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Dvorečtí hasiči se činili v masopustním reji i při hašení
V sobotu dne 26. února se po roční přestávce ve Dvorci opět uskutečnil masopustní průvod. Vyrazil v ranních hodinách od dvorecké
hasičárny a do pozdních odpoledních hodin prošel prakticky celý
Dvorec. Postupně se k němu připojovaly další masky a v určitou chvíli celý průvod čítal více než 40 masek, což lze označit za
rekordní účast ve více než desetileté historii, co dvorečtí hasiči
průvod pořádají. Panovala dobrá nálada a věřím, že lidé, kteří
masopustní rej u sebe před domem přivítali, nelitovali. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat všem za milé přijetí, pohoštění i za
poskytnuté finanční příspěvky, které v součtu dosáhly poměrně
vysoké částky. Ihned po skončení masopustu jsme se rozhodli
finanční výtěžek, po odečtení nezbytných výdajů, zaslat jako pomoc
na Ukrajinu.
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foto archiv DPS

V domově s pečovatelskou službou nezapomněli na MDŽ
Přesto, že to nebyl pátek,
slavili jsme velký svátek.
Všechny ženy se přivítaly,
za stůl si hned posedaly.
Bylo plno cukroví, pití, dobrot, chlebíčků,
co si naše holky zlaté k svému svátku přichystaly.
Muzika nám zahrála, byla velká zpívaná.
Přestože jsme trochu staří, tančili jsme jako mladí.
Děkujeme jim za to moc, udělaly nám radost.
Ještě jednou díky Vám, našim pečovatelkám.
Jindřich Král
foto archiv SDH Dvorec

Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že následující noc po náročném celodenním masopustním reji se náš sbor účastnil nočního
hašení požáru seníku ve Dvorci, při kterém členové naší jednotky
zajišťovali chod čerpacího stanoviště pro hasičská vozidla dopravující kyvadlově vodu na požářiště, přičemž jsme načerpali úctyhodných 211 m3 vody.
Poslední únorový víkend je důkazem toho, že Sbor dobrovolných hasičů ve Dvorci má svůj nezanedbatelný význam jak na poli
kulturním a společenském, tak i na poli hasičském, a je schopen
se oběma činnostem věnovat naplno. Za to patří všem aktivním
členům sboru poděkování.

Senioři z DPS děkují vedoucí R. Vodičkové a pečovatelkám M. Fialové, V. Hýskové a S. Korbelové za příjemně strávené odpoledne
u příležitosti svátku MDŽ. Nad rámec svých pracovních povinností
nám připravily pohoštění, dárek a velké překvapení, při kterém
jsme zapomněli na starosti. Toto sváteční odpoledne v nás zanechá
dlouhodobé vzpomínky.
obyvatelé DPS
Mezinárodní den žen slavily také Sokolky seniorky

Miroslav Němec, starosta SDH Dvorec

foto Marie Kašparová
Keramička Jitka Kahounová ve Fénixu,
foto Hana Staňková
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Slovo starosty

Vážení občané,
je to už měsíc, co nedaleko naší země, na
Ukrajině, zuří válka. S ní je spojen i příliv
ukrajinských uprchlíků, převážně žen
s dětmi, které u nás hledají bezpečí. Česká
republika se různými způsoby snaží uprchlickou vlnu zvládnout. Z nařízení hejtmana
připravilo město Nepomuk v prostoru sálu
Hotelu Dvorec 50 míst nouzového ubytování včetně dětského koutku. Pokud
bude pobytové centrum využito, zajistíme i teplou stravu. Děkuji všem, kteří se
o to postarali.
Zároveň chci poděkovat té spoustě
lidí, kteří se různými způsoby zapojili do
pomoci napadené Ukrajině, ať už ubytovávají ukrajinské rodiny, zorganizovali a naplnili materiální sbírku, zasílají
peníze či předávají informace, fungují jako
dobrovolníci.
Co bude dál, je těžké předvídat. Situace může být vážná ještě hodně dlouho
a pomoc může být potřeba, i když prvotní
nadšení opadne. Je to jedna z věcí, na
kterou upozorňují i humanitární organizace, nevyčerpejte se hned na startu. Nezapomínejte na svůj běžný život a dopřejte si
obyčejné radosti. Brzy budou Velikonoce,
tak vám přeji jejich veselé prožití.
Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Nepomuk se stal v roce 2021
mediální hvězdou

Koncert Evy Urbanové na nepomuckém náměstí 30. května 2021, foto Lukáš Mácha

Mediální hvězdou mezi malými městečky České republiky je za rok 2021 zcela nepochybně
Nepomuk v Plzeňském kraji. V médiích se jméno tohoto téměř čtyřtisícového města
objevilo ve více než 2200 příspěvcích a reportážích. Daleko za ním je pak na stříbrné
pozici Přibyslav s 1615 články a na třetím místě obec Rájec-Jestřebí, kterou tisk zmiňuje
1452krát. Vyplývá to z analýzy ročního mediamonitoringu společnosti TOXIN, která čítala
téměř dvacet tisíc mediálních výstupů.
Proč se vlastně Nepomuk dostal v minulém roce do popředí zájmu médií?
Nepomuk se svými 3730 obyvateli je známý především jako rodiště svatého Jana Nepomuckého a v loňském roce se zde konaly oslavy 300. výročí blahořečení tohoto světce.
„Svatojánské oslavy zahrnuly přes 70 akcí, ať již se jednalo o koncerty, mše, výstavy či
přednášky. Hlavním mediálním partnerem byla Česká televize, která zdarma celý měsíc
vysílala propagační spot (sledovanost zhruba 1 milion diváků) i natočila a odvysílala koncert Evy Urbanové z nepomuckého náměstí. Vynikající spolupráci jsme navázali rovněž
s TV Noe, Českým rozhlasem či regionálními deníky a weby. Celkový program oslav byl
natolik zajímavý, že přitahoval celý rok velkou mediální pozornost,“ sdělil Pavel Motejzík, vedoucí nepomucké kultury.
„Nepomuk má také od ledna vlastní městskou policii, která se stará o bezpečnost obyvatel i silničního provozu a pořádek ve městě,“ uvedl starosta města Jiří Švec.
Celkově mají malé obce do 4 tisíc obyvatel v českých médiích docela nerovné postavení.
Tu a tam se sice nějaký ten článek o nich objeví i v celostátních denících, ale v konkurenci
s problémy větších měst to není zrovna často. Mediální obraz malým obcím vylepšují
alespoň regionální noviny a rádia. I tak je ale pro městečka složité se do médií vůbec
dostat. Jejich viditelnost pro noviny i jejich čtenáře ještě více ovlivňuje série lokálně podmíněných okolností. Záleží na aktivitě představitelů samotného městečka i na atraktivitě
dané lokality ohledně přírody, kultury, průmyslu i dopravní dosažitelnosti.
Zdroj: Věra Tůmová, Infoprofigroup.cz
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z jednání zastupitelstva / zprávy / dotace
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Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) 24. února:

Mikrogranty Plzeňského kraje
na podporu a oživení kulturních
a uměleckých aktivit pro rok 2022

• ZMN schválilo finanční příspěvek pro Automoto klub Nepomuk
ve výši 200 tisíc korun s tím, že finanční prostředky budou použity na opravu vichřicí poškozeného majetku v areálu Nového
rybníka v Nepomuku.
• ZMN schválilo projekt vybudování dětského hřiště na vlastní
náklady z rozpočtu města v prostoru u bazénů v Nepomuku za
cenu předběžné nabídky 553 tisíc korun. Jedná se o variantu
dodávky tzv. šéfmontáže, kdy některé práce zajistí objednavatel.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty: podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na
území Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru,
které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na
hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarné umění
(autorské výstavy), popřípadě kombinace uvedeného.
V roce 2022 nebudou podporovány:
• doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter,
• plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce apod.,
• kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé (nejsou podporovány ani výstupy během kurzů apod. pro širokou veřejnost),
• akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.).
Důvod podpory
Podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky
Plzeňského kraje – vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru“
pro obyvatele i návštěvníky kraje, oživení dění v obcích a městech
kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí.

Vichřice poničila nejen areál kempu Nový rybník, ale i zařízení nedaleké
stezky Klejnot, foto Pavel Motejzík.

Cestujeme Plzeňským
krajem na jednu jízdenku
Využijte komfort přestupní jízdenky Integrované dopravy Plzeňského kraje, která umožňuje cestovat v rámci IDPK na jednu
jízdenku se všemi vlaky, s flotilou modrých autobusů dopravce
ARRIVA a ve všech provozech MHD v Plzeňském kraji (s výjimkou MHD Tachov).
Jak si koupím přestupní jízdenku v autobusu nebo ve vlaku?
Na začátku vaší cesty si koupíte jízdenku do cíle vaší cesty, přestože v průběhu cesty budete přestupovat. Řidič autobusu i průvodčí ve vlaku (i ve stanici) má v odbavovacím zařízení seznam
všech zastávek IDPK (včetně zastávek MHD v Plzni), nemusíte
tedy znát ani počet ani názvy zón, přes které budete cestovat.
V každém dalším spoji nahlásíte řidiči/průvodčímu zastávku, na
které budete vystupovat z daného spoje a přiložíte dopravní kartu
nebo QR kód na jízdence k odbavovacímu zařízení.
Jak si koupím přestupní jízdenku pro celou cestu v MHD Plzeň?
Pokud nemáte pro zónu 001 Plzeň předplatné, tak si na odbavovacím zařízení ve voze PMDP vyberete jízdenku P+V (dle vašeho
nároku na slevu) a tou se poté prokážete ve vlaku/busu, kde vám
bude vydána již jen doplatková jízdenka do vaší cílové zastávky.
Jak mohu prokázat nárok na slevu?
Slevy nebo bezplatná přeprava poskytované nad rámec výměru
Ministerstva financí jsou vázány na Plzeňskou kartu.
Pro zjištění ceny jednotlivé jízdenky můžete využít kalkulátor www.idpk.cz/cz/kalkulator-jednotliveho-jizdneho/
Další podrobnosti naleznete na www. IDPK.cz

Potenciální žadatelé
Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající
a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci 30 000 Kč
Žádosti do 15. 4. 2022 14:00:00
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

Zásoby ropy i produkce paliv
ve skupině ORLEN dokáží
pokrýt současnou poptávku
Naše mateřská skupina ORLEN sleduje současnou geopolitickou
situaci a je připravena na jakýkoli scénář včetně úplného zastavení
dodávek ropy z východního směru. Tato připravenost je výsledkem řady aktivit provedených za poslední čtyři roky. Během této
doby jsme v rafinériích skupiny ORLEN vyzkoušeli mnoho různých druhů ropy, a proto jsme připraveni zajistit provoz rafinerií v České republice, Polsku a Litvě při jakémkoli scénáři. To je
možné i díky diverzifikaci dodávek ropy, která taktéž proběhla
v minulých letech. Zároveň provádíme dodatečné spotové nákupy
ropy ze Severního moře a mimo Evropu.
Prioritou skupiny ORLEN v současné chvíli je zajistit kontinuitu provozu našich rafinérií a energetickou bezpečnost regionu
střední a východní Evropy.
Benzina ORLEN i nadále zůstává silným partnerem na vašich cestách a i nadále můžete využívat všechny naše služby, jak jste zvyklí.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na své obchodní zástupce
nebo naše call centrum 800 102 800.
Benzina ORLEN
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Čtyři dodávky materiální pomoci
byly odvezeny na Ukrajinu

zprávy / tipy pro občany
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Prosba o pomoc pro
ukrajinské uprchlíky

Prosíme naše občany a podnikatele našeho města a všech obcí
v rámci ORP Nepomuk o pomoc ukrajinským uprchlíkům.
Město Nepomuk, stejně jako další města v celé ČR, zajišťuje
a koordinuje ubytování, stravu, hygienické prostředky a další
náležitosti nezbytné pro ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.
Budeme vám velice vděčni, pokud se zapojíte do sbírky.
Sbírka je zaměřena na první základní vybavení,
nezbytné jsou především:
• přikrývky, polštáře,
• ručníky, osušky, utěrky,
• hygienické potřeby – toaletní papír, kapesníky, vlhčené ubrousky,
pleny, dámské hygienické potřeby, mýdla, šampony, desinfekce,
dětská kosmetika a kosmetika pro kojence apod.,
• trvanlivé potraviny – luštěniny, konzervy, těstoviny, trvanlivé
mléko apod.,
• trvanlivé potraviny pro děti – sušenky, přesnídávky, dětské příkrmy,
pitíčka, dětské kaše apod.,
• svítilny včetně baterií, prodlužovací kabely.
foto Hana Staňková

Moc děkujeme za všechnu materiální pomoc, která byla ve dnech
1. a 2. března shromážděna občany Nepomucka v prostorech Městského úřadu Nepomuk a Městské galerie Nepomuk. Oblečení, deky,
karimatky, ale i hygienické potřeby a potraviny zaplnily až po střechu čtyři dodávky. Dary byly přeloženy do kamionu a odvezeny na
Ukrajinu, kam podle našich informací zásilka v pořádku dorazila.

