jednu 
krávu a že to bude stačit. Dneska jsem vděčná za to, že k tomu 
nedošlo, protože představa, že bychom s manželem obstarávali 
dobytek a potom bych ještě hodiny trávila v sýrárně, abych zpra-
covala mléko, je šílená. Teď už mám stálé dodavatele, ale zezačátku 
jsme museli někoho vybrat, přičemž moc na výběr nebylo, protože 
jsme blízko k německým hranicím a víceméně všichni producenti 
dodávají mléko do Německa a mají ve smlouvě, že nesmí prodávat 
mléko bokem. Pokud nemají povolený prodej „ze dvora“ nebo nemají 
mlékomaty, tak nemáte šanci. A u soukromníka bych musela ode-
bírat veškerou produkci, každý den zpracovat třeba 400 litrů mléka 
a dostat to mezi lidi. A hlavně žádné volno. Co on by dělal s mlékem, 
kdybych si ho neodebrala? Krávy nemají kohoutky, vemena se musí 
dvakrát denně podojit. Zkusila jsem si to sama čtyři roky v kravíně.

A ostatní suroviny a vybavení?
Existují e-shopy, kde se dají nakoupit mlékárenské kultury i veškeré 
vybavení, ale když už se do toho obujete tak jako my, potřebujete 
se dostat k velkoobchodu. Jsou tady mlékárny, které jsou schopné 
dodat kultury i syřidla, a pro formy je lepší jet za dodavatelem do 
zahraničí. Když jsem začínala, majitel e-shopu dělal také sýrařské 
kurzy, kde jsem se s ním seznámila osobně. Dneska už je i daleko 
víc informací na internetu, než bylo třeba před deseti lety. Jakékoliv 
receptury, videa, všechno se dá najít. I já jsem začínala jako samouk. 
Když jsem jela na svůj první sýrařský kurz, už jsem měla přes dva 
roky „praxe“ v kuchyni.

Překvapilo vás na kurzu něco?
Zjistila jsem, že to vlastně děláme všichni víceméně stejně. Ono na 
tom mlíkaření není moc možností, jak jít svou vlastní cestou. Můžete 
si vybrat mléko, kulturu, ale ten základní postup, aby to došlo do 
konečné fáze, je daný. Jsou generacemi prověřené recepty. Můžete si 
upravovat časy očkování nebo srážení, hrát si s teplotami, s příchu-
těmi, ale ten základ je potřeba dodržet, aby to nebylo na vyhození.

Už se vám stalo, že jste něco musela vyhodit?
Musím zaklepat, už dlouho ne. Naposledy jsem vyhodila dost sýrů, 
když mi zemřel táta, protože jsem se snažila smutek zahnat prací. 
Taťka přišel s tím, že mám smlouvu s mlíkem. Někdo má smlouvu 
s ďáblem, já mám smlouvu s mlíkem. A je pravda, že když nejsem 
úplně psychicky v pohodě, tak nemá smysl lít mléko do hrnce nebo 
do pasteru, protože to mléko to pozná. Je to živá věc. Když mám 
mizernou náladu, můžu jít dodělávat výrobky, balit, krájet a takové 
věci, ale prvovýrobu ne. To mléko prostě všechno vsaje.

Z toho vyplývá, že v sýrech je i ta vaše nezdolná energie.
No, zákazníci mi to říkají. Myslím si, že kdyžbych byla nervózní, vzte-
klá, bručoun, tak bych ani tuhle práci dělat nemohla. Člověk to, co 
dělá, musí dělat s láskou, protože když to budete dělat s odporem 
a z donucení, tak je úplně jedno, jestli budete šít, péct chleba, dělat 
sýry, stavět zeď… Nebude to stát za nic.

Co vás na tom baví?
Všechno. Miluju vůni mléka, když se dělají jogurty a kefíry, protože 
tam je vysoká pasterace a mléko se rozvoní po celém domě. Miluju, 
když přijdou zákazníci, kteří tvrdí, že jejich děti by to v životě do 
pusy nedaly, a tomu dítěti dáte na lžičku jogurt a ono se úplně roz-
plyne. Úžasní jsou starší zákazníci, které vracím do dětství tím, že 
ochutnají kefíry, tvaroh a najednou si vzpomenou, jak to chutnalo 
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mám trošku „vítr“, protože na čtyři dny jsme ještě nikde nebyli. Je to 
hodně náročné fyzicky i v tom, že musím odhadnout, co vyrobím, 
aby toho bylo dost a nebylo toho moc, protože výrobky nemají dlou-
hou trvanlivost. Můžete si myslet, že to je pro mě daleko a zákaz-
níky mi to nepřivede, ale já spíš doufám, že navážu kontakty. Mohli 
bychom se dostat do nějakých prodejen zdravé výživy, restaurací, 
farmářských prodejen. Od Regionální potraviny si slibuju hlavně to, 
že nás dostane víc mezi lidi. 

Jak své výrobky propagujete?
Donedávna byly jediná propagace facebookové stránky. U mě zafun-
govala „šuškanda“, zákazník přivedl dalšího zákazníka, rodinu, takhle 
se povědomí rozšiřovalo. Ale covid se situací hodně zamával, takže 
teď už je reklama bohužel potřeba. Máme reklamu v Neurazech 
v kině, nějaké články vyšly v novinách, proběhl rozhovor v Plzeň-
ském rozhlase. Dali jsme cedule na náves, aby cesta k nám byla jed-
nodušší. Až se přestane v obci kopat kanalizace, budeme pokračovat. 
Rádi bychom měli cedule i na hlavní silnici od Zhůře a od Kokořova.

Kde se s vámi lidé mohou potkat?
Mohou přijet do sýrárny každý pátek, kde je otevřeno celý den, 
a v sobotu dopoledne, ale po domluvě víceméně kdykoliv v týdnu. 
Jezdíme pravidelně do Nepomuku a do Kdyně na trhy, zavážíme do 
bistra Cafe PapáTo do Rokycan. Díky Regionální potravině budeme 
teď dvakrát v Praze. Občas postavíme stánek v Blovicích na náměstí, 
záleží na počasí a na tom, kolik máme vyrobeno.

Co se týče podnikatelského prostředí, co by mělo podle vás 
fungovat lépe?

Já jsem měla štěstí na úředníky, kteří používají selský rozum. Ale 
chtělo by to sladění legislativy Evropské unie a českých vyhlášek, 
občas se to tluče. 

Jaké máte plány do budoucna?
Představy by byly, záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace v repub-
lice. Teď, když se všechno zdražuje, asi ještě chvíli počkáme, ale 
rádi bychom přistavěli výrobnu, protože máme provozovnu 
opravdu maličkou. Byly by potřeba i skladovací a zrací prostory. 
Rádi bychom se vrátili k výrobě plesnivých sýrů, protože po těch 
se lidem strašně stýská, a na ně potřebujeme mít zvláštní místnost 
– nebo aspoň chlaďák.

Hlavní plán je ale udržet se na trhu, vydržet a překlenout tuhle 
hroznou dobu, protože by mě moc mrzelo vzdát se něčeho, co jsem 
si zamilovala. Neumím si představit, že bych měla dělat něco jiného.