Prosím darujte jen to, co byste sami byli ochotni používat.
Vaší podpory si moc vážíme.
Sběrná místa:
Infocentrum Nepomuk
pondělí–sobota: 8:30–11:30 a 12:00–16:00
Městský úřad Nepomuk
pondělí: 8:00–18:00
středa: 8:00– 18:00
Kontakt: Mgr. Svatoslava Kožíková, tel. 725 168 245
Pro rodiny, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny na Nepomucku,
byly zřízeny webové stránky a FB skupina. Tato média slouží k předávání informací nejen administrativního charakteru, ale i k nabízení
a shánění konkrétní pomoci jednotlivým rodinám, které našly svůj
dočasný domov v okolí Nepomuka.
webové stránky: ukrajincinepomucko.webnode.cz
Facebook: Pomáháme Ukrajincům na Nepomucku

Neziskové organizace vytvořily centrální místo pro pomoc Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde
lidé mohou nabídnout svou pomoc v souvislosti se situací na
Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby pomoci, které
jsou následně kolegy z místních neziskových organizací a obcí
zpracovávány a propojovány. Platformu zajišťuje Konsorcium
nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje celkem 16 nevládních organizací zabývajících se dlouhodobě
migrací a integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník,
kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření se

nabídka objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné tlumočení,
dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc,
ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity lidem prchajícím před
válkou, určitě se na platformě zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je stále aktuální zejména v okrajových lokalitách
Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete touto formou
podpořit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú. 0093209320/0300.
Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji
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zprávy / dotace

Informace o probíhajících
investičních akcích
Sluníčko vykouklo a nám se rozběhlo vše, co jsme na podzim
a v zimě připravovali.
• Kolumbárium v urnovém háji: Výběrové řízení vyhrála firma
Kamenictví Nedvěd z Bližanov, která má dílo realizovat
do června.
• Parkoviště u ZŠ: V době, kdy píši tuto zprávu, se dodělává provizorní parkoviště a ostatní plocha. Od parkovací plochy bude
přístup do areálu ZŠ dvoukřídlou bránou, která nahradí jedno
pole stávajícího oplocení. Přesné místo bude vytvořeno po
dohodě s vedením školy.
• Multifunkční hřiště u ZŠ: Zde zhotovitel dokončuje drenážní
vrstvy, připravuje se kabeláž pro osvětlení a oplocení. Vše běží
dle harmonogramu.
• Čtyři bytové jednotky ve Dvorci: Tato stavba je příkladem dobré
součinnosti. Zavčasu jsme byli upozorněni na některé potencionální problémy, takže není třeba řešit změny náklady na
vícepráce. I zde je plněno dle plánu prací.
• Čistírna odpadních vod u Červeného mostu: Běží zkušební provoz druhé linky a nyní máme šest měsíců na vyladění provozu.
• Přesanická ulice: Nedodělky, které nebylo možno z technologických důvodů provést – pokládka živičného povrchu k ulici
Na Jednotě – budou hotovy v průběhu dubna.
• Oprava komunikace před OC Úslava: Výběrové řízení vyhrála
společnost Eurovia Silba, která má opravu realizovat do
12. května – tedy do pouti.
ZDE PROSÍM VŠECHNY O OHLEDUPLNOST A OBEZŘETNOST
V DOPRAVĚ. VÝJEZD Z NÁMĚSTÍ PLZEŇSKOU ULICÍ BUDE
UZAVŘEN.
• Bytový dům v Nádražní ulici: Dokončujeme práce na stropech
a běží výběrové řízení na zhotovitele střechy. Osloveno bylo osm
firem, vyhodnocení proběhne ve středu 22. března.
Připravujeme:
• Komunikace pro pěší a cyklisty Nepomuk–Dvorec: Po prověření
stavu s pozemky a připraveností dokumentace došlo k jednání s majiteli pozemků, které jsou součástí stavby a nejsou
v majetku města. Výsledek jednání je slibný a vše směřuje
k dohodě.
• Chodník Blatenská: Na místě proběhlo jednání všech zainteresovaných orgánů – „stavební“, „dopravní“ a „životní prostředí“.
Naštěstí byla stavba kdysi zahájena osazením obrub do zeleně,
proto lze využít dokumentace stávající. Nyní je pouze otázkou,
o kolik se rozpočet akce navýší změnou kanalizace. Ale chceme
realizovat letos!
• Pod Oborou II. a III.: Pracujeme na přípravě lokality.
• Vodovod v ulici Ke Mlýnu: Připravujeme výběr zhotovitele.
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Žádost o přidělení domácího kompostéru (v roce 2023)
v rámci území Mikroregionu Nepomucko.
Mám zájem o bezplatné zapůjčení domácího kompostéru, který po pěti letech přejde do
mého soukromého vlastnictví.
Velikost a typ kompostéru (zakroužkujte*):
A) Plastový uzavřený – objem cca 1050 l
B) Dřevěný otevřený – objem cca 1687 l
Pozemek, na němž bude kompostér umístěn (doplňte):
Obec ………………………………
Část obce/Katastrální území ……………………………………………….... parcela p.p.č.: ……………………….

Jméno a příjmení žadatele: …………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní adresa (jen je-li jiná): ……………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………. Telefon: ……………………………………………………….

Datum: ……………………………………..

Podpis: …………………………………………………………

Vyplněný formulář zašlete na podatelnu vašeho obecního úřadu, nebo naskenovaný na emailovou adresu: mnepomucko@gmail.com do 30. 4. 2022.
Kompostéry budou poskytovány pouze do vyčerpání zásob. Na zapůjčení kompostéru není
právní nárok.
Prioritně budou upřednostněni zájemci, kteří dosud kompostér pořízený v rámci dotace
nemají.
Pozn. * - Můžete si požádat max. o 2 ks – zakroužkujte tedy nejvýše 2 typy. Pokud chcete dva
stejné, zakroužkujte jen jednu variantu a dopište „2x“)

Nabízené kompostéry (ilustrační obrázky)

Plastový kompostér s víkem zajišťuje rychlé a efektivní zkompostování biologického odpadu.
Vhodný i pro městské dvorky. Objem cca 1050 litrů.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Dřevěný kompostér se vyznačuje originálním šikmým natočením půlkulatinových stěnových
prvků – kompost nevypadává a vzduch může proudit. Dlouhou životnost zaručuje hloubková
impregnace netoxickými solemi na bázi bóru a mědi. Vhodný pro přírodní zahrady i komunitní
kompostování.
Objem cca 1687 l (cca 150x150cmx75cm).

Další informace o kompostování na www.kompostuj.cz

zprávy
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Jarní pouť v Nepomuku
navštívili vzácní hosté
Pouť byla zahájena již ve čtvrtek 17. března přednáškou Mgr.
Michala Červenky z Muzea jižního Plzeňska. Následoval sobotní
koncert „Středověká mše v době umučení svatého Jana z Pomuku“
z konce 14. století v Hudebním sále Arciděkanství Nepomuk. Šlo
o skutečnou raritu. Vystoupila sopranistka Anna Petrtylová, tenor
Marek Žihla a Tomáš Hála zajistil hudební doprovod na dobové
nástroje. Během koncertu byly vystaveny originály pergamenových rukopisů notového záznamu z konce 14. století.
Mše v kostele sv. Jana Nepomuckého v neděli 20. března, kterou
celebroval českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, byla
věnována 629. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň
100. výročí úmrtí posledního českého krále blahoslaveného Karla I.
Součástí mše byly relikvie obou světců. Habsburkové měli sv. Jana
Nepomuckého ve velké úctě, byl patronem jejich domu, zasloužili se o jeho blahořečení i svatořečení a pravidelně navštěvovali
Janův hrob v katedrále sv. Víta v Praze i Janovo rodiště – město
Nepomuk. PhDr. Milan Novák, osobní pobočník arcivévody Karla
Habsburského, požádá 1. dubna na Madeiře o darování a umístění stálé relikvie do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku.
Ta by měla být slavnostně do kostela umístěna přesně za rok, při
630. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého. Bude se jednat o jedinou relikvii v rámci Plzeňského kraje. Zároveň ve Svatojánském
muzeu Nepomuk vznikne stálá expozice k poctě rodu Habsburků
ve spojení ke sv. Janu Nepomuckému.
Hlavními hosty nedělní mše svaté v Nepomuku byli:
Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně
Matice staroboleslavské a jeden ze strážců Palladia země české,
jmenovaných kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským,
PhDr. Milan Novák, komandér papežského řádu sv. Řehoře Velikého, komtur řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko
-Lotrinského, představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR,
osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského,
Ing. Gabriela Kalinová, CSc., členka výboru Sdružení pro záchranu
Malostranského hřbitova, historička, spisovatelka, překladatelka,
Pěší pluk IR-35 Pětatřicátníci z Plzně.

1.

2.

3.

4.

1. Koncert hudby z konce 14. století v Hudebním sále Arciděkanství
Nepomuk, na dobové nástroje hrál Tomáš Hála, foto Pavel Jiran
2. Procesí s poutní sochou sv. Jana Nepomuckého vychází z budovy
Arciděkanství Nepomuk, foto Milan Demela
3. Nedělní mši svatou celebroval Mons. Pavel Posád, foto Pavel Motejzík
4. Pětatřicátníci s PhDr. Milanem Novákem, osobním pobočníkem
arcivévody Karla Habsburského (vpravo), v popředí relikviář s ostatky
Karla I. Habsburského, foto Pavel Motejzík
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PRODEJTE S NÁMI!
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Řešení právních
právních vad
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nemovitosti.
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údržba zeleně.
zeleně.
Profesionální
zpracování
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nemovitosti,
tržní
odhad,
plán
Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
prodeje.
Inzerce na
na podstatných
podstatných placených
placených realitních
realitních serverech.
serverech.
Inzerce
Výběr kupce,
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Výběr
plynoměru.
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Financování
Financování obchodu
obchodu hypotéčním
hypotéčním úvěrem.
úvěrem.
Kompletní
Kompletní právní
právní servis
servis včetně
včetně přepsání
přepsání elektroměru
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ale
i
životní
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Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
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Rekonstrukce
Stavební práce.
práce.
Stavební

Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?
Vše potřebné zařídíme! Prodat nejvyšší nabídce? Ano!
Zajistíme pro Vás aukci Vaší nemovitosti!

Cena: 2.990.000 Kč
Prodej chalupy 4+1, 170 m ,
pozemek
1877RODINNÉHO
m2, NehodivDOMU 4+1,
PRODEJ
2

PRODEJ RODINNÉHO
DOMU 4+1,
POZEMEK 1 289 m22, NEPOMUK

Cena: 700 Kč/m2

2 730 000 Kč

2 730 000 Kč
Prodej zahrady, 952 m2
, Dvorec

POZEMEK
1 289
m , NEPOMUK
K prodeji
nabízíme
chalupu
v rekonstrukci se stodolou a garáží. Na konci
zástavby, s velkou zahradou.

K prodeji nabízíme zahradu s možností
výstavby (plocha pro produkční využití).
Elektřina a vodovod na okraji pozemku.
P. č. 65/1, LV 242.

Kód: 53606

Kód: 53991

www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk
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Do Fénixu s důvěrou
I vy můžete zachránit lidský život, jen vědět jak
Dne 23. února se uskutečnil seminář na téma „Jak poskytnout první
pomoc“, který byl určen převážně pro teenagery ve věku od 13 do
19 let. Semináře se zúčastnilo celkem osm dětí, dle jejich slov to
bylo pro všechny velice zajímavé a poučné. Pod odborným dozorem pana doktora Michala Marečka, formou prezentace i praktické
ukázky, se všichni přítomní dozvěděli základy poskytnutí první
pomoci. Každý si sám mohl vyzkoušet, jakou sílu a koncentraci
musí vyvinout, aby pomohl jinému člověku, který nedýchá. Na
třech resuscitačních figurínách – na modelech dospělého, dítěte
a novorozeněte – prováděli masáž srdce. Stopovalo se, jak dlouho
vydrží tempo sto zmačknutí za minutu, než by přijela záchranná
služba nebo postižený začal znovu dýchat. Všichni uznali, že je to
velice náročné, a to již po několika vteřinách.
Děkujeme za skvělou prezentaci a odbornou ukázku své práce
panu doktorovi a těšíme se, stejně jako děti, na další spolupráci!

Přátelské setkávání v „Kruhu“

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás!
Jsme projekt do Fénixu s důvěrou.
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu

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.

Rodiče samoživitelé mají ve Fénixu dveře otevřené, nově i v odpoledních hodinách. Každé druhé úterý v měsíci se budeme scházet
v prostorách Fénixu. Dle zájmu účastníků pak na tyto „Kruhy“
budeme zvát různé hosty i z řad odborných poradců (dluhové,
rozvodové poradenství aj.).
Poprvé se setkáme 12. dubna v 17:00 hodin, popovídáme si o každodenních starostech a potřebách samoživitelů a zjistíme, s čím
bychom vám mohli pomoci. Přijďte se za námi podívat do příjemného prostředí volnočasového centra Fénix, které se nachází v srdci
Nepomuku, děti vezměte s sebou, o jejich zábavu bude postaráno!