Děkuji za rozhovor.

Jindřiška Jandečková žije a pracuje v Jarově, kde má rodin-
nou sýrárnu.

Je vystudovaná biochemička pro výrobu lihu a vína, po- 
zději si doplnila učební obory mlékař a sýrař.

Pracovala pro Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, dělala 
obchodního zástupce Českomoravské stavební spořitelny, 
vedla second hand z Anglie, ale také dojila krávy v kravíně.

Je vdaná a  má tři syny. Nejstaršímu je 29, mladšímu 
24 a nejmladšímu 11 let.

Má ráda procházky, četbu i  kino, háčkování, pečení 
a dobrou muziku. 

Letos získala ocenění Regionální potravina Plzeňského 
kraje za Jarovský čerstvý sýr přírodní.

dřív, když to dělala babička. Baví mě to, jak se mléko pod mýma 
rukama promění v něco úplně jiného, a nikdy dřív bych neřekla, že 
se v „domácích podmínkách“ dá vyrobit to, co vyrábíme. 

Jak moc jiná je realita od představy, kterou jste měla před 
pěti lety?

Já jsem asi žádnou představu neměla. Skočila jsem do toho po hlavě, 
ono mi nic jiného nezbývalo. Řešila jsem v té době, kam půjdu do 
práce, protože prcek šel do školky. Nechtělo se mi dojíždět. Popravdě 
už pár lidí moje výrobky ochutnalo, protože jsem je dělala pro rodinu 
a kamarády. Kamarád si přišel pro sýr a někde se zmínil, pak se sem 
začali trousit i cizí lidé, kterým jsem musela vysvětlovat, že sýry 
neprodávám. Už jsem trošku tušila, že bych se tím uživit mohla. 

Jak dlouho trvalo počáteční období největšího záběru?
První dva roky. Zezačátku to byl velký skok, protože lidi se těšili na 
to, až konečně otevřu a budou si moct nakoupit. Zákazníci začali 
chodit, navyšoval se objem.

V období, než jsme pořídili paster, jsem neměla čas vůbec na nic. 
Byla jsem v sýrárně šestnáct hodin denně sedm dní v týdnu. Před 
Vánoci jsem měla i čtyřiadvacítky. Vydávala jsem objednávky na 
Štědrý den i na Silvestra. Ten začátek byl opravdu krušný.

Už jsem se ale naučila být na sebe opatrnější a začínám se mít víc 
ráda, takže vydáváme poslední objednávky tři dny před Vánoci. Lidé 
se mě ptají, jestli jim ten tác vydrží v ledničce do Vánoc, a já říkám: 
„Když si dáte ledničku a hubu na zámek, tak jo.“ Tak už i já mám 
Vánoce a Silvestr trošku volnější.

Jak sám sebe člověk přiměje zvolnit?
Asi úplně nejtěžší bylo začít lidem říkat ne. Ten, kdo začíná podni-
kat, je vděčný za každého zákazníka. Ale postupem času člověk musí 
najít pud sebezáchovy a svoje hranice. Nejde pracovat na 100 procent  
365 dní v roce. Musíte se naučit relaxovat. Pro mě bylo nejtěžší přestat 
lidem brát telefony v sobotu a v neděli. Naučit je, že po šesté večer 
telefon nezvednu. Já nejsem jenom sýrařka, jsem taky manželka, 
matka. A jsem taky ženská, která potřebuje mít trochu času pro sebe. 

Co děláte, když si potřebujete odpočinout?
Ráda jdu do kina, chodíme s mamkou a jejími kamarádkami. S dětmi 
vyrážíme na výlety, miluju procházky. Rozmazluju se masážemi. 
Háčkuju, už léta. Bylo období, kdy jsem neudržela háček v rukou, jak 
jsem je měla zlikvidované, dneska už to jde, ale po chvilkách. Vrátila 
jsem se ke čtení. Ráda peču, akorát není, kdo by to jedl, protože se 
snažíme jíst pečivo minimálně. Mám ráda tvrdší muziku, ale nepo-
hrdnu jakoukoliv, podle nálady. Měla jsem teď „škworové“ období, 
kdy duněla sýrárna. Pustím Metallicu a sýry jsou nabušené decibely. 
Ale úplně poslední zážitek, kterým jsem nabitá, byl koncert Lenky 
Filipové. Ta ženská je živel, má neskutečnou energii. Miluju šanson, 
miluju jazz. Muzika je asi největší odreagování.

Za Jarovský čerstvý sýr přírodní jste dostala ocenění Regionální 
potravina Plzeňského kraje. Jak k tomu došlo?

Kraj vyhlásil regionální kolo soutěže, kam jsem odeslala přihlášku. 
Na základě toho jsem dodala výrobky ke komisi na ochutnání, komise 
je ohodnotila a ten, kdo měl nejvíc bodů, vyhrál v dané kategorii. Pak 
jsme měli oficiální setkání v Klatovech, kde jsme se všichni ocenění 
seznámili a dozvěděli se, co nás čeká dál. Proběhly nějaké ochutná-
vací akce. Byly úspěšné, všechno se prodalo. Teď nás čeká slavnostní 
vyhlášení na dožínkách v Chanovicích.

Co od toho ocenění očekáváte?
Je to dobrá možnost dostat se na různé akce, kam jsou ocenění zvaní. 
V září pojedeme na dvoudenní vinobraní v Praze, v královských 
zahradách. Tam se hodně těším. Přemýšlíme nad tím, co s sebou vzít. 
Je to vinobraní, takže tam asi nepovezeme jogurty. Pak bude druhá 
velká akce, také v Praze, a to Gastrofestival, který je čtyřdenní, z toho 
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Září ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz 

Máme YOUTUBe kanál a Instagram – najdete nás pod celým 
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.

Kurzy začínají v týdnu od 12. září, pokud se naplní jejich minimální 
kapacita. V případě posunutí zahájení kurzu nebo jeho neotevření 
vás budeme informovat.

Přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, vyplněné na našich webo-
vých stránkách, případně osobně v kanceláři. Místo na kurzu je 
platné po zaplacení přihlášky.

Kancelář: 
pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin 
nebo po telefonické domluvě

Krásné září přejí

Petra Voblizová a lektoři Fénixu

Ve Fénixu se konal čtvrtý 
příměstský tábor

Poslední červencový týden se budova Fénixu proměnila v zázemí 
týmu mladých detektivů, jejichž úkolem bylo vyřešit záhadu ztra-
cených diamantů. 

Každé ráno jsme začali ranním kruhem, během kterého jsme 
s ostatními sdíleli, jak se zrovna cítíme, a pokračovali jsme ranní 
rozcvičkou. 

První den se nesl v přípravách našeho detektivního týmu – dostali 
jsme totiž dopis od hlavního detektiva pana Kocourka, ve kterém 
nám sdělil, co všechno by správný detektiv měl umět. Před tím, 
než jsme se vrhli do tréninku, jsme si ještě společně stihli vytvořit 
pravidla tábora. 

První přípravný den se vydařil, potrénovali jsme fyzičku, vyzkou-
šeli si rozšifrovat vzkaz, vytvořili si průkazky s vlastními detektivními 
jmény a připravili si detektivní kancelář. 

Druhý den jsme tedy již mohli zahájit pátrání po zloději a měli 
jsme štěstí, protože v ukradeném sáčku s diamanty byla díra. Dostali 
jsme zprávu, že v nepomuckém muzeu našli diamant, a tak jsme se 
tam ihned vydali. V muzeu se nám podařilo zajistit spousty různých 
otisků prstů. 

foto archiv Fénixu

Kolik pokusů máte, když 
vychováváte dítě?

Když se vám nepovede bábovka, můžete se ji pokoušet upéct tak 
dlouho, dokud se nestanete mistrem. Ale s výchovou dětí je to jiné. 
Najednou jsou dospělé a nikdy už nedostanete druhou šanci.

Mateřské centrum Beruška organizuje velmi oblíbený kurz Ana-
tomie lidské mysli, ve kterém se účastníci dozvědí, jak chápat cho-
vání dětí, jak se s nimi nenásilně a zábavně učit a jak je co nejlépe 
připravit do života.

Jenže výchovu dětí také často komplikují rodinné vztahy. Když 
se rodiče hádají, nebo dokonce rozvádějí, není domov pro duševní 
zdraví dítěte zrovna dobré prostředí. A tak je součástí výše zmíně-
ného kurzu také téma partnerských vztahů, budování vzájemného 
respektu a důvěry, náprava problémů ve vztazích. To vše postaveno 
na důkladném pochopení toho, proč se lidé chovají tak, jak se chovají.

A jak svoji účast komentovali účastníci?
„Chodím si sem dobít baterky.“
„Atmosféra u nás doma se zklidnila už po několika lekcích, na 

kterých jsem byla.“
„Dnes jsem si uvědomila, co své dceři nesmím dělat, pokud z ní 

chci mít šťastného člověka.“
Ukázková hodina, která je zdarma, se koná 19. 9. 2022 od 18:00 

hodin v MC Beruška v budově Fénixu. Pro rezervaci místa prosím 
volejte Martinu Strolenou: +420 602 641 436.

Martina Strolená, Tým MC Beruška

Zloděj byl ale mnohem vychytralejší, než jsme si mysleli, a při-
pravil na nás lest, a tak jsme celý třetí den plánovali na oplátku past 
na něj. Jeden z nejlepších nápadů byl vytvořit falešné diamanty 
a doufat, že se zloděj chytí. 

Ve čtvrtek jsme vyrazili na celodenní výlet. Jeli jsme vlakem do 
Srb, odkud jsme šli příjemnou procházkou lesem až do ždírecké zoo. 
Tam jsme si dali chvilkový odpočinek a pak nás na dobytí energie 
čekal oběd ve ždírecké hospodě. Potom už jsme měli na programu 
pouze cestu zpátky. 

A člověk se ani nenadál a byl před námi poslední den tábora, což 
znamenalo poslední den na dopadení zloděje. Zloděj se chytil do 
naší pasti a zanechal po sobě otisk boty, proto jsme mohli z šesti 
možných pachatelů s jistotou vyřadit tři, kteří měli malé nohy. Stále 
byli ve hře tři možní pachatelé, proto jsme se vydali na poslední 
prozkoumání okolí. Důkazů jsme našli mnoho, ale až červený šátek, 
který zloději pravděpodobně spadl při přelézání plotu, byl to, co jsme 
potřebovali. V tuto chvíli jsme si mohli být přímo jisti, že zlodějem 
je Ferda Kobylec, panu Kocourkovi jsme odeslali dopis se všemi 
důkazy a požádali ho o dopadení zloděje. Odpoledne nám za pomoc 
při dopadení přijela poděkovat i městská policie. 

Myslíme, že jsme si všichni celý týden společně užili, děti proje-
vily dokonce zájem o „alespoň jednu noc ve Fénixu“, tak uvidíme, 
třeba příští rok. 

Klára Šelmátová, Petra Voblizová, vedoucí tábora  
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Přesně 27. září roku 1902 došlo v Plzni ke slavnostnímu otevření 
nového městského divadla (Velké divadlo). Diváci v tento den mohli 
konečně spatřit nejen dokončenou budovu nového divadla v novore-
nezančním slohu, navrženou architektem Antonínem Balšánkem, ale 
i oponu vytvořenou akademickým malířem a nepomuckým rodákem 
Augustinem Němejcem. Zadání pro oponu znělo: „Město Plzeň vítá 
uměny na prahu nového divadla“. Ideový náčrt opony, detailní studie, 
dále celou levou stranu obrazu s plzeňskými sedláky a selkami vytvořil 
autor ještě v Plzni. Na dokončení opony se ovšem musel přesunout 
do Prahy, jelikož v Plzni nebyl dostatečný prostor pro tak rozsáhlé 
dílo. Oponu tak Němejc dokončil v malírně Národního divadla, která 
mu byla bezplatně zapůjčena. U vzniku opony byl přítomen i přítel 
Augustina Němejce, Vojtěch Hynais, autor současné opony Národ-
ního divadla. 

Předlohou pro ztvárněné postavy se Němejcovi stali skuteční oby-
vatelé Plzně. Ústřední postavu Tragédie vytvořil podle své budoucí 
manželky Marie Sedláčkové. Na oponě také zachytil Hynka Kaňáka, 

posledního profesionálního dudáka v Plzni. Zobrazil i údajně nejstarší 
ženu ve městě, paní Kateřinu Kavelkovou, které mělo být pouhých 
sedmdesát sedm let. Na oponě jsou samozřejmě zachyceny lidové 
kroje z Plzeňska, nechybí pohled na hrad Radyně a rovněž tradiční 
skašovské hračky. Ornamentální část opony s malbou scénového 
oblouku vytvořil profesor dekorativní malby na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze Karel Vítězslav Mašek. K práci na oponě se 
Augustin Němejc vrátil ještě jednou v roce 1924, kdy byl pověřen její 
opravou a konzervací. 

Augustin Němejc k oponě přistupoval jako ke svému životnímu 
dílu, veřejností a především odbornými kruhy byla přijata s velkým 
uznáním. Zmenšenou verzi opony si můžete prohlédnout v rodném 
domě Augustina Němejce v Nepomuku, a to po předchozí domluvě 
v Turistickém informačním centru Nepomuk - 371 591 167, infocent-
rum@nepomuk.cz

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk

Uplynulo 120 let od vzniku slavné opony Augustina Němejce

V tomto měsíci si připomínáme deset let od chvíle, kdy odstar-
tovala regionální linie projektu Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury 2015. V regionu zanechala dodnes stopy ve formě letního 
barokního festivalu nebo Zelenohorské madony, která byla odlita 
právě v roce 2015 během zahájení Plzně 2015. Před deseti lety vyjel 
rovněž regionální autobus Plzeň 2015, který přivezl kulturu i do 
malých vesniček našeho regionu.