Stále probíhá pomoc pečujícím osobám
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Krátké zprávy

Nepomučtí policisté řešili v období od 15. února do 14. března řadu
případů, alespoň s některými z nich vás rádi seznámíme. Opět
začneme činy z oblasti BESIP.
V odpoledních hodinách dne 26. února hlídka OOP Nepomuk
zastavila na nepomuckém náměstí Augustina Němejce vozidlo
zn. Jeep Renegade. Jeho řidič se na výzvu policistů odmítl podrobit dechové zkoušce.
Následujícího dne ve večerních hodinách byli nepomučtí policisté povoláni k dopravní nehodě na křižovatce silnic č. 20 a č. 188
u obce Podhůří. Zde spatřili osobní vozidlo zn. Chevrolet Cruze,
které leželo v příkopu. Na místě se nacházel i řidič vozidla, který
„nadýchal“ 1,87 promile alkoholu v dechu.
Dne 10. března hlídka OOP Nepomuk zkontrolovala v nepomucké ulici Na Kaplance řidiče vozidla zn. Škoda Octavia. Muž
se na místě podrobil testu na přítomnost návykových látek, který
byl pozitivní na pervitin.
V odpoledních hodinách 11. března nepomučtí policisté zastavili
v Rožmitálské ulici ve Dvorci osobní automobil zn. Škoda Fabia.
Jeho řidič „nadýchal“ 0,27 promile alkoholu v dechu.
Příslušníci OOP Nepomuk zkontrolovali v pozdních večerních
hodinách dne 14. března na hlavním nepomuckém náměstí vozidlo zn. Škoda Fabia. Jeho řidička se podrobila testu na přítomnost
návykových látek, který byl pozitivní na pervitin.
Dne 16. února odpoledne byla hlídka OOP Nepomuk zavolána
k případu, kdy byl v linkovém autobusu v Nádražní ulici v Nepomuku napaden řidič. Policisté nakonec vypátrali podezřelého
na náměstí Augustina Němejce. Jednalo se o devětkrát soudně
trestaného pětatřicetiletého muže. Toho zajistili a eskortovali
na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Muž je podezřelý
z trestného činu výtržnictví. Tímto chceme poděkovat cestujícím
z autobusu, kteří ve věci podali důležitá svědectví.
Ve spolupráci s příslušníky kriminální policie a vyšetřování se
nepomuckým policistům podařilo objasnit případ vloupání, ke
kterému došlo v noci z 23. na 24. února v jedné z obcí na Nepomucku. Pachatelem byl 46letý třináctkrát soudně trestaný muž,
který se vloupal do neobydleného domu s dílnou a připravil si zde
věci k odcizení. Těch však bylo tolik, že je nebyl schopen z místa
odnést. Proto je zde ponechal a odcizit je již nestačil.
Dále policisté v uvedeném období zasahovali u několika požárů.
Jeden z nich si bohužel vyžádal lidský život, když 28. února vzplál
v obci Dvorec seník.
Nepomučtí policisté se v současné době zabývají kuriózním
případem, ke kterému došlo v odpoledních hodinách 5. března
u obce Prádlo. Zde jezdili po louce dva motocyklisté, během čehož
vyběhlo z nedalekého křoví několik srn. Jedno ze zvířat do jednoho
z jezdců narazilo a vážně se zranilo. Druhý motocyklista následně
slezl ze svého stroje a srnu „dostřelil“ legálně drženou zbraní.
Téhož dne obdržela stejná hlídka oznámení, že u silnice mezi
obcemi Žinkovy a Březí neznámý pachatel vysypal stavební suť.
Během toho však jeho vozidlo vyfotografoval okolo projíždějící
řidič. Ten za ním potom jel až do Chocenic, kde se mu auto ztratilo mezi domy. Hlídka OOP Nepomuk provedla pátrání a podařilo
se jí naleznout jak vozidlo, tak i podezřelou osobu. Policisté navíc
zjistili, že se na vozidle nacházejí odcizené registrační značky
a není registrováno na území ČR.
Ve večerních hodinách 9. března nepomučtí policisté vypátrali
v obci Čepinec muže, na kterého byl vydán příkaz k zatčení. Osoba
byla následně eskortována na policejní celu do Plzně.

Libuše ve Vítaném hostu. Časopis Vítaný host v Plzeňském kraji
1/2022, který zakoupíte v Infocentru Nepomuk, přináší informace
o historii Smetanovy opery Libuše. Opera byla napsána jako korunovační k neuskutečněné korunovaci Františka Josefa I., proto na
premiéru čekala celých devět let, než s ní mohlo být slavnostně
otevřeno Národní divadlo v Praze.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Pomník Pátera Cibuzara znovu zničen. Dne 26. února řidička
rozbila při autonehodě vloni obnovený pomníček oblíbeného
P. Cibuzara u odbočky ze silnice I/20 na Klášter. Nehoda bude
řešena s pojišťovnou se snahou vytvořit již třetí pomník.
Burza v Tchořovicích zahájila sezónu. V sobotu 26. března proběhla
první letošní Auto moto antik & sběratelská burza v Tchořovicích
u Blatné. Zpevněná prodejní plocha na letišti o rozloze 300 tisíc m2
bude pro prodejce i kupující přichystána v následujících termínech:
28. května, 25. června, 27. srpna, 24. září, 29. října a 26. listopadu 2022.
Zaměstnavatelé a zájemci o práci se mohou konečně potkat naživo
na veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. Koná se tentokrát 12. dubna v TJ Lokomotiva v Úslavské ulici v Plzni na Slovanech a nabídne stovky pracovních míst z celého Plzeňského kraje,
desítky vystavovatelů a doprovodný program s řadou přednášek,
poraden i aktivit pro radost. Nabízeny budou také profesní, rekvalifikační a další kurzy, z nichž řadu lze získat bezplatně. Všichni
návštěvníci mají vstup zdarma. Akci pořádá plzeňská společnost
Grafia, další informace: http://praci.najdisi.cz

V Nepomuku byly zřízeny
vysokorychlostní WIFI
pointy zdarma

Díky projektu Evropské unie WiFi4EU, který nabídl 100 % dotaci
na realizaci internetového připojení, najdeme v Nepomuku a ve
Dvorci nově tzv. WI-FI pointy, které nabízejí internet zdarma (bez
hesla). Nacházejí se na těchto místech:
• Sportovní hala Nepomuk, šatny, tenisové kurty, zahrádka
u Sokolovny
• Knihovna, prostor před knihovnou, zastávka Třebčická
• Dvorec - vlaková a autobusová stanice, zahrádka restaurace
a zahrádka KODUSu
Zakázku realizovala firma ARENIS s.r.o. ze Spáleného Poříčí.
Dlouhodobě WIFI připojení zdarma nabízí také Informační
centrum Nepomuk, Poliklinika Nepomuk či restaurace ve městě.
Případně je možné využít internetovou úřední desku, která je na
budově Městského úřadu (budova B) na náměstí.

zprávy
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Zahrada před Dětským domovem Nepomuk
projde kompletní proměnou
projektu je tak nastaven. V letních měsících jsme využili pomoci
dobrovolníků z Českého olympijského výboru, kteří nám přijeli
pomoci prořezat a uklidit velké množství keřů a prosekat nepřístupné části. V zadní části zahrady byl také odstraněn zbořený
a vyhořelý altánek, který nebylo možné opravit.
Věříme, že během roku 2022 již začnou první přípravné zemní
práce a bude dotažen projekt parku do finální verze. Pokud se vše
podaří, velice rádi bychom v létě 2023 zahradu otevřeli a zahájili provoz.
Důležité je, že se snažíme v rámci projektu spolupracovat
s městem Nepomuk i místními podnikateli, aby tento projekt co
nejlépe zapadl do koncepce fungování města.
Na výsledek se moc těšíme.
Roman Suda, ředitel Dětského domova Nepomuk

foto archiv DD

V únoru 2020 jsme začali s úklidem zahrady před dětským domovem, která ležela ladem nejméně posledních sedmnáct let. Prvotní
úklid znamenal hlavně sběr odpadků, kterých se na zahradě
nahromadilo na pět stodvacetilitrových pytlů. Následně jsme ještě
v březnu 2020 začali hrabat suchou trávu a listí, sbírat popadané
dřeviny a skládat kameny z rozbitých cest.
V dubnu nám pomohla specializovaná firma porazit některé
poškozené stromy a zafixovat ostatní vzrostlé stromy před rozlomením koruny. Následně jsme během roku prováděli již jen sekání
trávy a sběr starého dřeva.
V roce 2021 jsme začali kácením náletových stromů, které jsme
mohli porazit sami. Konkrétně šlo o třináct akátů a několik náletových ovocných stromků. Ještě v březnu stejného roku došlo
bohužel na kácení nejkrásnějšího stromu na zahradě, zhruba sto
třicet let starého javoru mléč. Tento strom prošel několika kontrolami, zda by bylo možné jej zachránit, ale kmen stromu byl tak
významně narušen dutinami, že bylo nařízeno pokácení z důvodu
bezpečnosti. Velké části kmene jsme si ponechali na zahradě pro
využití do připraveného projektu. Během roku 2021 jsme také
představili vedení města, prostřednictvím Komise pro rodinnou
a seniorskou politiku, náš záměr přeměny zahrady na volnočasový
park pro rodiny s dětmi a seniory. Již máme první návrh, jak by
budoucí zahrada mohla vypadat, a věříme, že základní charakter
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Téma: Uprchlíci z Ukrajiny
Současná uprchlická vlna je pro Českou republiku největší v samostatné historii.
Do Česka za tři týdny ruské invaze přišlo 270 tisíc válečných utečenců z Ukrajiny,
z nichž většinu tvoří ženy a děti. Je zřejmé, že uprchlíci přicházejí v takovém množství,
že jejich přítomnost se projevuje, či brzy projeví, i v menších městech a obcích.
Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
Otázku jsme zastupitelům pokládali 11. března, situace se však mění velmi rychle.
Jednotlivé odpovědi tak odrážejí dobu svého vzniku.
„Je město Nepomuk podle vás na uprchlickou vlnu připraveno?
A jak by mělo postupovat?”

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Probíhající uprchlickou vlnu z Ukrajiny musí především zajistit stát, který situaci koordinuje ve spolupráci s kraji. Myslím
si, že uprchlíci z Ukrajiny přicházejí zejména do větších měst
nebo míst, kde mají nějaké kontakty (příbuzné) či předchozí pracovní zkušenost.
Je otázkou, jak dlouho bude trvat válečný konflikt a jaké budou
dopady humanitární krize. Je možné, že podpora, kterou bude
potřeba zajistit přítomným uprchlíkům, bude probíhat nejen
několik týdnů či měsíců, ale možná i několik let.
Pokud bude potřeba, město Nepomuk může pomáhat při vyhledávání ubytovacích kapacit či zprostředkovávat nabídky práce a případně
jako zřizovatel příspěvkových organizací pomoci se začleňováním dětí
do MŠ a ZŠ. Při poskytování podpory by mělo město spolupracovat
i s neziskovkami a institucemi, které mají letité zkušenosti s organizací a poskytováním nejen finanční podpory (například Charita ČR
či různé nadace a fondy). Až čas ukáže, zda je město Nepomuk připraveno na probíhající uprchlickou vlnu z Ukrajiny.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Nevím, jestli je otázka vhodně položená. Podle mého názoru
v reakci na takovou situaci hledá patřičné správné kroky celý
svět a soudě dle současného stavu hledání těch nejoptimálnějších
řešení neustává. Další věc je aktuálnost, nikdo netuší, jaká bude
situace v době, kdy Nepomucké noviny vyjdou.
Uvažujeme-li o přístupu vlády České republiky ve vztahu k příchozím z Ukrajiny, pak řada rozhodnutí je přenášena na krajské
úřady a z nich dál na obce. Totéž platí i pro ministerstva, která

předávají pokyny, doporučení ap. v rámci svých kompetencí, a je
na obcích, školách, zdravotnických zařízeních, jak s nimi podle
svých možností naloží.
Která obec, které město má v záloze malé byty, které by mohly
v podobných situacích posloužit? Pochybuji o tom, že Nepomuk
disponuje volnými vybavenými byty, které by mohly okamžitě
sloužit. Podle dostupných informací ministři a představitelé krajů
i velkých měst o možnostech ubytování soustavně jednají a nelze
se divit, že se se zvyšujícím se počtem příchozích názorově někdy
shodují a někdy rozcházejí.
Další varianty pomoci jsou na jednotlivcích, podnikatelích a firmách, tato pomoc jde mimo všechny obce a je jen a jen na rozhodnutí každého.
Můžeme si jen přát, aby ta nesmyslná válka už byla minulostí.

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Na tuto otázku je poněkud složité reagovat s ohledem na její časovou odlehlost od jejího položení a doby, kdy se čtenáři dostanou
do rukou odpovědi v těchto novinách. Situace totiž může být již
odlišná oproti době, kdy byla otázka položena jako aktuální.
Nicméně jsem přesvědčen, že naše město je na uprchlickou vlnu
připraveno a mělo by postupovat v rámci mezí, které je schopno
zodpovědně zvládnout. Je jasné, že ve vztahu k velikosti našeho
města jsou určité tomu odpovídající kapacity, a osobně si myslím,
že jsme schopni přijmout a postarat se o zhruba 50–60 ukrajinských uprchlíků. Myslím, že větší počet už by mohl být problematický. Kromě toho vím, že nějakých 30 lidí je již ubytováno
v rodinách, což je dobrá zpráva. Pokud by k nárůstu osob přeci
jen mělo dojít, pak po vyčerpání vhodných míst, které je město
schopno k tomu účelu použít, vidím jedno z možných řešení,
kterým by mohlo být dočasné využití přímo k tomu vhodných
prostor v dokončeném objektu Alzheimer Centra, který je dosud
prázdný. Ovšem toto zařízení městu nepatří, proto by vedení
města mělo v případě potřeby vstoupit do společného jednání
s jeho vlastníkem, respektive provozovatelem.
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Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Předně je třeba říci, že to, co páchá ruský vládnoucí režim na
Ukrajině, je strašlivé a neomluvitelné zvěrstvo, odporná agrese,
válečný zločin! Je zcela pochopitelné, že obyvatelé Ukrajiny se
snaží před válkou utéct. Velmi mile mě překvapilo, jak velká vlna
solidarity se zdvihla v Česku. Zapojili se samozřejmě i členové
nepomuckých Zelených.
Jak by ale mohlo konkrétně pomoci naše město? Ještě před pár
týdny asi nikdo nepočítal s tím, že by k nám, do Nepomuku, měly
dorazit desítky či stovky uprchlíků. A asi ani teď žádná záplava
nehrozí, městská samospráva nedisponuje většími ubytovacími
kapacitami. A případné nouzové ubytování někde na sále bude
z podstaty věci jen provizorní. Nižší desítky běženců z Ukrajiny
zde ale již jsou a nepochybně ještě další přibydou. Zejména jde
o ženy a děti. Městský úřad by tedy měl pomoci hlavně se zajištěním školního vzdělávání, poradenstvím a navazujícími sociálními službami, například v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou.
Předpokládám, že uprchlíkům budou nápomocny i Úřad práce či
celostátně působící neziskové organizace.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Nejsem si jist, že se tento problém bude týkat i našeho města.
Příjem uprchlíků reprezentuje především ubytování a zajištění
pracovních příležitostí. To jsou podmínky, jejichž splnění v Nepomuku zatím ve větší míře nevidím. Jiné by to bylo, kdyby nynější
majitel zatím nevyužitého Alzheimer Centra jej poskytl k ubytování, pak by byl Nepomuk schopen pomoci poměrně velkému
množství běženců bez větších potíží.