Vzpomínka na Evropské hlavní město kultury

Augustin Němejc maluje oponu 
plzeňského divadla, na snímku
je zachycen i autor ornamentů 
Karel Vítězslav Mašek (v popředí), 
foto archiv DJKT

Nepomucké noviny / září 2022
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Léto s Divočátky  
bylo dobrodružné

Na konci června jsme se na vydařené slavnosti rozloučili jak s naším 
prvním školním rokem, tak s předškoláky, a vypustili všechna divo-
čátka vstříc prázdninám. To ale neznamená, že by se v lesním klubu 
nic nedělo. Naopak bylo pěkně živo. Kromě příprav na nový školní 
rok a vylepšování zázemí jsme si užili dva příměstské tábory. Na 
konci července jsme se proměnili v indiánský kmen, který musel 
při obstarávání obživy čelit mnoha nástrahám. Vyzkoušeli jsme si 
svou mrštnost, odvahu, vytrvalost i zručnost. Hodně jsme vyráběli, 
muzicírovali a hlavně si hráli. Nechybělo střílení z luku, pobyt v týpí, 
lapače snů, indiánské čelenky a samozřejmě totem. Úspěšný týden 
jsme zakončili slavností se spoustou dobrot a zaslouženou odmě-
nou pro malé indiány. Poslední srpnový týden pak patřil špiónům 
a agentům a plnění přísně tajné mise. O tom, jak se agentům dařilo 
a jestli byla mise úspěšná, vám napíšeme zase příště.  

Účastníci táborů byly nejen děti pravidelně navštěvující lesní klub, 
ale objevily se i nové tváře. Moc nás těší, že kapacita obou běhů byla 
téměř ihned zaplněna a že od malých účastníků i jejich rodičů dostá-
váme pozitivní zpětnou vazbu. Motivuje nás to k vymýšlení pokra-
čování táborů i dalších aktivit. Pokud se k našim dobrodružstvím 
chcete přidat, rozhodně nemusíte čekat na příští léto. Nejrůznější 
akce a výlety organizujeme i během roku. Také máme ještě volná 
místa v naší partě, náš další školní rok startuje v úterý 6. září. 

Pestrost aktivit můžeme zajistit i díky projektu Rok s Divočátky, 
který je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.

Pokud se o nás chcete dozvědět více informací nebo jen sledovat, 
jak se nám daří, navštivte

naše webové stránky www.divocatka.cz, facebookovou stránku 
Lesní klub Divočátka a nebo si rovnou naplánujte osobní návštěvu 
u nás v Bezděkovci. V úterý 6. a ve středu 7. září se na vás budeme 
těšit na dnech otevřených dveří. 

Barbora Vladyková, Lesní klub Divočátka

Po roce opět Tojice

Jedu do Tojic a předjíždím staršího muže, svátečně oblečeného, v bílé 
košili, pevným krokem kráčejícího do vsi. Je tady pouť! Zaparkuji 
za kapličkou sv. Vavřince a sestupuji směrem k ní. Jeden pohled mi 
stačí, abych si řekla: Tojičtí zase vše dokonale připravili! Je pose-
káno, lavice jsou připravené pod stanem, kaplička uklizena, plátno 
na oltáři, květiny…

Přijela jsem brzy, jsem tu zatím sama, a tak využívám čas k duchov-
nímu ztišení před obrazem Panny Marie namalovaným na stěně nad 
oltáříkem. Připadá mi v té chvíli moc krásný. Kdo je asi jeho autorem? 
V žádné jiné kapličce na Nepomucku myslím nenajdeme takovou 
malbu na zdi – spíše se díváme na obrazy v rámech či na sochy… 
Tojičtí slaví pouť k sv. Vavřincovi – ale tady je na ústředním místě 
Panna Maria… I když sv. Vavřinec tu přece je! Na malém obrázku 
zavěšeném vpravo na zdi.

Jen jsem dokončila Zdrávas, objevují se příchozí. To chci zdů-
raznit: každoročně je na mši přítomen i pan starosta Trhlík. Řeklo 
by se, že to není důležité, ale já to vnímám jako něco, co odkazuje 
k jakémusi řádu. Po mši svaté je to on, kdo všechny přítomné zve „na 
gulášek“. Jdeme všichni. Jindra Kříž ho uvařil a také ho roznáší spolu 
s paní starostovou hostům. Jako vloni, předloni, předpředloni… Na 
stole nakrájená cibule, chléb, koláče, moučník… Jako vloni, před-
loni, předpředloni… V Tojicích je řád, svět tu není vzhůru nohama. 

A pak se koná jako každý rok klání v pétanque. Vloni jsem litovala, 
že jsem účast odmítla. Teď s chutí tahám z čepice číslo. Deset! A hraje 
se. Porážíme s panem farářem šampionskou dvojici Trhlíkovic, pak 
i další dvojici. Ale pak se na nás uplatnilo ono úsloví „První vyhrání 
z kapsy vyhání". No prostě skončili jsme s bramborovou medailí. 
Martina Krumpholcová vtipně moderuje vyhlášení výsledků. Největší 
radost přišla, když jsem také já dostala diplom! Ještě předtím jsem 
si mohla popovídat s místními. Také s oním mužem, kterého jsem 
předjela a který se účastnil mše svaté. Mimo jiné jsem se od něho 
dozvěděla, co také může znamenat slovo „kufr“. No, můžete hádat! 
Nápověda zní: ten muž budoval silnice. Taky tu naši prádelskou, po 
které jsem se vrátila domů s hezkými zážitky.

Tojičtí, děkuji vám za pozvání do vaší sousedské pospolitosti!
                                                                                                                                                         
Marie Bílková

foto Viktor Vaniš

foto Barbora Vladyková
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PŠENIČKY

KOTOUŇ

Neděle 

11.9.2022
10.15 hod.Kostel Nanebevzetí Panny Marie

OBEC OSELCE srdečně zve na koncert:
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Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Obec Měcholupy se nachází severo-
západně od Nepomuku, na státní sil-
nici I/20, která ji dělí na dvě části. Její 
nadmořská výška činí 505 m n. m., 
celková rozloha 12,91 km2. Zástavba 
obce se rozkládá na jižním úbočí 
rozsáhlého lesního masivu Chýlava.

V  současné době žije v  obci 
208 trvale přihlášených obyvatel 
v celkem 110 domech s číslem popis-
ným. Padesát lidí žijících v obci je 
mladších 25 let věku, 117 obyvatel od 
26 do 65 let a 41 občanů je starších 
66 let. V obci žije o trochu více žen 
než mužů.

Funkci starosty v tomto volebním období vykonává pan Luboš 
Hataj, kterého jsme se jako obvykle zeptali na dění v obci.

Řekněte nám nějaké historické nebo turistické zajímavosti 
z vaší obce.

Historie obce sahá do 16. století, kdy můžeme vysledovat první 
písemnou zmínku o obci. Zhruba z této doby pochází hanlivá pověst 
o názvu obce – loupežníci zde měli pocestným loupit měchy s jejich 

věcmi a cennostmi, proto Měcholupy. Dominantou obce je bezpo-
chyby kaple sv. Cyrila a Metoděje, postavená v roce 1905, o 115 let 
později byla rekonstruovaná. Za prohlídku rozhodně stojí selská 
stavení na „staré návsi“. Turisté a cyklisté nevynechají výjezd na 
nedalekou Dubeč, kde došlo k leteckému neštěstí v průběhu druhé 
světové války. Ti, kteří pokračují dále, mohou vystoupat na vyhlídku 
Kámen, která je bývalým eneolitickým sídlištěm lidu Chamské kul-
tury. Těm, kteří nechtějí trávit čas v lesích, doporučujeme návštěvu 
místního hostince či v horkých letních dnech místní požární nádrž 
sloužící jako koupaliště.

Jak dlouho jste starostou?
V roce 2010 jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva obce, od roku 
2014 jsem vykonával funkci místostarosty. V tomto volebním období 
jsem byl zvolen starostou obce.

Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Úspěchů je z mého pohledu několik a je velmi těžké vybrat ten nej. 
V tomto volebním období se nám podařilo navázat na práci před-
chozího zastupitelstva. Administrativně jsme dotáhli jednu z nej-
větších akcí v historii obce, a to kolaudaci vybudované splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních vod. Zrekonstruovali a zateplili 
jsme obecní úřad, v něm vybudovali důstojné prostory pro úřad 

Měcholupy – živá pospolitost

Nepomucké noviny / září 2022



obce. Při rekonstrukci vzniklo i místo pro „poštu partner“, kterou 
využívají nejen naši občané, ale i občané ze sousedních obcí. Další 
velmi podařenou akcí byla rekonstrukce interiéru kaple Cyrila 
a Metoděje, do které jsme se podle dobových fotografií a odkry-
tých maleb pokusili vrátit původní výmalbu. Poslední suché roky 
nás přiměly řešit možnost zásobování obce pitnou vodou. Nechali 
jsme vyhloubit vrt, který má dostatečnou vydatnost a podle roz-
borů i velmi kvalitní vodu. Proběhla rekonstrukce podlahy v hos-
tinci a nákup nového vybavení; hasičská zbrojnice má nová vrata 
a klubovna hasičů také novou podlahu. Na problematická místa 
v obci jsme nainstalovali kamerový systém a tím se výrazně zlep-
šil pořádek zejména v prostoru pro ukládání tříděných odpadů. 
Poslední dokončenou akcí je doplnění několika herních prvků na 
hřiště pro nejmenší spoluobčany.

Když se nad tématem úspěchů v obci zamýšlím, tak tím největ-
ším je (a pevně věřím, že ještě dlouho bude) pospolitost občanů 
v naší obci a nekonečná chuť několika málo lidí připravovat celou 
řadu akcí, které se již tradičně v Měcholupech konají. Myslím si, že 
málokterá obec naší velikosti se může pochlubit tak bohatým celo-
ročním programem. 

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Radostí i starostí je celá řada. Největší starost nám dělají delší dobu 
nezodpovědní občané, kteří v rámci budování kanalizace napojili na 
splaškovou kanalizaci i dešťovou vodu. V době velkých přívalových 
dešťů se kvůli jejich bezohlednosti dá velmi těžko udržet provoz ČOV 
v požadovaných parametrech. Podobný problém způsobují i další 
občané, kteří si odpadní šachty pletou s místem, kam lze odhodit 
cokoliv. Tato dvě bolavá místa jsou opravdu velký problém. Zastupi-
telstvo již plánuje razantní kroky k nalezení těchto černých přípojek. 
Taková akce bohužel nebude zadarmo a zbytečně pro nezodpověd-
nost některých občanů bude muset obec vynaložit peníze, které 
mohla zainvestovat jinak a jinde. 

Aktuálně nejčerstvější problém, který zastupitelstvo musí řešit, je 
nový nájemce do naší hospody. Nechceme dopustit, aby místo, kde 
se měcholupští občané setkávají a kam se kolemjedoucí řidiči jezdí 
občerstvit a najíst, zelo prázdnotou. Stávající nájemce se rozhodl 
skončit k 30. září, a tak musíme v co nejkratší době najít nájemce 
nového.  

Jaký je společenský život v obci?
Pokud jsme na něco pyšní, pak je to společenský život v obci. Místní 
Sbor dobrovolných hasičů a iniciativa R.U.M. (Rádoby Umělci Měcho-
lupští) pořádá nejednu kulturní akci. U některých akcí pomohou 
i místní myslivci. Takže v Měcholupech to žije opravdu po celý 
rok. Na jaře se koná setkání žen a seniorů, pořádají se dětský maš-
karní rej, sportovní akce a tvoření s tematickým zaměřením, dětské 
dny. Velmi oblíbená je Měchpijáda – zkrácený název Měcholupské 
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olympiády (sportovní odpoledne plné her a soutěží), pouťová zábava 
spojená s přejezdy přes lávku, multižánrový festival Měcholupské 
dunění, koncerty či kulinářské soutěže. Každý rok obec pořádá 
zájezd na zajímavá divadelní představení. To opravdu není na obec 
s dvěma sty obyvateli málo.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Plánů je spousta, aktuálně probíhá oprava rybníku Petrák na zadní 
návsi. Do konce roku by jednotka dobrovolných hasičů měla obdržet 
nový dopravní automobil. 

Máme rozpracovaný územní plán obce, který bychom v roce 
2023 chtěli dotáhnout do finální podoby. Začíná se řešit projekt 
na multifunkční sportovní hřiště. Ve fázi příprav je také chodník 
spojující obec a les Škalice. Postupně probíhá obnova lesních 
porostů po kůrovci, připravujeme opravu některých lesních cest 
a přístupů do lesa. Většina akcí je pro zahájení realizace závislá 
právě na přidělení dotace. V minulosti jsme byli velmi úspěšní 
v získávání financí z dotačních programů, které nám pomohly 
realizovat zmíněné projekty. Doufáme, že do budoucna se nám 
bude i nadále dařit získávat finanční podporu a tím ještě více 
zlepšovat život v naší obci.

Děkujeme za rozhovor.

foto archiv obce, Michaela Janochová
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Pod Zelenou horou jezdily historické závodní motorky

Poslední červencový víkend se konal pod Zelenou horou a v okolí 
města Nepomuk již 41. ročník známého Nepomuckého trojúhel-
níku. Hlavním pořadatelem byl Automoto klub Nepomuk v AČR.

Nepomucké noviny / září 2022

www.sinepo.cz

POSILUJEME NÁŠ TÝM O TYTO PRACOVNÍ POZICE:

řidiče nákladních automobilů a tahačů

stavební strojníky pro obsluhu nakladačů, bagrů, válců ...

zedníky, železobetonáře, stavební tesaře a dělníky

hrubý měsíční plat až 55.000,- Kč

Nabízíme:

cílové výkonnostní odměny

stravné 110,-Kč/den

5 týdnů dovolené

příspěvek na penzijní připojištění

profesní odborná školení

práce s moderními stroji

SO, SŠ vzdělání - technického směru

Požadujeme:

řidičský průkaz sk. B, C, T

strojnické a profesní průkazy

praxe v oboru výhodou

Chceš to zkusit? Přidej se k nám.

SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
Tel.: 371 593 131 nebo mobil: 724 057 333
E-mail: info@sinepo.cz

Nepomucké noviny / duben 2020 35

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace

sponzor měsíce

Závod se jel jako přebor ČR v jízdě pravidelnosti historických 
závodních motocyklů s vloženou jízdou pravidelnosti historických 
motocyklů. Do závodu se přihlásil velký počet závodníků z celé 
republiky i z ciziny a jelo se ve 22 kategoriích v 10 jízdách.

Sobotní tréninkové jízdy i samotný nedělní závod se velice vydařil 
a po skončení byl komisí Autoklubu ČR a dalšími činovníky velice 
kladně hodnocen. Po oba dny se přišlo na probíhající jízdy a závod 
podívat mnoho diváků ze všech míst naší vlasti i ze zahraničí. 
Závodníci i diváci se do města Nepomuk a pod Zelenou horu při 
této příležitosti velmi rádi každý rok vrací. K celkové spokojenosti 
všech přispěly krásné letní počasí a celková atmosféra.

Závěrem bych chtěl poděkovat zejména městu Nepomuk za 
pomoc a podporu při pořádání závodu, obci Klášter, občanům 
Nepomuka za pochopení a celému AMK Nepomuk za uspořádání 
a organizaci tohoto velmi náročného podniku. 

Především si zaslouží obdiv a pochvalu dlouholetí členové AMK, 
kteří tímto sportem žijí celý svůj život a přes vysoký věk jsou stále 
aktivní, spolehliví organizátoři a dokonce závodníci.

Karel Fiala, závodník a občan z Kramolína

foto Pavel Jiran
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Výjimečné místo pro vás…

F I R E M N Í  A K C E  A  V EČ Í R K Y O S L A V Y  N A R O Z E N I N  A  V Ý R OČ ÍS E M I N ÁŘ E S V A T B Y C A T E R I N G O V É  S L U ŽB Y

V í c e  i n f o r m a c í  n a l e z n e t e  n a

VEČ ÍRKYT E A M B U I L D I N G Y

D E G U S T A C E  V Í N C A T E R I N GS V A T B Y

N A R O Z E N I N YS E Z Ó N N Í  M E N U
A N G U S F A R M

  to všechno můžete prožít v Angusfarm Soběsuky. 
Pripravujeme sezónní, degustacní i speciální menu. Rádi pro vás zajistíme catering na
míru a další služby. Naše restaurace, penzion, stodola jsou místa s kouzelnou rodinnou

atmosférou. Prijdte a budte u nás jako doma.

ˇ

ˇ

 

´´

ˇ

. . .

Podrobnější informace najdete i na stránkách www.koupelnysota.cz, nebo můžete zavolat na tel: 378 606 666.

Nabízíme i podlahové krytiny pro pokládku na sucho bez lepení, 
tedy laminátové podlahy s rychlým a jednoduchým systémem 
pokládky „click“. Tu zvládne každý zručný kutil. Připravili jsme 
pro vás také varianty lepených podlah, které se vyznačují nižší 
hlučností i lepším vedením tepla.

Pokud je vaším hlavním kritériem cenová dostupnost a jedno‑
duchost pokládky, prohlédněte si jako první kategorii laminátové 
podlahy. Vybírat můžete hned z několika dokonalých imitací dřeva 
nebo kamene. Nabídka zahrnuje také voděodolnou variantu 
vhodnou pro aplikaci v koupelně či kuchyni. Docílíte tak jednot‑
ného vzhledu podlahy napříč všemi místnostmi.

NOVě I VODěODOLNé LAMINáTOVé 
PODLAHY VHODNé DO KOUPeLNY.
Voděodolná laminátová podlaha vyrobená ze speciálního 
impregnovaného jádra na bázi dřeva. Spojuje výhody lamináto‑
vých podlah, kterými jsou zejména cenová dostupnost, jednodu‑
chá pokládka, velice realistická imitace dřeva a odolnost povrchu.

Laminátová podlaha WATER 100 je vhodná pro použití nejen 
v koupelně, ale třeba i v kuchyni.

Vzorky si můžete prohlédnout na našich prodejnách v Nepo‑
muku a Klatovech.

Koupelny Šota neumí jen keramické podlahy…
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NABÍRÁME
NOVÉ KOLEGY

Zkušební elektromontér
Obsluha obráběcího stroje

Obsluha formátovací pily na plasty
Svářeč plastu / Montér

Elektromontér
Svářeč oceli / nerezu

Skladník

BLOVICE

Nepomucké noviny / září 2022

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s
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Poutě a slavnosti v Nepomuku 
a okolí v srpnu

•  SO 3. 9. v 14.00 Sedliště u Vrčeně, kaple Panny Marie  
– poutní mše svatá

•  NE 4. 9. v 9.30 Budislavice, kostel sv. Jiljí  
– poutní mše svatá

•  NE 11. 9. v 9.30 Kotouň, kostel Narození Panny Marie  
– poutní mše svatá

•  NE 11. 9. v 15.00 Jarov u Prádla, kaple Panny Marie  
– poutní mše svatá

•  NE 18. 9. v 11.00 Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže  
– poutní mše svatá

•  NE 18. 9. v 15.00 Radochovy, kaple sv. Ludmily  
– poutní mše svatá

•  ST 28. 9. v 11.00 Žinkovy, kostel sv. Václava  
– poutní mše svatá

Svatojánský koutek

Stříbrný náhrobek SJN v pražské katedrále sv. Víta 
je monumentální a překrásné umělecké dílo. Snad 
je to nejkrásnější náhrobek v celé Evropě. Když 
před ním v úžasu stojíme, mohli bychom si uvě-
domit, že to trvalo 36 let (1735–1771), než „uzrál“ do 
dnešní podoby. Na samém počátku byla kresba, pak 
dřevěný model, podle něj se realizovalo dílo ve stří-
bře – tumba, ve které je křišťálová rakev, zdobená 
zlatem a drahokamy, se světcovými ostatky, nad-
nášená dvojicí klečících andělů. A ještě předtím se 
práce ujal mistr kameník, který zhotovil podstavec 
z mramoru, a poté mistr zámečník, jenž zhotovil 
železnou kostru pro upevnění všech částí. Později 
byl náhrobek doplněn baldachýnem z rudého hed-
vábného damašku. Náhrobek začal vznikat šest let 
po svatořečení SJN za vlády císaře Karla VI. a byl do 
dnešní podoby dokončen za panování jeho dcery 
Marie Terezie.

Kdo byli ti, kteří byli osloveni, aby dílo vytvořili? Byli to opravdu 
velmi významní umělci té doby. Pojďme si dnes něco říci o jednom 
z nich, u kterého cesta k vytvoření náhrobku začala.