Miroslav Němec st. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Město Nepomuk dle mého názoru zatím připraveno na uprchlickou vlnu není. Myslím, že by mělo zmapovat možnosti ubytování
(např. sportovní hala, ubytovna FK Nepomuk a další). Jeden velký
prázdný objekt tu máme – domov pro seniory, ale jeho využití pro
tento účel by bylo asi nereálné. V případě, že by státní příspěvek
na ubytování nestačil, měla by se zvážit možnost úhrady části
nájemného. Kromě pomoci s ubytováním by pak mohlo město
zorganizovat sbírku věcí pro uprchlíky – trvanlivé potraviny,
hygienické potřeby a další dle aktuálních potřeb.
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Václav Novák (KSČM)
K dané problematice se nehodlám vyjadřovat.

Jiří Švec (ANO 2011, bezp.)
Situace se mění každým dnem, v současnosti je na tahu vláda ČR
jak s kompenzacemi, tak i nabídkou ubytování Ukrajinců ve vládních zařízeních (např. zámek Štiřín a další). V pátek 18. března
proběhne další kolo jednání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Otázka je velmi citlivá a má několik směrů náhledu.
Pomoc je zcela na místě a vlna solidarity se ukázala při sbírce,
kdy dary zcela zaplnily přízemí radnice. V tomto směru – dobrovolnosti dle možností lidí, měst i státu aktivitu vítám. Je ale druhý
pohled, kdy tuto laťku je třeba nastavit tak, aby bylo možno dodržet
vše, k čemu se tím zavazujeme. MŠ Dvorec měla již před situací na
Ukrajině plný stav, v Nepomuku jsme schopni přijmout maximálně
šest dětí, a to je před zápisem, tak musíme počítat s průměrným
ročníkem. O kapacitách zdravotnictví nemluvě. To vše bude třeba
dle situace řešit. Třetí náhled je ten, že tabulkově jako ORP máme
nějaké povinnosti, ať se nás někdo ptá, nebo neptá. V pondělí
21. března přišlo nařízení hejtmana, že musíme mít připraveno
„nouzových“ 50 míst, která mají jasné parametry. Tuto povinnost
jsme splnili, za což všem, kdo se na tom podíleli, děkuji.
Ve středu 23. března bylo v prostoru sálu Hotelu Dvorec vytvořeno 50 míst nouzového ubytování včetně zajištění stravy a dětského koutku.

?

Vážení občané,
podílíte se na pomoci válkou zkoušené
Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Z činnosti Jednotky dobrovolných hasičů Nepomuk

V období od 23. února do 15. března byla naše jednotka povolána
Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje k osmi událostem.
Dne 28. února ve 2:35 ráno jsme byli společně s jednotkami HZS
Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Dvorec vysláni k nahlášenému
požáru haly v areálu Zemědělského družstva Dvorec v Nepomuku
v ulici Ke Dvorům. K události jsme vyjeli s technikou CAS 30 Tatra
a později i s DA Ford Tranzit s nákladním přívěsem. Jako první na
místo dorazila jednotka HZS, která zjistila, že je požárem zcela zasažena hala plná slámy a sena, a velitel zásahu nechal operačním střediskem vyhlásit druhý stupeň poplachu. Na místo tak bylo povoláno
dalších pět jednotek, a to jednotky SDH Kasejovice, SDH Jarov, SDH
Mladý Smolivec, SDH Ždírec a SDH Čížkov. Nejprve bylo nasazeno
několik vodních proudů na ochlazování ocelové konstrukce a plechové střechy, aby nedošlo k jejímu zborcení. Také byl uhašen okolní
porost, na který se požár přenesl. Čerpací stanoviště k plnění cisteren vytvořila místní dvorecká jednotka u rybníku v Železné Huti,
později byla na čerpacím stanovišti nasazena i jednotka z Čížkova.
Ostatní jednotky prováděly dovoz vody cisternami na požářiště
a samotné ochlazování a hašení. Po domluvě s pracovníky zemědělského družstva byla hořící sláma a seno vyváženy manipulátorem
na vedlejší zorané pole a současně prolévány vodou. Během zásahu
byla v seníku nalezena osoba bohužel již bez známek života. Po zadokumentování místa nálezu bylo tělo vyneseno k dalšímu ohledání
koronerem a soudním lékařem. Jednoho hasiče s náhlým zhoršením
zdravotního stavu musela z místa zásahu transportovat sanitka do
nemocnice. Jednotky na místě ukončily zásah před polednem, naše
jednotka ještě provedla ve večerních hodinách kontrolu vyvezené
slámy, která se po dohodě se zemědělským družstvem nechala
dohořet. Škoda byla předběžně stanovena na 250 tisíc korun, příčina
vzniku požáru je v šetření. Na místě zasahovali také územní řídící
důstojník HZS, vyšetřovatelé HZS, Policie ČR včetně Služby kriminální policie a vyšetřování a psovoda, koroner a pohřební služba.
Společně s jednotkou HZS Nepomuk jsme byli 8. března v odpoledních hodinách vysláni k požáru lesního porostu u Nekvasov.
K události jsme vyjeli s oběma cisternami, stejně tak i jednotka HZS.
Požár pravděpodobně vznikl po předchozím pálení a rozšířil se na
plochu cca 20 arů. Obě jednotky ho zlikvidovaly pomocí několika
vodních proudů a lafetové proudnice z CAS 30 za necelou hodinu.
Přilehlý mladý les se podařilo od ohně uchránit.
K dalšímu požáru lesního porostu, tentokrát na vrchu Čihadlo
u Polánky u Kasejovic jsme byli posláni s dalšími pěti jednotkami
včetně dvou jednotek z Jihočeského kraje v pátek 11. března v podvečer. Požár vznikl z předchozího pálení klestí a silný vítr ho rozfoukal na plochu asi 100 x 100 metrů. Jednotky zamezily šíření do
přilehlého mlází a následně požár zlikvidovaly několika vodními
proudy C a D a lafetovou proudnicí za necelé dvě hodiny. K události
jsme vyjeli s vozidlem CAS 30 Tatra. Celkem na místě zasahovalo
osm cisteren, dva dopravní automobily a vyšetřovatel HZS. Naše
jednotka navíc držela pohotovost na zbrojnici v počtu pěti členů
pro případ dalšího výjezdu.
Během této pohotovosti jsme byli vysláni s technikou CAS
20 Tatra Terrno k požáru sazí v komíně rodinného domu v Polánce
u Kramolína. Dále k události vyjela CAS 30 Tatra, která se vracela od
předchozího zásahu a automobilový žebřík HZS Nepomuk. Jednotka
provedla vyčistění komína pomocí kominického nářadí a kontrolu
spalinové cesty a kotle. Ke škodě při požáru nedošlo. K události
se dostavil i vyšetřovatel HZS, který majiteli domu udělil na místě
blokovou pokutu za neplatnou revizi komína.
Sobota 12. března byl pro hasiče bláznivý den. V celém kraji likvidovaly hasičské jednotky na třicítku požárů, převážně suché trávy,

foto archiv SDH Nepomuk

křovin a lesního porostu. Naše jednotka likvidovala tři požáry. Jednalo se o požár suché trávy v Srbech, požár suché trávy a křoví
v lokalitě mezi Zeleným Dolem a Červeným mostem a požár lesního
porostu u Štipoklas, který likvidovalo pět cisteren ze čtyř jednotek.
V neděli 13. března jsme v časných ranních hodinách vyjížděli
znovu, tentokrát do objektu dřevovýroby v Třebčicích k požáru
hromady kůry a několika klád složených vedle. Za pomoci manipulátoru byla kulatina převezena a kůra rozhrabána a prolita vodou
se smáčedlem. Požár se obešel beze škody.
Ve dnech 11. až 13. března zasahovaly obě nepomucké jednotky
celkem u 11 požárů. Většina těchto požárů vznikla nedbalostí člověka
při pálení zbytků ze zahrad, kdy ve spojení se suchem a větrem došlo
k nečekanému a rychlému rozšíření požáru. Důležité informace
o vypalování porostů, které je zakázáno, a potřebná opatření při
pálení zbytků ze zahrad a lesů najdete na stránkách www.hzspk.cz.
Jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk zasahovala v uvedeném období u 27 událostí. Převážnou většinu tvořily
právě požáry.

Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Nepomuk

V pátek 4. března jsme při příležitosti Mezinárodního dne žen
uspořádali na hasičské zbrojnici posezení s občerstvením pro
naše členky, manželky, přítelkyně a dcery. Na sobotu 9. dubna je
po loňské covidové odmlce naplánovaný tradiční Hasičský bál,
který bude na sále Hotelu U Zeleného stromu (Švejk restaurant)
a zahraje na něm poprvé kapela Pelíškové. Stejně tak doufáme,
že v sobotu 30. dubna opět ozdobíme a postavíme májku a upálíme čarodějnici. Akce se bude konat v areálu hasičské zbrojnice
od 16:00 hodin.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk
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Pionýři už připravují
letní tábory

Tábory 2022

Pionýrská skupina Nepomuk pořádá na táborové základně v Přebudově u Kasejovic čtyři dvoutýdenní a jeden týdenní letní tábor
pro děti. Cena pobytu na přebudovských dvoutýdenních táborech je u 1.- 4. běhu 4.700,- a pro pionýry 4.200,- a cena pro týdenní
„nulťák“ tábor pro rodiče s dětmi (Pro děti do 6 let: 1500,- Kč,
pro děti nad 6 let 2300,- a pro dospěláky: 3000,- Kč).
Dále pořádáme 5. běh ve Svojšíně cena poukazu je 4950,- . NOVINKA Připravujeme příměstské tábory na klubovně v
Nepomuku, téma bude vědecké, pořádaný oddílem Géniové. Cena poukaz je 2200,- a pro pionýry 1900,-.

Letošní táborovou sezónu nám na naši základnu připlují zahájit
Piráti a námořníci, což je tábor pro rodiny s dětmi, který se tam
zdrží pouze týden. Jako další na 14 dní se tam objeví Divoký západ,
který následně vystřídají Vikingové. Další běh bude Přebudovská
TV, kde se můžete těšit na nejznámější pořady z obrazovky. Táborovou základnu i s prázdninami zakončí Hry bez hranic. Mimo
základnu pořádáme ještě tábor ve Svojšíně, na klubovně v Nepomuku a ve Vrčeni.

Tábor
Téma
Termín
stav přihlášek: volné/kapacita
0. běh
Piráti a námořníci
26.6 .- 2.7.2022
1. běh
Divoký západ
3. - 16.7.2022

hlavní
vedoucí
tábora

/80

2. běh
Vikingové
17.7. - 30.7.2022

/80

3. běh
Přebudov TV
31.7. - 12.8.2022

/80

4. běh
Hry bez hranic
14.8. - 26.8.2022

/80

5.běh Svojšín
Pevnost Svojšín
6.8. - 20.8.2022
Příměstský tábor Vrčeň
Piráti z Karibiku
1.-5.8. 2022
Příměstský tábor Géniové I NOVINKA
11.-15.7. 2022, klubovna Nepomuk
Příměstský tábor Géniové II NOVINKA
15.-19.8.2022, klubovna Nepomuk

/60

/15

Kontakt

Martin
Běle

Vladislava Bělová, Tel: 605 301 990
e-mail: belova.vladka@seznam.cz

Jakub
Vosyka

Jakub Vosyka, Tel: 725 501 042
e-mail: jakub.vosyka@elitexnepomuk.cz

Václav
Horník

David Milota, Tel: 607 873 459
e-mail: prihlasky.p2@seznam.cz

Miloslava
Růžičková

Miroslava Růžičková, Tel: 739 336 091
e-mail: miloslava.brejchova@gmail.com

Marie
Vokurková

Marie Vokurková, Tel: 734 172 522
e-mail: marri.v@seznam.cz

Miroslav
Hejlík

Tel: 777 041 962
Tel2: 721 078 070(tábor)
e-mail: mhejlik@seznam.cz

Lenka
Strolená

Tel: 722 533 045
e-mail: lenka.slehofrova@seznam.cz

Lenka
/15 Skřivanová

Lenka Skřivanová,
Tel: 608352202
skrivanovalenkaa@seznam.cz

Lenka
Skřivanová

Lenka Skřivanová,
Tel: 608352202
skrivanovalenkaa@seznam.cz

/15

Táborové poukazy si můžete zajistit u hlavních
vedoucích táborů
Aktuální k 1.3.2022

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

Dragon ztracen na ledových pláních
Mrzne až praští, šupiny omrzají, ale našemu Dragonovi to nevadí. Zahřívá ho dračí oheň, který má každý drak v sobě.
Divoká vánice mu zamotala hlavu, neví kde je a to mu bere síly bojovat. Jediné, co dokázal, bylo vyslat myšlenku
našemu dračímu cvičiteli. To, co bylo vidět, nebylo příjemné… jen sníh a led. Jsi dostatečně odvážný, aby ses vypravil
na sever do ledových pustin a zachránil našeho draka?
Kdy: 20. – 22.5. 2022
Kde: táborová základna Přebudov u Kasejovic
Pro koho: žáci 2. – 9. tříd
Začátek: sraz tradičně v pátek v 16:15 na nádraží v Nepomuku, odjezd autobusemdo Budislavic v 16:35
Konec: rodiče sami zajistí odvoz dětí z TZPřebudov v neděli do 13:00
Cena: 500 Kč / 400 Kč pročleny Pionýra
Ssebou: Oblečení do přírody, pevnou obuv, oblečení na spaní, spacák, hygienické potřeby,
kopie kartičky pojištěnce, pláštěnku, holínky, baterku, šátek a čepici
Přihlášky dostupné do 30. dubna 2022 u Adély Horové, kontakt: 777 987 622; adelahorovka22@seznam.cz
Akci uhraďte hotově nebobankovnímpřevodemdo10. května 2022 – číslo účtu a VSna přihlášce
Kapacita omezena, protoneváhejte!!

ZŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / duben 2022
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Asi nejdůležitější zprávou je zápis do 1. ročníku naší školy. Letos
proběhne ve středu 13. dubna od 13:00 do 17:00 hodin. S radostí
přivítáme budoucí prvňáčky na naší škole a máme pro ně připravený i bohatý doprovodný program.
Během března jsme se také zúčastnili mnoha soutěží – okresních kol olympiád v českém jazyce, biologii, dějepisu a angličtině.
Také se rozbíhají sportovní soutěže, jsme přihlášeni do McDonald´s cupu pro malé fotbalisty, určitě se zúčastníme soutěží
v basketbalu, atletice a dalších.
V pátek 1. dubna se zapojíme do akce Ukliďme Česko. Tato
akce proběhne celostátně o den později v sobotu 2. dubna. Snad
si během tohoto úklidu všichni uvědomí, že je potřeba se chovat
šetrně a zodpovědně nejen v přírodě, ale také ve městě.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se v této nelehké
době rozhodli jakýmkoli způsobem pomoci lidem z válkou postižené Ukrajiny. Základní škola Nepomuk už přijala některé ukrajinské žáky a je připravena jim poskytnout vzdělání během jejich
pobytu v České republice.
Aula školy se na dva dny proměnila na kinosál

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Třeťáci jezdí do Horažďovic na plavecký kurz

Během října došlo k rozvolnění protiepidemických opatření,
a tak se můžeme ve všech prostorách naší školy pohybovat
již bez roušek a respirátorů. Všichni jsme to přijali s viditelným potěšením.
Jsme rádi, že se situace zase dostává do normálu a my už budeme
ve škole nadále pracovat tak, jak jsme zvyklí, bez omezení a dalších
zásahů do běžné výuky. Velmi nás těší, že můžeme uskutečňovat
akce, které během posledních dvou let nemohly proběhnout.
Stavba nového školního hřiště úspěšně pokračuje a celá škola
se už nemůže dočkat, až bude moci na nové sportoviště vyběhnout.
Navštívilo nás kino na kolečkách a na dva dny se naše aula proměnila na kinosál. Žáci prvního stupně zhlédli novou pohádku
Tajemství staré bambitky 2, šesťáci a sedmáci viděli film Myši
patří do nebe a na osmáky a deváťáky čekal cenami Český lev
ověnčený Zátopek.
Třídy 3. A a 3. B jezdí do Horažďovic na plavecký kurz. Všem
se výuka líbí a my doufáme, že na konci budou z našich žáků
zkušení plavci.
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OD 14 HOD.

20:00-23:00

NO V INK A

Nemáte při ruc e drobné? Žádný problém.

Na myčce můžete nyní využít terminál pro platbu kartou.
Pro bližší informace, podrobný návod a ceník navštivte náš web: www.unibrick.cz

rozhovor měsíce
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Vždycky mě fascinovaly tváře
Rozhovor s Jitkou Kahounovou
Text a foto: Hana Staňková

Jitka Kahounová je milá dáma, která má ruce od hlíny. Věnuje se totiž keramice,
kterou nejen vyrábí, ale také umožňuje poznat toto umění dětem i dospělým na kurzech
ve Volnočasovém centru Fénix v Nepomuku. Tam jsme se také sešly k rozhovoru.

Jak dlouho působíte ve Fénixu?
Vlastně od začátku, je to sedm nebo osm let. Když Fénix začínal,
vybrala si mě Mirka Brožová (zakladatelka Fénixu, pozn. red.), protože mě znala a hledala někoho, kdo bude učit keramiku. Já právě
dokončila akreditovaný kurs lektor keramiky v Kohoutově a ráda
jsem její nabídku přijala.
Jak jste se vy sama dostala ke keramice?
Celkem náhodou, na začátku devadesátek jsem se přistěhovala do
Plzně a potřebovala jsem práci. Nejdřív jsem prodávala v umělecké
galerii, ale ta skončila. A pak jsem viděla inzerát, kde hledali pracovníka na výrobu umělecké keramiky. Zašla jsem tam a oni mě
vzali, i když jsem neměla žádné zkušenosti. Učila jsem se lít hlínu do
forem, pak výrobky retušovat a domodelovávat, no, moc umělecké
to nebylo. Ale byla tam dobrá parta a hodně jsem se naučila. A taky
jsem mohla modelovat figurkám obličeje, to mě bavilo.
Co jste měla v plánu dělat původně?
Chtěla jsem hlavně odejít od strojírenství, které jsem vystudovala,
aniž bych k němu měla nějaký vztah. Po revoluci jsem chtěla začít
úplně znova.
Proto jste se odstěhovala do Plzně?
Ve druhém ročníku na SPŠ strojní jsem od Škodovky získala stipendium. Podmínkou pro jeho získání bylo šest let pracovat ve Škodovce.
To jsem splnila, ale pak jsem chtěla hlavně pryč. Už ve čtvrťáku jsem
z odborných předmětů prošla s odřenýma ušima, ke strojům jsem
neměla žádný vztah. Po maturitě jsem pracovala ve Škodovce v kanceláři, byla to sice konstrukce, ale vypisovala jsem papíry a občas
jsem udělala čárku do rysu. Pak jsem tři roky v počítačovém středisku obsluhovala počítače. Tenkrát jeden takový počítač zabral celou
větší místnost. Dobrá parta, ale práce…, už nikdy takovou práci dělat
nechci. Takže jsem chtěla dělat cokoliv jiného a pokud možno tvůrčího, a když mě vzali v té keramické dílně, tak jsem se toho chytla.
A jak jste se osamostatnila?
Můj muž chtěl dům, tak jsme se v roce 1997 odstěhovali z Plzně sem
do Vrčeně. Měli jsme dvouleté dítě, byla jsem na mateřské, a pak
když náš Kuba přinesl ze školy přihlášku do ZUŠky v Nepomuku,
tak jsem ho vozila na výtvarku a přes vlastní dítě jsem se ke keramice vrátila i já. Tady v ZUŠce dělají i kurzy pro dospělé, přihlásila
jsem se a dostala se zas do skvělé party žen. Myslela jsem si, že už

něco umím, ale my jsme tam pod vedením lektorky ke keramice
přistupovali úplně jinak, a to mě bavilo daleko víc, než komerční
přístup v keramické dílně. A když už jsem měla tolik výrobků, že
mi to nechtěli v ZUŠce vypalovat, tak jsem musela udělat další krok.
Má drahá tchýně mi dala peníze na pec, koupila jsem si kopací kruh
z druhé ruky, můj muž mi postavil v našem domě ve stodole dílničku. Mohla jsem začít točit na kruhu a to se stalo mou posedlostí
na dlouhé týdny.
Jak došlo k rozhodnutí, že začnete keramiku prodávat?
Víte co je salámová metoda? Někde začnete a pak to musíte doplnit.
V Blovickém muzeu tenkrát spustili jarní trhy a oslovili mě, jestli
bych tam prodávala keramiku. Nadělala jsem tedy nějaké zvony
a docela dost jich prodala. Ještě bez živnosťáku, ten tam tenkrát
nechtěli. A pak mi někdo řekl, že bychom mohli jet na další trhy, a jak
jsem se dostala do toho určitého okruhu lidí, nabalovalo se to. A to
už ten živnosťák byl opravdu třeba, tak jsem si řekla, že to zkusím.
Překvapilo mě, co všechno k tomu ještě potřebuju, ale člověk to
nějak dá, když musí. Vždyť ze začátku jsem si myslela, že nedokážu
ani sama pálit pec. A pak jsem zjistila, že musím ještě umět prodat,
to taky moc neumím. Ale našla jsem tady Zuzku Smithovou, kamarádku, jezdily jsme na trhy spolu, tak nám to začalo jít, jsme dobrý
tým. Nějak jsme se nacpaly na Křivoklát, pak do Chanovic, ale teď
jsme byly dva roky bez trhů. Musela jsem se naučit, jak prodávat
přes internet a jak zboží zabalit, aby ho nerozbila přepravní služba.
Dívala jsem se na vaše stránky, že jste spustila e-shop.
Mám šikovnou sestřenici, která mi ho udělala. Já jsem prodávala
přes Fler, ale je pravda, že ten e-shop vypadá líp, jen potřebuje
ještě hodně dodělat. Najít nějaký koncept, aby nezapadl, e-shopů
je spousta. Na Fleru je to stejné, je tam milion lidí a člověk se musí
nějak dostat dopředu, jinak je ztracený.
Když se staráte o prodej, máte čas vyrábět?
Sednu k počítači a pak zjistím, kolik je hodin, že jsem nic neudělala a nebudu mít co prodávat. Zboží se musí nafotit tak, aby bylo
prodejné, to je taky potřeba se naučit, pak k němu něco napsat. To
všechno mě baví, ale čas, ten je proti mně.
Jak vám jde podnikání?
Nějaké zakázky mám, ale je to takových pár kapek. Jsem ráda, když
se někdo, kdo už má s mou prací zkušenost, vrátí a objedná si něco
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většího. Z toho žiju, ale netvrdím, že se tím živím, nemůžu o sobě
mluvit jako o podnikatelce. Mám velkou podporu v rodině. Finančně
nás zaštiťuje manžel a kluci už jsou velcí, takže je v podstatě asi rád,
že se mám čím zabývat. I když jsem OSVČ, tak musím říct, že samostatně výdělečně činná nejsem, jsem vlastně žena v domácnosti.
Samozřejmě jsou lidi, kteří se tím dokážou živit, ale já to neumím.
Neumím udělat šedesát hrníčků za hodinu, jako to dělají hrnčíři.
Udělám hrneček pro přátele, kameninový, který vydrží, takový, že
se z něj neotráví a že se mu neutrhne ucho, to jo, ale pak zas raději
nadělám nějaké andílky, čerty, ptáčky a kočky, abych mohla modelovat tváře a čumáky.
Pracovní kázeň a morálku tedy nemám. Přednost dávám tomu,
aby mě práce bavila. Jsem ráda, že vedu kurzy ve Fénixu. Je to pro mě
takový pevný bod každý čtvrtek se sejít s dětmi a dospělými u hlíny.
A také samozřejmě pravidelný příjem.
Děláte i jiné kurzy?
Jezdím do školek a ve Vrčeni chodím do školy. Tam jsem učila dřív
než ve Fénixu, už když tam chodili moji kluci. Na hliněný kroužek
pořád chodí hodně dětí, až ke třiceti, dělí se na dvě skupiny.
Co děti baví?
Nejradši by si dělali něco svého, jenže pak většinou neví co. A když
ví co, tak neví jak. Takže pro začátek vymýšlím jednoduché výrobky
a pak je nechám dělat „to svoje“. Všelijaké hrnečky a figurky z počítačových her, cedulky, domečky pro zvířátka a panenky... Chci, aby
si kroužek užili.
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Do Fénixu chodí různě staré děti, jak je těžké vymyslet pro
ně program?
Teď jsem měla dva roky docela pohodu, protože se tu vytvořila taková
skupinka šikovných dětí, které si vždycky něco vymyslely a já jim
jenom pomáhala to uskutečnit.
Zkoušeli jsme dělat hudební nástroj - chřestidlo, pracujeme se
sklem, sklíčka na hlíně jsou efektní záležitost, teď si některé děti
dělaly domečky pro zvířátka.
Před čtrnácti dny přišly čtyři nové děti, okoukávají, co dělaly ty
ostatní. Líbí se jim kruh, ale když posadím dva ke kruhu, tak musím
počítat s tím, že z toho nic moc nebude, protože se jim nemůžu plně
věnovat, když je jich tady dalších dvanáct.
Tak jsem přišla s hrou na rozjezd. Je zajímavé pozorovat, že jsou
děti, které hra baví a chtěly by hrát pořád, ale část dětí chce raději
pracovat na svých projektech a hry se neúčastní. Zatím jsme to
vždycky nějak zvládli, práce s hlínou je taky hra.
Čím začínáte, když se někdo přijde učit keramiku?
Nejdřív se snažím zjistit, jakou má vlastní představu. Keramika nabízí
opravdu hodně možností. Někdo se chce naučit na kruhu, někdo
by si rád odnesl vlastní dekoraci do bytu nebo na zahradu. A to co
nejdříve. Dá se vyrábět z plátu vyválené hlíny, válečků, z hroudy,
můžeme si pomoct sádrovými formami, šablonami, razítky. Těch
technik je opravdu hodně. Ten, koho hlína chytne, si obvykle najde
svůj styl a já jsem pak jen průvodce.
Mám radost, když z pece vyndávám výrobky, které se povedly.
Jsou to někdy opravdu pěkné kousky.