Kdo oslovil vídeňského barokního kreslíře a architekta Josefa 
Emanuela Fischera von Erlach (1693–1742), aby nakreslil návrh 
na náhrobní sochu SJN klečícího na tumbě? Byl to vedoucí císař-
ských dvorských staveb Gudakar z Althanu, na kterého vznesli 

svoji prosbu objednavatelé z Čech. Otec Josefa 
Emanuela, architekt Johann Bernhard Fischer 
(1656–1723), měl k císaři velmi blízko: byl jeho 
vychovatelem a  pracoval ve službách císař-
ského dvora. Projektoval např. Schönbrunn či 
morový kostel sv. Karla Boromejského (Karl-
skirche), v Praze mimo jiné projektoval úžasný 
Clam-Gallasův palác, také vtiskl současnou 
podobu zámku Vranov nad Dyjí. Vedle takového 
otce, asi nejvýznamnějšího evropského barok-
ního stavitele, vyrůstal Josef Emanuel. Z obrazů 
známe podobu otce i syna: oba shlížejí na diváka 
v barokních parukách a tváří se vznešeně. Jako 
otec, i Josef Emanuel pracoval nejen ve Vídni, ale 
i v Čechách, a to na Moravě – podílel se na pře-
stavbách vranovského zámku, zámku ve Slavkově 
u Brna, zámků v Jaroslavicích a Židlochovicích, 

realizoval přestavbu kostela a fary v jihomoravském Šatově, kde je 
mimochodem u silnice socha SJN. A jednoho dne v roce 1735 vzal 
dvaačtyřicetiletý Josef Emanuel Fischer von Erlach papír a tužku 
a stvořil kresbu, podle níž Ital, rodem z Benátek, sochař Antonio 
Corradini, vytvořil dřevěný model (bozzeto) náhrobku SJN. Ale 
o něm si řekneme příště.

Marie Bílková

Johánkův náhrobek ve sv. Vítu 
První část

 

Josef Emanuel Fischer von Erlach
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Ve Lnářích obnovili kapličku 
sv. Jana Nepomuckého

Zrekonstruovaná kaplička u „Přístavu“ byla slavnostně požeh-
nána v sobotu 13. srpna P. Rudolfem Maria Huškem, duchovním 
správcem farnosti Blatná. Slavnosti se zúčastnili emeritní senátor 
Parlamentu České republiky Josef Kalbáč a další hosté a občané 
Lnář, nechyběli ani členové Matice sv. Jana Nepomuckého.

foto Pavel Jiran
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NePOMUK / září 2022 okolí Nepomuka / září 2022

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–neděle 8.30–11.30 a 12.00–17.00 hodin
                                                                                                             
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete 
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. 

Nepomucké noviny / září 2022

do 31. 12. Výstava Ve službě za všech okolností – od protekto-
rátní policie k Policii ČR 1942–2022, úterý až neděle 10.00–11.30 
a 12.00–17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

do 15. 10.  Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky, 
panelová výstava zapůjčená z Muzea Bedřicha Smetany v Praze, 
úterý–neděle 10.00–11.30 a 12.00–17.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk

do 19. 9.  Historie čokolády v Československu, úterý až neděle 
10.00–11.30 a  12.00–17.00 hodin, Městské muzeum a  gale-
rie Nepomuk

do 30. 9. Výstava 100 let panenky, úterý–pátek 9.00–16.00 / 
sobota 10.00–17.00 / neděle 13.00–17.00, Svatojánské muzeum, 
80 Kč / 40 Kč

do 31. 10.  Svatý Jan Nepomucký, nezapomněl ani my nezapome-
neme – výstava obrazů ak. malířky Victorie Kodl-Janotové, kostel 
sv. Jakuba, vstupné 50 Kč / 30 Kč

1. 9. – 31. 10.  Výstava Fotoklubu Nepomuk – Moravské Toskánsko, 
Zelenohorská pošta, zelenohorskaposta.cz

3. 9. 120 let založení Českého rybářského svazu z. s. – místní orga-
nizace Nepomuk – zábavné odpoledne s rybáři, okolí restaurace 
Na Vyskočilce (Knárovka)

3. 9. S párou na Blatenkách, jízda parního vlaku, odjezd z Nepo-
muku 9.00 hodin směr Blatná, www.cdnostalgie.cz

6. 9.  Představení záměru města Nepomuk „Revitalizace parku ve 
Dvorci V Huti“, od 17.00 hodin, restaurace Hotelu ve Dvorci

10. 9. Nepomucké trhy – potravinový a řemeslný trh, zahraje Duo 
Martin Kilby a Adam Klaus, 8.00–12.00 hodin, náměstí A. Němejce

10. 9. Pohádka O chaloupce z perníku, zahraje divadlo Kapsa 
Andělská hora, od 10.00 hodin, Malá letní scéna (v případě nepříz-
nivého počasí Městské muzeum a galerie Nepomuk), vstupné 50 Kč

11. 9.  Nepomucká koule + memoriál Jirky Holce, turnaj v pétanque 
dvojic nebo jednotlivců, registrace od 9.00 hodin, začátek turnaje 
v 10.00 hodin, startovné 50 Kč/hráč, pořádá Pétanque club TJ 
Sokol Nepomuk

17. 9. Zelenohorské vinobraní – pestrý hudební festiválek dob-
rého vína a zážitkové gastronomie, od 14.00 do 22.00 hodin, Zele-
nohorská pošta, vstupné dobrovolné, zelenohorskaposta.cz

do 18. 9.  Letem světem s naším motocyklem, výstava, út–ne 
10.00–17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

do 13. 11.  Naše paní Božena Němcová II., výstava, út–ne 10.00–
17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

do 30. 9.  Petr Šika – Cesty světla – výstava plastik, špejchar Ve 
Dvoře, Spálené Poříčí

do 14. 10.  Světlo a stín – výstava obrazů Zuzany K. Černé, Info-
centrum Spálené Poříčí

11. 9.  Kulturní program v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel 
Plzeňska v Žinkovicích u Žinkov, od 14.00 hodin, www.hucul-ol-
sovka.cz

15.–17. 9.  16. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 
Plzeňského kraje ITeP, TJ Lokomotiva Plzeň

15. 9.  80 roků se štětcem a paletou. Ladislav Čáslavský – kresby 
a obrazy, vernisáž výstavy od 17.00 hodin, hudební doprovod 
dětská kapela Dragon, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

20. 9. Brány historie otevřené – vzdělávací seminář, od 8.45 hodin, 
velký sál KKC Přeštice

20. 9.  Stíhací pilot RAF Stanislav Mašek, přednáška u příležitosti 
100. výročí narození tohoto rodáka z Komorna u Blovic, PhDr. Daniel 
Švec, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

20. 9. – 1. 10.  Poklady ze školního archivu GRAFIKY, výstava při-
pravená ve spolupráci s Gymnáziem Blovice, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

11. 9.  Pšeničky, koncert, kostel Nanebevzetí Panny Marie Kotouň, 
10.15 hodin

11. 9.  Pohádkový les na téma Zálesáci, start 9.00–10.30 hodin, 
zámek Spálené Poříčí

18. 9. Městská slavnost, Spálené Poříčí

24. 9.  Festival domácího jídla V Loužku v Bezděkovci, od 15.00 
hodin, hrají Srbští muzikanti, vstupné dobrovolné, ceny dobrot 
domácí, pořádá Bezděkovec 1551 z. s.

19. 9.  Anatomie lidské mysli, lektor Pavel Mudra, ukázková lek- 
ce kurzu zdarma, 18.00–19.30, MC Beruška, rezervace na  
tel. 602 641 436

6. 10.  Bájná kněžna Libuše a  první Přemyslovci, přednáška 
historika Libora Marka, 17.00 hodin, Městské muzeum a gale-
rie Nepomuk
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Čas se nezastaví, život jde dál,
jen vzpomínka zůstává nám.

Dne 7. září 2022 uplyne sedm let, kdy nás 
navždy opustil pan Josef Kovář ze Dvorce.

Stále vzpomíná manželka, dcera 
s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Před 20 lety, 15. září 2002, 
odešel navždy pan Karel Hora.

vzpomínka

Již maminko nejsi
pět let mezi námi,
už neslyšíme tvůj hlas,
zůstalo nám jenom vzpomínání
a čekat, jestli se
náhodou nevrátíš zas.

Smutné je datum 15. září, kdy nás navždy 
opustila moje milovaná maminka, naše 
babička, prababička a praprababička 
paní Zdeňka Tesařová ze Srb u Nepomuka.

Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami a ostatní příbuzní

Nikdy nezapomeneme, 
děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

Ve čtvrtek 29. září uplyne 60 let od úmrtí 
našeho otce, pana Ferdinanda Jiskry, nepo‑
muckého rodáka, majitele hotelu Zelený 
strom, bývalého pivovaru – stáčírny piva 
a výrobny limonád.

Otec vyrůstal jako polosirotek v početné 
rodině společně s osmi sourozenci. Vyučil se 

sladovnickému řemeslu v zelenohorském pivovaře a posléze 
získával zkušenosti v různých pivovarech po celé Evropě.

V 18 letech narukoval do 1. světové války, byl těžce raněn 
a upadl do ruského zajetí na Ukrajině. Přežil díky neobyčejné 
dobrotě a laskavosti obyčejných ukrajinských lidí, kteří ač sami 
měli hlad a bídu, dělili se s ním o poslední sousto. 

Tatínek měl veliké obavy z nastupujícího komunismu. Ty se 
bohužel naplnily. Zkonfiskovaný majetek, opakované věznění 
a podlomené zdraví byly příčinou jeho smrti pouhých 13 dní 
po propuštění z posledního pobytu ve vězení. 

Majetek, který otec usilovnou a dlouholetou prací vybudoval, 
byl rodině vrácen téměř zdevastovaný. Díky novým majitelům 
– rodině Sochorově – se znovu stal prosperujícím podnikem, 
který reprezentuje město Nepomuk daleko za jeho hranicemi, 
jak by si to tatínek určitě přál.

Marie Kolářová (roz. Jiskrová) a Ferdinand Jiskra, děti

vzpomínka
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řádková inzerce
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze 
jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30-16.00 hod.
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ZOO park v Třebčicích 
je celoročně otevřený 
každou sobotu
Rodinná Farma Kapsa, z. s. pomáhá zvířatům v nouzi.
Zvířátkům nabízíme vodu, jídlo, nocleh, příjemný pelech, odbornou 
péči, výběh a pohlazení. 

Nastálo, či dočasně, než zvířátku najdeme nového majitele. U nás 
na farmě má každé zvířátko jistotu, že bude žít a nepřijde na pekáč. 
V současné době máme v péči 101 zvířátek.

Snažíme se, aby u nás zvířátka byla šťastná a žila dlouhý, spoko-
jený život.

Naše zvířátka v ZOO parku můžete osobně navštívit, pohladit si 
je a vyfotit se s nimi.

Návštěva je zdarma.
Těšíme se na vás.

Každou sobotu otevřeno 14:00–18:00 hodin.
Nutná telefonická rezervace! 
Andrea Hladíková Kapsová +420 608 556 468
www.farmakapsa.cz

Andrea Hladíková Kapsová, Farma Kapsa z. s.

Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další 
práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.

Prodám pilový kotouč na cirkulárku 600 Kč, 60 cm. Tel. 776 814 094.

Prodám míchačku tovární výroba, na 1 kolečko. Cena 1500 Kč. Tel. 777 230 620.

Dva invalidní důchodci hledají šikovnou uklízečku do rodinného domu. Dva 
kilometry od Nepomuka, 100 Kč/hod. Tel. 602 245 532.

Pronajmu prostor. garáž v Nepomuku pod skalkou u Knárovky. Tel. 605 385 512.

Sháním, koupím věci po americké armádě z 2. sv. války. Tel. 602 673 408.

Prodám mikrovlnnou troubu 800 Kč, spací pytel šusťákový 200 Kč, pánská 
kožená budna černá na vel. 62 za 900 Kč, bunda zimní 200 Kč, vše v Nepomuku. 
Srp za 100 Kč, krumpáč 200 Kč. Tel. 776 693 073.

Prodám na Škodu Fabii 1 zadní nárazník červený 500 Kč a zahrádku 500 Kč. 
Tel. 607 633 428.

Prodám po 200 kč rybářskou židli, zimní bundu vel. 60, kempinkový stolek, 
plastový poklop Ø 90 cm, rychlovarnou konvici, spací pytel šusťákový, vše 
v Nepomuku. Tel. 776 693 073.

Prod. mrazák Liebher cca 120 lt., 3 roky v provozu, velice zachovalý, P. C. 6900 
Kč, dohodou. Úspora místa po přest. kuchyně. Tel. 776 153 573 Nepomuk.

Z důvodu přerušení činnosti omezuji stav rybářského náčiní. Prod. pruty s navi‑
jáky, stojany, batohy, pouzdra a další. Tel. 776 153 573 Nepomuk.

Koupím lištovou sekačku MF70 i rozbitou, co vám překáží, nebo bubnovou 
s pojezdem či mulčovač traktůrek s košem. Tel. 723 184 336.

Koupím kovadlinu jakoukoliv a výheň i malou polní či větší a nářadí, kleště, 
kladiva, probíjecí desku. Tel. 723 184 336.

Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV. Děkuji za nabídku. Tel. 723 971 027.

Farma Oselce a. s. přijímá objednávky na prodej brambor na uskladnění. 
Odrůdy Red Anna a Princess. Tel. 602 497 248, 602 873 068.



35inzerce

1 550 m
Děti 11-14 let

1 000 m
Děti do 10 let

5 000 m
Dospělí

10 000 m
Dospělí

OBČERSTVENÍ

DĚTSKÉ ATRAKCE 

A BOHATÝ PROGRAM 

STARTOVNÉ ZDARMA

Více informací na www.kl austimber.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ÝROBNÍHO AREÁLU VE DVORCI

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PILNICE
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24/25 ZÁŘÍ
KRAMOLÍN

SIDECARCROSS
A QUADCROSS
SOUBOJE NÁRODŮ