rozhovor měsíce
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Jak se rodí nápady?
Můj šéf v keramické dílně často opakoval: „Od nápadu k hotové věci
je daleká cesta.“ Dávám mu za pravdu. Nápady lítají kolem nás, ale
dotáhnout je, to je dřina. Já se snažím vycházet z nějakého jednoduchého tvaru. Nejčastěji z kuželu, válce nebo koule. Vzpomínám,
že mé první vlastní věci vznikaly z toho, co mi vycházelo z pod
rukou na kruhu. Chtěla jsem vytočit mísu a jako začátečníkovi se mi
povedl nějaký divný tvar. Správně bych jej měla zmuchlat a zrecyklovat. Ale to mi samozřejmě bylo líto. A hele, to vypadá skoro jako
tělo ježka... mísa dostala čumák, bodliny a já měla ježka. Teď víc
sbírám nápady od zákazníků, oni přijdou s tím, co si přejí, a já se to
pokusím dotáhnout. Mám ráda, když je věc aspoň nějak užitečná,
to bývá docela oříšek.
Které výrobky jsou vaše oblíbené?
Vždycky mě fascinovaly tváře. Lidí a vlastně i zvířat. Jenže nejsem
sochař, tak se snažím ty obličeje někam nacpat. I když vím, že se
pohybuju na hranici kýče, když udělám obličej na květináč. Lepší je
asi vyrábět anděly, čerty, ptáčky, kočky, figurky do betlému. Vyráběla
jsem tojický betlém, tam jsem se mohla vyřádit, dělala jsem jenom ty
hlavičky. Ženy se sešly, hlavičku nasadily na kostru z drátu a figurku
oblékly. Bylo to pro mě daleko jednodušší, než dělat figurce i tělo.
Když vyrábím figurku celou já, tělo se snažím hodně zjednodušit –
téměř realistickou hlavičku nasadím třeba na kužel.
Vzpomínáte na výrobek, který byl opravdu výzva?
Pár takových zakázek je. Třeba přišla paní, že chce k bazénu tři plastické reliéfy – mořský svět. Slíbila jsem to loni v létě a předala jsem
jí to tak před třemi týdny, protože jak jsou ty reliéfy velké, tak jsou
technologicky složité. Docela jsem se na té zakázce vyučila.
U keramiky čím větší, tím hůř, že?
Možná se to tak dá říct, ale všechno chce prostě svoje. U téhle zakázky
jsem si naštěstí udělala před výpalem sádrové otisky, takže když
jsem ty reliéfy dělala podruhé úplně znova, mohla jsem si je aspoň
otisknout. I tak to bylo dost práce.
Reliéfy bych ráda dělala, pořád to mám v hlavě. Říkala jsem si, že
budu dělat domovní znamení, ale je to náročné. Nejdřív vymyslet
ten nápad, aby to bylo nosné, a pak ta technologie. Pár jsem jich
udělala, ale ještě se musím hodně učit. Koupila jsem v ZUŠce vyřazenou pec, takže mám teď možnost dělat větší věci, i 50, 60 cm. Jak
jsem pořád brečela, že nemůžu dělat větší věci, tak teď už můžu. Je
to můj další plán, kudy jít dál.
Co dalšího chystáte do budoucna?
Právě opravujeme naši stodolu, já tam mám sklad všeho možného
od výrobků a krabic přes stojany na prodávání až po harampádí. Je
to obrovský prostor, který by se dal využít líp. Udělali jsme si projekt, chtěli bychom to zastropit, aby se tam aspoň v létě dalo schovat a sednout ke stolu a pracovat. Zkusila bych tam dělat skupinové
zážitkové akce. Keramika má ještě druhou tvář, třeba dřevovýpaly
a technika raku a jiné technologie, které jsou zajímavé, ale ty výrobky
jsou prodejné jenom znalcům a nadšencům, běžný zákazník je úplně
neocení. Ráda bych na sebe navázala další lidi. Dokonce mám ve vsi
jednu sousedku, která se tímto směrem v keramice taky zabývá,
možná bychom to mohly zkusit spolu. Když ne pro veřejnost, tak
alespoň pro přátele.
Co děláte kromě keramiky?
Pořád je co dělat. Mám dva psy, tři kočky, zahradu, cestuju, mám
ráda muziku, knížky, které spíš poslouchám, než čtu. Přes poslech
audioknih jsem se dostala k partě přátel, kteří knížky načítají. Chtěla
jsem to jen zkusit, ale propadla jsem tomu. Zařídila jsem si své
„Studio za komínem“, propojím notebook a zvukovku s mikrofonem a čtu. Přátelé si zřídili vydavatelství Čti mi, ve kterém vydávají
oficiálně právě audioknížky načtené amatéry.
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Máte nějakou oblíbenou audioknihu, nebo něco z poslední
doby, co vás zaujalo?
Ráda poslouchám detektivky a trochu jsem ujela na fantasy. Při práci
člověk nemůže poslouchat něco, o čem musí hodně přemýšlet. Fantasy je podle mě ideální k odstřihnutí se od běžných starostí. Výborná
je třeba knížka Dobrá znamení od Terryho Pratcheta a Neila Gaimana. Mám aplikaci Audiolibrix a tam si vybírám buď podle autorů,
nebo i podle interpretů, protože když něco načte třeba Igor Bareš,
Jan Zadražil, Michal Istenik, Matouš Ruml nebo Jiří Vyorálek, tak
po tom sáhnu a hned mám lepší den. Kdybych měla vybrat nějakou
oddychovku jiného žánru, tak třeba knihu Projekt manželka, kterou
načetl právě Jan Zadražil, autor Graeme Simsion. Anebo nedávno
jsem slyšela audioknihu UraNova od české autorky Lenky Elbe,
načetl to Petr Čtvrtníček a tu jeho interpretaci jsem si moc užívala.
Prezentujete se jako keramika U Mistrů a má to být podle
chalupy, jak to je?
My jsme si koupili tu chalupu ve Vrčeni, aniž bychom o ní cokoliv
věděli. Je možná 250 let stará. A potom jsem šla po návsi a sousedi
říkali: „Jo, vy jste ti noví, vod mistrojc.“ A pak mi řekli, že ve Vrčeni se
jmenují chalupy podle obyvatel, ale tohle nebylo příjmení, U Mistrů
pochází z doby, kdy fungovala železná huť a v té chalupě bydlel
člověk, který pracoval v huti jako mistr. Mně to přišlo jako název
firmy vtipné i když trochu nafrněné.
Jak se vám líbí Nepomuk a Vrčeň?
Krajina se mi líbí hodně, já pocházím z Horního Slavkova a tam je
to také takové kopečkovaté, na rovině bych být nemohla. Pak se mi
líbí, že je tady celkem klid a současně to není díra, základní vybavení
tady je. Nepomuk a Horní Slavkov jsou dvě města na počet obyvatel
podobná. Jsem zvyklá na ty poměry malého města, takže mě všechno
nepřekvapí, jako třeba člověka z velkoměsta. Nikdy dřív jsem nebydlela na vesnici jako teď, ale líbí se mi to zázemí, máme školu, školku,
poštu, můžeme fungovat normálně a je tu klid na práci a na všecko
možné, můžu mít psa, zahradu.
Co byste na závěr vzkázala čtenářům?
Já bych jim vzkázala, aby si opravdu vážili toho, co tady mají. Nenechali si krajinu zničit nějakými stavbami, jako jsou haly s velkými
obchoďáky a sklady, aby tomu bránili a vážili si jak toho městečka,
tak té krajiny. Protože je tu dobře a nemusíme mít úplně všecko.
Ale myslím, že oni to ví.

Děkuji za rozhovor.

Jitka Kahounová se narodila v Děčíně, dětství a mládí prožila
v Horním Slavkově. Vystudovala střední průmyslovou školu
v Lokti, obor strojírenství.
Pracovala ve Škodě Plzeň, Obráběcí stroje a Výpočetním
středisku Škody Plzeň, prodávala v Young Gallery v Plzni a poté
pracovala v Keramické dílně AAP také v Plzni.
Nyní žije ve Vrčeni, kde má keramickou dílnu.
Vede kurzy keramiky ve Volnočasovém centru Fénix i jinde.
Je jí 57 let, je vdaná a má dva syny.
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ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, 335 01 Nepomuk
ELITEX Nepomuk a.s. hledá pro posílení pracovního
kolektivu pracovníky těchto profesí:
Pracovník/ - ice technické kontroly
SŠ/VŠ vzdělání technického směru,
znalost Aj nebo Nj výhodou
vhodné i pro absolventy
Obsluha vysekávacího lisu, Laseru, Ohraňovacího lisu
Svářeč /svařovací průkaz CO2 /
Zámečník
Lakýrník
Kuchař – kuchařka
nástup 4/2022 na dobu určitou 2-3 měsíce
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci,
zázemí stabilní společnosti, závodní stravování,
jazykové kurzy, nárůst mezd a další benefity.
Další informace o společnosti na: www.elitexnepomuk.cz
V případě zájmu o některou z nabízených pozic
nás kontaktujte na tel.č. 601350657, 724432974
nebo emailu ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

Nabídka platí od 13. 4. do 26. 4. 2022
v prodejně „U Stodoly“
24,90 Kč
12,90 Kč
17,90 Kč
129,00 Kč
109,00 Kč
99,00 Kč

Rodinné 82% 200g
Bobík Milk drink 250ml mix druhů
Mléko čerstvé 1,5% 1l PET
Písecká játrová paštika cena za 1kg
Gothajský salám cena za 1kg
Horal se sýrem cena za 1 kg
Nabídka platí od 13. 4. do 26. 4. 2022
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

16,90 Kč
18,90 Kč
16,90 Kč
13,90 Kč
179,00 Kč
129,00 Kč
89,00 Kč

Skyr 130g mix druhů
Tvaroh tučný 40% 250g vanička
Krajanka kefír 450g mix druhů
Bohunka smetanový desert 130g
Šunka vepř. výběr. cena za 1kg
Párky se sýrem cena za 1 kg
Salám točený cena za 1 kg
Nabídka platí od 13. 4. do 26. 4. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

13,90 Kč
24,90 Kč
18,90 Kč
24,90 Kč

DOMA utěrky kuchyňské
BABYLAND Ubrousky dětské vlhčené 72ks
Inspired kosmetické ubrousky
LAVATO aviváž 1l vybrané druhy

inzerce / informace
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sponzor měsíce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá
a Dominant – všechny barvy, 16 – 20 týdnů / 199 – 245 Kč / ks.
Prodej: Nepomuk - u fary
13. 4. 2022 16.20 hodin.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz

historie
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Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí
Motorismus
Velkou oblibu si získával motorismus. Byly to akce nejrůznějšího
zaměření, nejznámější je Nepomucký trojúhelník. První ročník byl
odstartován 2. května 1948 u sokolovny (tzv. malý trojúhelník). Později
se soutěže začaly jezdit jako silniční závody. Roku 1951 to byl rychlostní motocyklový závod seniorů. Roku 1952 se konal 1. Nepomucký
terénní rychlostní motocyklový závod na západní straně Lipáku –
Šibenice. Již v roce 1946 se konala tamtéž První nepomucká jízda
brannosti. Tatáž akce se opakovala kolem Zelené hory.
Od roku 1955 se začala na fotbalovém hřišti ve Dvorci jezdit plochá
dráha. Šlo vesměs o závody nejvyšší kategorie, 11. září 1955 to bylo
utkání 1. ligy mezi družstvy RH Praha – Plzeň. Další ročníky v letech
1956 – 1959 se uskutečnily jako republikové, poslední mezi družstvy
Praha–Plzeň. Poslední jízda se konala 5. července 1959.
Všechny akce se staly význačnou událostí pro Nepomucko a byly
velmi hojně navštěvovány.

Šachy
Šachový klub města Nepomuk byl založen v roce 1929. Po roce 1930
byly navázány přátelské vztahy s kluby západočeské župy. Začaly
se hrát soutěže družstev i turnaje jednotlivců. Navázaly se také
vztahy s nejvyšší elitou šachové hry v Československu. V Nepomuku se uskutečnilo několik simultánních partií, například proti
mistrovi Ježkovi nebo proti K. Opočenskému. Dne 22. července 1932
se v Nepomuku uskutečnila simultánka proti velmistru J. D. Bogoljubovovi – nejlepšímu šachistovi z období mezi světovými válkami.
V roce 1936 se podařilo vyhrát soutěž II. třídy a postoupit do nejvyšší
krajské soutěže.
V období protektorátu byla většina soutěží zrušena.
Po osvobození naší vlasti dochází k určitému útlumu činnosti
klubu, pomalu se obnovuje členská základna. Někdy v tomto období
přechází Šachový klub pod TJ Dvorec. Šachovému oddílu se začalo
dařit a po několika letech postoupili šachisté do nejvyšší krajské
soutěže. Oddíl si úspěšně vychovával své mladé nástupce a spolupracoval s místní vojenskou posádkou. Někteří vojáci byli přijati
na hostování.
Největší rozkvět a sláva šachového oddílu se datuje do 70. let.
V listopadu roku 1973 přijal pozvání k simultánní partii Michail Tal.
Ten zde zanechal inspiraci a nadšení pro šachy. V roce 1975 skončilo
družstvo Slavoje Dvorec v nejvyšší krajské soutěži na druhém místě,
v roce 1977 pak vyhrálo bez jediné porážky celou soutěž a postoupilo
do I. celostátní ligy.
Výborně si po celou dobu své existence od počátku 50. let 20. století
vedou mladí šachisté. Dne 14. října 2017 se uskutečnil 1. turnaj v rapid
šachu Ampér. Turnaje se zúčastnilo 60 dětí z celého kraje, čtrnáct
jich reprezentovalo domácí oddíl. Umístili se na prvních příčkách.
Ve dnech 11.–19. září loňského roku pořádal Šachový klub Dvorec
Šachový turnaj sv. Jana Nepomuckého k oslavám 300. výročí jeho
blahořečení. Konal se formou uzavřeného turnaje v prostorách arciděkanství. Turnaj byl velmi silně obsazen. Pořadatelé také uspořádali doprovodný turnaj, kterého se zúčastnili téměř výhradně hráči
domácího oddílu ŠK Dvorec.
Marie Horová
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Velikonoce 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.

6. 4. Workshop pletení pomlázky – pojďme se naučit plést
pomlázku tradiční metodou. Přihlášení předem, cena 150 Kč.
13. 4. Workshop velikonoční tvoření – pojďme si spolu vyrobit
velikonočního zajíčka ze sena. Přihlášení předem, cena 150 Kč.
11.–15. 7. Příměstský tábor Martiny Vlasové, více info u lektorky
na tel. 774 170 690

Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během
roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za
proběhlé lekce vám odečteme.
Velikonoční prázdniny 2022 proběhnou v termínu 14. až
18. dubna. Během prázdnin se kurzy pro děti nekonají,
kurzy pro dospělé po domluvě.

Volná místa v kurzech:
Keramika pro dospělé – čtvrtek 18:00– 20:00 hodin (lze chodit i na
jednotlivé lekce)
Pilates pro dospělé – úterý od 19:00 hodin
Free dance – úterý 18:00–19:00 hodin
Angličtina 1.–2. třída – pátek 15:00–16:00 hodin
Tanečky s Klárou – pátek 16:00–17:00 hodin
Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky,
jógamatky). Vstupné 100 Kč.
Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či
změnit prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač
nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč
/ jedna návštěva, 400 Kč / 5 návštěv.

Semináře:
Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem: pondělky 18:00–
20:00 hodin (přihlášení předem, cena 350 Kč, senioři, maminky
na MD a RD 250 Kč)
• 13. 4. Jak udělat z „MUSET“ „CHTÍT“? Dokud budeme žít ve
formě MUSET, nedokážeme se z života pořádně radovat. Jenom
přežíváme. Jak to ale změnit?
• 11. 5. Jak odložit nebo překonat STRACH? Strach nám brání
být sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli, a žít život podle
našich představ. Naučíte se, jak s ním pracovat.
• 15. 6. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Většina lidí
je stále s něčím nespokojena a snaží se z toho utéct. Konečně
to vyřešit, něco změnit. Dokud ale nezmění samotnou podstatu nespokojenosti na vděčnost, stejně to nebude fungovat.
24. 4. Seminář tvorby mozaiky se Zuzanou Smithovou, 15:00–
18:00 hodin (podložka pod hrnec nebo květináč). Přihlášení
předem, cena 390 Kč.
3. 4. Seminář pletení z papíru II. s Ivanou Kotěšovcovou, 15:00–
18:00 hodin. Naučíte se základy pletení z papíru a vyrobíte si
podnos. Přihlášení předem, cena 390 Kč.

Kancelář:
Po 13:00–16:00, Út 10:00–16:00,
St 13:00–17:00, Čt 10:00–17:00, Pá 13:00–17:00
Petra Voblizová a lektoři Fénixu

zveme vás
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přednáška

Křížové cesty
v Plzeňském kraji
přednáší:

Mgr. Luděk Krčmář

ze Západočeského muzea v Plzni

21. 4. 2022 od 17:00
sál Městského muzea a galerie Nepomuk

Lesní klub

zve na

dny otevřených dveří
25. a 26. dubna
Bezděkovec u Nepomuku

za provozu klubu 8:30-16, po skončení klubu
16-17 hodin
celodenní pobyt možný, nutno nahlásit
předem (bez rodiče 300,-/s rodičem 200,-)
lze přiobjednat oběd a svačinu pro dítě i
dospělého

zdravé stravování, pobyt venku, svobodná
hra, respektující přístup
www.divocatka.cz
604341981 |spoluvenku@gmail.com

STARTOVNÉ DOSPÌLÍ 200 KÈ, DÌTI 100 KÈ. ZAÈÁTEK OD 8.00 HOD.
KATEGORIE: BÌH DOSPÌLÍ I DÌTI, CANICROSS, DOGSCOOTERING,
KOLO, PROCHÁZKA. SOUÈÁSTÍ AKCE JE DÌTSKÝ KOUTEK A BLEŠÍ TRH.
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Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Klasicistní kaple
v Chlumech,
foto Ondřej Král

Chlumy – mezi zalesněnými kopci
Obec Chlumy leží 10 km jihovýchodně od Nepomuka v nadmořské
výšce 518 m n. m..
Obec má katastrální výměru 370 ha a nečlení se na další části. Žije
zde 112 obyvatel, jejichž průměrný věk je 47 let. Dříve tvořila jeden
správní celek společně s Nekvasovy, obce se v roce 1991 osamostatnily. Ve vsi působí již od roku 1993 firma Dovín, s.r.o., která vyrábí
svařované výrobky z hliníku a hliníkové žebříky.
Slovo chlum původně označovalo zalesněný kopec, vrch či pahorek. Obec je připomínána v roce 1558, už ve 12. století zde však
horníci hlavně z Německa těžili wolfram, stříbro a okrajově také
zlato. Historie obce je spjata s panstvím zelenohorským a s klášterem cisterciáků.
Prvním volební období zde vykonává funkci starosty pan
Josef Šimek.
Řekněte nám nějaké historické nebo turistické zajímavosti
z vaší obce?
Zajímavostí je, že nás v roce 1420 navštívil Jan Žižka.

Na návsi máme pěkně zrenovovanou klasicistní kapličku se zvoničkou z 1. poloviny 19. století a najdete u nás také pomník obětem
1. světové války.
Obcí dále prochází značená cyklotrasa č. 2046 z Kasejovic
do Pačejova.
Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Ještě před mým nástupem do funkce, v roce 2016, se podařilo
vybudovat kanalizaci a čističku odpadních vod. Nyní jsme dokončili
vrt na pitnou vodu a budeme realizovat odběrné místo.
Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
Máme dobrovolné hasiče a myslivecký spolek. K hasičárně byla
přistavěna společenská místnost pro 50 lidí. Teď v jarních měsících pravidelně čistíme koupaliště. Je to požární nádrž, ale
každý rok ji vypustíme a vyčistíme, sečeme okolo trávu. Máme
tu krásné koupání.

Děkujeme za rozhovor.
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Oslovili jsme tentokrát i místní p
„Jak hodnotíte podmínky podniká
Jaký dopad na vaše podnikání o
s epidemií koronaviru a opatřen
Jak by vám mohlo město N
(v souvislosti s koronavir
I přes bouřlivé období se sešlo

Eva Urbanová slaví
35. výročí kariéry

Marc
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 soukromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
firmy. 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.

?
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POSILUJEME NÁŠ TÝM O TYTO PRACOVNÍ POZICE:
řidiče nákladních automobilů a tahačů

Vážení občané, pomoh
drobného podnikání n
Nabízíme:
kdyby město našlo vho
hrubý měsíční plat až 55.000,- Kč
staré školy? Hlasujte v

stavební strojníky pro obsluhu nakladačů, bagrů, válců ...
zedníky, železobetonáře, stavební tesaře a dělníky

Požadujeme:
SO, SŠ vzdělání - technického směru
řidičský průkaz sk. B, C, T
strojnické a profesní průkazy

Eva Urbanová jako Cizí kněžna v Rusalce, archiv DJKT v Plzni 1988

praxe v oboru výhodou

cílové výkonnostní odměny
stravné 110,-Kč/den
5 týdnů dovolené

příspěvek na penzijní připojištění
profesní odborná školení
práce s moderními stroji

Světová diva Eva Urbanová si 18. dubna 2022 připomene 35. výročí
profesionální kariéry. Debutovala v roce 1987 v Plzni, kde zůstala až
do roku 1990. Vystupovala na světových operních scénách včetně
milánské La Scaly, londýnské Covent Garden a Metropolitní opery
v New Yorku. Řadí se mezi nejslavnější operní pěvkyně v historii
a zároveň je současnou první dámou české opery. Je označována
za nejlepší českou Libuši. Od roku 1990 je sólistkou opery Národního divadla v Praze. Má za sebou desítky rolí a tisíce koncertních
vystoupení. Například s Karlem Gottem čeřila popové vody ve
vyprodaných sálech. Na koncertních pódiích je nesmírně populární i v současné době, kdy se svému četnému publiku odvděčuje
recitály nezapomenutelných operních rolí či jako nespoutaná rockerka v pořadu Druhá tvář s kapelou Barock. Oceněná je například
Cenou Thálie za roky 1997 a 2005, americkou cenou Grammy za
nahrávku Celeste Aida: Famous Opera Arias, kanadskou cenou
Dora Mavor Moore Award, cenou nadace Music Iuvenis za nejlepší
výkon či medailí Za zásluhy o stát v oblasti umění. Je držitelkou
titulu Rytíř řádu umění a literatury Francie. Na Nepomucku se
představí 11. června právě ve své nejslavnější životní roli kněžny
Libuše ve stejnojmenné Smetanově opeře. V Městském muzeu
Nepomuk je stálá expozice jejích ocenění i kostýmů z oper Národního divadla v Praze.

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

www.sinepo.cz
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Svatojánský koutek
Úcta k sv. Janu Nepomuckému
v Mexiku
Druhá část

dozvídáme se o obrazech, rytinách, sochách, oltářích a kaplích zasvěcených SJN v Mexiku, jsou připomenuty kongregace SJN a bratrstvo
SJN, modlitby k SJN, slavnosti, disputace…
Hned v úvodu Andrade uvádí, že 20. dubna 1722, tedy rok po Janově
blahořečení, bylo pokřtěno dítě, jemuž dali jména Ignacio Antonio
Epomuceno. Snad to byl první Mexičan, který obdržel Jana Nepomuckého za svého křestního patrona. V roce 1724 byla v hlavním
městě Mexika založena kongregace sv. Jana Nepomuckého, a to
v chrámu špitálu sv. Ducha – pět let před Nepomukovým svatořečením! O tři roky později, v roce 1727, tedy dva roky před svatořečením, byl v Mexiku poprvé vydán Johánkův životopis, sepsaný jezuitou
P. Janem Antonínem Oviedou.
O dokladech úcty k sv. Janu Nepomuckému v Mexiku po jeho svatořečení se zmíníme příště.
Marie Bílková

Znak Mexické národní autonomní univerzity (španělsky Universidad
Nacional Autónoma de México, zkratka UNAM). UNAM je největší vysoká
škola v zemi i v Latinské Americe. Byla založena roku 1551 pod názvem
Real y Pontificia Universidad de México (Královská a papežská univerzita
v Mexiku) a je tedy také nejstarší univerzitou na americkém kontinentě.
Zdroj: Wikipedie

Je všeobecně známo, že věhlas našeho světce dosáhl až na americký
kontinent. Onehdy jsem náhodou narazila na internetu na poutavé
a dost detailní zápisky Msgre ThDr. Josefa Baťky, kněze, profesora
církevních dějin, cestovatele a fotografa, který podnikl dlouhou pouť
přes oceán do Severní Ameriky v roce 1936. Na americkém kontinentě
procestoval 12 tisíc kilometrů vlakem a autem. Když se octl na hranici do Kalifornie, zažil, že tamní celník, zjistiv jeho národnost, mu
německy řekl: „To jste tedy ze země svatého Jana Nepomuckého, že
ano?“ A dodal: „Také se u vás vaří dobré pivo.“ Cestovatel byl překvapen, podle koho a podle čeho poznává celník na druhém konci
světa Čecha a jeho zem. Tato historka budiž úvodem k tomu, o čem
se chceme nyní zmínit: o úctě k SJN na severoamerickém kontinentě,
konkrétně v Mexiku.
Je jisté, že tamní kult SJN začali šířit jezuité a že uctívání SJN bylo
největší ve století osmnáctém. Je zajímavé, že našemu světci byl
v Mexiku zasvěcen oltář dříve než ve Španělsku.
V knihovně Svatojánského muzea v Nepomuku jsem objevila
útlou knížečku z roku 1895 Úcta sv. Jana Nepomuckého v Mexiku.
Na počátku vzniku tohoto textu stálo rozhodnutí rektora semináře
v daleké mexické Méridě (ve státě Yucatán), který se jmenoval Carlos
de Jesús Mejía a který si řekl: „Pojedu se podívat na hrob sv. Jana
Nepomuckého do Prahy!“ Jistě ho k tomu vedla úcta k tomuto světci.
Nelehkou cestu uskutečnil a byl hostem rektora pražského semináře
dr. Josefa Doubravy, jemuž zřejmě vyprávěl o úctě, kterou náš světec
požívá v Mexiku. Josefa Doubravu napadlo, že by bylo zajímavé o této
skutečnosti vydat v Čechách text napsaný Mexičanem. Požádal o to
svého hosta a ten po příjezdu domů poprosil jistého kanovníka guadalupského chrámu (dnes stojí na předměstí hlavního města Mexika)
napsat zmíněný text. Oním kanovníkem byl Vincenc z Pauly Andrade.
Ani ne za rok byl španělský text poslán do Prahy a zde vzápětí přeložen do češtiny knězem a historikem umění dr. Antonínem Podlahou. Andrade se úkolu zhostil skvěle, neboť poznatků shromáždil
opravdu dost. Uvádí nejen životopisy SJN vydané v Mexiku, ale zmiňuje se o spisech, kázáních a básních s tematikou Jana Nepomuckého,

V roce 2022 připadá Velikonoční neděle na 17. dubna.
Termín pravoslavných Velikonoc letos vychází na neděli
24. dubna.

Na obrázku Zmrtvýchvstání Krista od Mistra Třeboňského oltáře,
Zdroj: Wikipedie

Poutě a slavnosti v Nepomuku
a okolí v dubnu
• PO 18. 4. v 14.00 Mileč, kostel sv. Petra a Pavla
– velikonoční koncert
• SO 23. 4. v 10.00 Nepomuk, kaple Šlépěje sv. Vojtěcha
– poutní bohoslužba
• NE 24. 4. v 9.30 Kasejovice – Bouček, kaple sv. Vojtěcha
– poutní mše svatá
• NE 24. 4. v 11.00 Zelená Hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha
– poutní mše svatá
• NE 24. 4. v 15.00 Vrčeň, kaple sv. Vojtěcha
– poutní mše svatá (v 14.30 žehnání pramene Dobrá voda pod Štědrým)

zveme vás / inzerce
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Pozvánka na před Velikonoční víkend
v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel
v Březí u Žinkov - Žinkovice
9. - 10. 04. 2022

Program:
Sobota 09. 04. 2022
14:00 – Zahájení akce
Vystoupení folklórního souboru Máj z Blatnice v krojích
s tanci a zpěvem a hrou na dudy
Loutkové divadlo V Boudě, představení určené pro děti
Výstava Patchworků paní Jany Haklové
Ukázky práce umělecké drátenice paní Jany Procházkové
Ukázka předení paní Pavly Janotové
Občerstvení nachystané Nepomuckými kuchařinkami
Neděle 10. 4. 2022
14:00- Zahájení akce
Folklórní soubor Klíček z Horšovského Týna
Divadlo Krapet představení určené pro děti
Výstava Patchworků paní Jany Haklové
Ukázky práce umělecké drátenice paní Jany Procházkové
Ukázka předení paní Pavly Janotové
Občerstvení nachystané Nepomuckými kuchařinkami

9. 4. - sobotní soutěž o nejkrásnější pomlázku, 10.4. - nedělní soutěž o nejkrásnější kraslici
oba dny soutěžíme o věcné ceny

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Nepomuk
pořádá 01.05.2022 na rybníku v Klášteře rybářské závody ze série Úslavského poháru

I. ročník memoriálu Ivana Mila
na všechny se těší výbor MO Nepomuk

Program:

PROPOZICE:

6:30 – 7:50

registrace závodníků a losování

7:50 – 8:00

hrubé krmení

8:00 – 11:00

1.kolo závodu

11:00 – 11:50

přestávka

11:50 – 12:00

hrubé krmení

12:00 – 15:00

2.kolo závodu

15:30 – 16:00

slavnostní vyhlášení výsledků

Loví se na jeden prut s jednoduchým návazcem. Povolen lov na
plavanou a na položenou.
HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:
Úlovky se měří. 1cm rovná 1bod.
Každý účastník musí být vybaven prostorným vezírkem. Nešetrné
zacházení s rybami a kámen ve vezírku se trestá diskvalifikací.
KRMENÍ A NÁSTRAHY:
Zákaz používání larev pakomára kouřového. Množství krmení je
omezené na 10l v mokrém stavu na jedno kol. Množství nástrah
není omezen

Startovné 300kč
Přihlášení závodníků na telefonním čísle 723 74 98 38
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PŘIDEJ SE
DO NAŠEHO TÝMU L O V I C E
B

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

Obsluha formátovací pily
Obsluha obráběcího stroje
Skladník
Svářeč plastu / Montér / Elektromontér
Svářeč oceli / Svářeč nerezu
Disponent
Specialista údržby
Finanční účetní
Konstruktér
Referent kvality
www.prominentsystems.cz
kariera@prominent.com
+420 378 227 211

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně
Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s

50%

kulturní kalendář
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–sobota 8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena.

NEPOMUK / duben 2022
do 2. 4. Viktor Pešek – 120 let od narození, Městské muzeum
a galerie Nepomuk
do 2. 4. Prodejní výstava obrazů a soch – Sdružení výtvarníků
ČR a hostů, Městské muzeum a galerie Nepomuk
2. 4. Nepomucké farmářské a velikonoční trhy, od 8.00 do 12.00
hodin, náměstí A. Němejce, vstup zdarma, zahrají Srbští muzikanti / v městském muzeu ukázky zdobení velikonočních kraslic,
prodej svíček ze včelího vosku a medové perníčky
2. 4. Jak skřítek málem zaspal jaro – pohádka v podání Divadélka
KOS, Městské muzeum a galerie, od 10.00 hodin, vstupné 50 Kč

okolí Nepomuka / duben 2022
do 30. 4. Naše paní Božena Němcová II – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
10. 2. – 15. 5. Z krejčovských dílen a salónů – výstava, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
1. 3. – 18. 4. Výstava Sami proti všem (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu), špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí
1.–30. 4. Štětce v tahu – výstava obrázků Lucie Bayerové
a Moniky Hodkové, Infocentrum Spálené Poříčí
2. 4. Brutus, od 21.00 hodin, KD Myslív
2. 4. Jarní trhy, Spálené Poříčí
9. 4. Od vína k vínu (pochůzková degustace), od 11.00 do 19.00 hodin, Spálené Poříčí
9. 4. XII. Kovářský den, SŠ a ZŠ Oselce, od 9.00 hodin v areálu školy
9.–10. 4. Předvelikonoční víkend, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel v Žinkovicích
23. 4. Velikonoční koncert, od 18.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

3. 4. Seminář pletení z papíru s Ivanou Kotěšovcovou, Centrum
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk

24. 4. Den Země – den otevřených dveří v Ekocentru ČSOP Spálené Poříčí

4. 4. – 7. 5. 2 v galerii – výtvarníci Zdenka Braunová a Ladislav
Čáslavský, Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno
úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin, vernisáž 9. 4. od
15.00 hodin

27. 4. Jarní koncert ZUŠ Starý Plzenec, od 15.30 hodin, aula
zámku Spálené Poříčí

9. 4. Hasičský bál, sál hotelu U Zeleného stromu, hrají Pelíškové, bohatá tombola
16. 4. Kabát revival Plzeň, od 21 hodin, Sokolovna Nepomuk,
předkapela Brenda 5
21. 4. Křížové cesty v Plzeňském kraji – přednáší Mgr. Luděk
Krčmář, od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
23. 4. Charitativní běh pod Zelenou horou, Zelenohorská pošta
24. 4. Seminář tvorby mozaiky se Zuzanou Smithovou, Centrum
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
30. 4. Pálení čarodějnice se stavěním máje, od 16.00 hodin
v areálu hasičské zbrojnice, pořádá SDH Nepomuk
1. 5. S perníkem turistickým chodníkem, 15. ročník turistického
pochodu, Start: nádraží ČD Nepomuk 8.00–9.30 hodin, pořádá
KČT Nepomuk
1. 5. I. ročník memoriálu Ivana Mila, rybářské závody, rybník
Klášter, pořádá MO RČS Nepomuk

30. 4. Večerní Kokšín – běh, od 18.00 hodin, pořádá Salomena z. s.
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Ladislav Čáslavský slaví
v dubnu osmdesátiny
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Václav Česák čerstvým jubilantem

Dostalo se mi cti napsat gratulaci našemu „prezidentovi“
Ing. Ladislavu Čáslavskému k jeho významnému životnímu
jubileu. Prezident mu říkáme my, kolegové ze spolku Němejcův
atelier „K“, kteří jsme si ho zvolili do svého čela. On tím naším
prezidentem vskutku je. Velká osobnost, čestný člověk, energický
muž, který umí v pravou chvíli svým osobitým humorem vyřešit každý problém a hlavně každému pomoci. Radou, skutkem,
zkušeným pohledem na život, zajímavou vzpomínkou.
Láďa se narodil v Plzni, ale už od malička byl spjat s Nepomukem. Jezdil sem za dědečkem a trávil tu prázdniny a pak, v roce
2010, se sem natrvalo přestěhoval z Karlových Varů.

foto Pavel Motejzík

Na samém počátku dubna 2022 dosáhl svého životního jubilea
umělec Václav Česák, sochař, hudebník a také současný předseda
Matice Svatého Jana Nepomuckého. Právě v době dosažení šedesátin se sluší vyslovit jubilantovi nejen přání co nejpevnějšího
zdraví do příštích let, ale také dostatek inspirace pro jeho další,
nejen umělecké konání.

foto Pavel Motejzík

Svůj život zasvětil sportu a malování. Plavání, v němž byl trenérem žáků, a cyklistice, kdy sjezdil se svojí ženou mnohé trasy
nejen po Česku. Mají krásné vzpomínky na své cesty a rádi se
o ně s námi podělí. Co ho ale doprovází celým životem, je láska
k malování. Malováním se zabýval odjakživa, už v Praze při studiu
fakulty pozemního stavitelství a architektury, malování studoval také v ateliéru Obecního domu a v současnosti se mu věnuje
v Němejcově atelieru „K“. Akvarely, perokresby, akryl i olejomalba,
žádná technika mu není cizí. První obrázek s tématikou Nepomuka
namaloval již v roce 1960 a od té doby jich mnoho přibylo. Některé
objekty již dnes nestojí, ale na jeho obrázcích jsou věrně zachovány.
Jeho tvorba obsahuje nejen krajiny, ale i květiny a obrázky z cest.
Poslední dobou se věnuje kopiím starých mistrů a tato díla jsou
skutečným skvostem výtvarného umění. Město Nepomuk má to
štěstí, že ve vánočním čase se pravidelně tyto obrazy vystavují
v kostele sv. Jakuba.
Milý Láďo, myslím, že mluvím nejen za nás, z Němejcova atelieru „K“, ale za všechny, kteří měli to štěstí se s Tebou poznat.
My všichni Ti přejeme ještě mnoho tvůrčích let strávených ve
zdraví v kruhu Tvé skvělé rodiny, pohodu, štěstí a spokojenost a ještě hodně rozdaných vysvědčení při grilovačce na Vaší
zahradě! Máme Tě rády i rádi!
Zdenka Braunová

Václav Česák žije a tvoří svá díla v nedalekém Starém Smolivci,
ale potkáváme se s ním často v Nepomuku, který se stal pro něj
neoddělitelnou součástí jeho života právě ve spojitosti s naším
největším rodákem, sv. Janem Nepomuckým.
Václavu Česákovi se dostává daru Božího v jeho umělecké tvorbě,
což dokazuje například jím realizovaný oltář s úžasně ztvárněnou
sochou Panny Marie Zelenohorské, zdobící již pátým rokem interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha na Zelené
hoře, včetně následně vytvořeného relikviáře sv. Vojtěcha. Ovšem
s jeho především figurální tvorbou se můžeme setkat na mnoha
místech nejen ve svém okolí (např. socha sv. Jana Nepomuckého
v Prádle, socha Skatemana ve Škoda parku či výzdoba Salesiánské
kaple v Plzni), ale i za hranicemi naší země (např. bronzová socha
Alegorie šermíře v Olympijském muzeu ve švýcarském Lausanne
či socha sv. Jana Nepomuckého v africké Ugandě). Je také trvalým
dlouholetým tvůrcem uměleckých, každoročně předávaných cen
hudební soutěže Žebřík. Vystavoval již svá díla na nesčetných místech nejen u nás, ale také v evropských zemích i v USA.
Václavu Česákovi je třeba také vyjádřit uznání za jeho činorodé
aktivity, které vyvíjí jako předseda Matice Svatého Jana Nepomuckého k úctě a šíření slávy tohoto nejznámějšího českého světce po
celém světě, čímž profituje i naše město. Příkladem toho je jeho
velký podíl na uspořádání množství skutečně kvalitních, navštěvovaných či v médiích sledovaných akcí v uplynulém roce v rámci
300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Jeho organizační
schopnosti a píle věnované úspěšnému uskutečnění mnoha koncertů, výstav, přednášek a organizaci poutí jsou úctyhodné.
Vážený a milý Václave, za všechny, kdo se k této gratulaci rádi
přidají, přijmi ke svým šedesátinám přání všeho dobrého, ať se
Ti ve Tvém konání s Božím požehnáním co nejvíce daří.
Pavel Jiran
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Dne 17. dubna uplyne rok, co nás navždy
opustil pan Jiří Beroušek ze Dvorce.

Dne 15. dubna 2022 uplynou čtyři roky,
co nás opustil pan Čeněk Zdvořan.

Stále vzpomínají manželka
Marie s celou rodinou.

S láskou stále vzpomínají manželka,
synové Čeněk a Jan s rodinami, sestra
Jana s rodinou a ostatní příbuzní.

Děkujeme za tichou vzpomínku.

vzpomínka
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.“

vzpomínka
„Čas ubíhá a nevrátí, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál…“

Dne 3. dubna uplyne 10 let, co nás
navždy opustil pan Zbyněk Šolar.

Dne 20. dubna 2022 by oslavila
paní Jaroslava Jechurová 65. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka, syn
a syn s rodinou a vnoučata.

S láskou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka
„A lesy stále šumí, které měl jsi tolik rád,
Tvůj hlas se ztratil, kroky utichly
a úsměv vítr vzal…“

vzpomínka
Dne 16. dubna 2022 by se dožil
80 roků pan Jan Bárta z Měcholup.
Vzpomínají manželka, sestra, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 7. dubna uplynou čtyři roky, co
nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Josef Mašek.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera, syn s manželkou, vnoučata
a ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka
„Vzpomínka tichá na ruce zlaté,
na ochotu, lásku, radost i starost.
Vzpomínka tichá na srdce drahé,
které tak rádo těšilo nás.“
Dne 5. dubna uplyne 10 let, co nás navždy
opustila paní Marie Ochocová.
S láskou vzpomínají dcera
a vnoučata s rodinami.

vzpomínka
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál…“
Dne 7. dubna 2022 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil pan Zdeněk Kouba.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami a všechna
vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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vzpomínka
Dne 20. dubna jsou to dva roky,
co nás opustil tatínek pan František Kliment.

Dne 8. dubna uplyne pět let, co nás opustil
pan Herbert Václav Vořechovský z Nepomuka.

Vzpomínají synové Martin a Ondřej.

S láskou vzpomíná manželka, sestra
s rodinou a ostatní příbuzní.

Emil Kintzl

* 23. února 1934 + 14. března 2022

foto Mojmír Churavý

V pondělí 14. března zemřel ve věku 88 let učitel, historik a spisovatel, člen Horské služby a lyžařský trenér Emil Kintzl. V plzeňské fakultní nemocnici podlehl těžkému zranění, které utrpěl
předchozí sobotu na sjezdovce v Kašperských Horách po střetu s dalším lyžařem.
Emil Kintzl byl velkým znalcem Šumavy a vpravdě šumavskou legendou. Vlastnil obsáhlý archiv
fotografií ze Šumavy, byl autorem mnoha článků a knih, jezdil po besedách a pořádal přednášky.
Pracoval jako poradce při natáčení kriminálního televizního seriálu Policie Modrava, spolu se scenáristou Janem Fischerem natáčel seriálový pořad „Zmizelá Šumava“.
Do roku 1975 učil Emil Kintzl na základní škole v Kašperských Horách, kde žil. Ze školy musel
odejít, když se dostal do konfliktu s tehdy vládnoucím komunistickým režimem. Pracoval pak až do
roku 1990 jako topič v kotelně kašperskohorské Okuly. Po celou dobu se věnoval lyžování a pěší
turistice. V posledních letech se zabýval také obnovou starých šumavských křížků.
Beseda s panem Kintzlem v Městském muzeu v Nepomuku, plánovaná na letošní květen,
se již bohužel neuskuteční, můžeme jen vzpomínat.

řádková inzerce

Hledám pána, který by mi sekal trávu ve Dvorci. Sekačku i křovinořez
mám. Tel. 723 460 208.

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

Koupím zahrádku v Nepomuku nebo k pronajmutí. Tel. 723 263 319.

Prodám stavební míchačku na 2 kolečka betonu. Tel. 605 374 686.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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.

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

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

35

inzerce

Nepomucké noviny / duben 2022

sponzor měsíce

Soutě

ž

NÍ
V
A
L
H
CE NA

VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč
Velká jarní soutěž
Českého rozhlasu Plzeň
Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin
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