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Nové sochy hmyzu doplnily cyklostezku Helenka
Na cyklostezce Helenka (za jezem v Klášteře) jsou v rámci projektu 
„Hmyzí stezka 2. etapa“ nainstalovány další tři nové sochy hmyzu 
v nadživotních velikostech. Najdeme jich zde již celkem šest: z loň-
ského roku motýla, včelu a berušku a nyní i mravence, střevlíka 
a roháče. Všechny jsou z dílny Libora Belfína, který dříve vytvo-
řil také prvky pro stezku Klejnot. Sochy hmyzu doplňují naučné 
panely o včelách, které jsou na cyklostezce umístěny od roku 2019. 

Akci realizovala obec Klášter ve spolupráci s Mikroregionem Nepo-
mucko za finanční podpory Plzeňského kraje.

foto Lukáš Mácha

zprávy / fotografie / tiráž
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Jiří Světlík ve svém ateliéru v Bezděkovci,
foto Hana Staňková
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Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, 
návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.
Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
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Po stopách Habsburků do Vídně
V sobotu 1. října se konal poznávací zájezd do Vídně „Po stopách 
Habsburků“, který organizoval Mikroregion Nepomucko.

V programu zájezdu byla návštěva Františkánského kostela, který 
je zasvěcen sv. Jeronýmovi, kde je na hlavním oltáři umístěna gotická 
Madona Zelenohorská se sekyrou a také je zde postranní oltář  
sv. Jana Nepomuckého, na němž je zobrazený ve Vltavě pod Karlovým 
mostem. V zimním sídle Habsburků Hofburg jsme navštívili Augus-
tiniánský kostel, kde se nachází obraz Karla I. Habsburského a také 
jeho relikviář. Odpoledne jsme zavítali do kostela sv. Jana Nepomuc-
kého v blízkosti Prátru a prohlédli si vzácné obrazy Křížové cesty od 
Josef Führicha, jejichž zmenšené kopie najdeme i v kostele sv. Jakuba 
v Nepomuku. V programu byl také volný čas třeba na vídeňskou kávu 
Wiener Melange, případně Sacher dort a také individuální návštěvu 
Císařské hrobky nebo Musea Sisi, císařských apartmánů a stříbrné 
komnaty. Mikroregion Nepomucko děkuje všem účastníkům a za 
spolupráci paní průvodkyni Pichlíkové a také paní Kodýtkové ze 
Svatojánského muzea v Nepomuku.

foto Mikroregion Nepomucko

Rybáři lovili Špitálský rybník
V sobotu 8. října se konal výlov Špitálského rybníka v Nepomuku. 
Rybáři z místní organizace Nepomuk vylovili celkem 2840 kg 
v množství 2366 kusů kaprů ve věku tři až čtyři roky. Kapři puto-
vali z části do jejich rybářského revíru Úslava 5 a z části do revíru 
místní organizace Přeštice na řeku Úhlavu. Další slovenou rybou 
byly dvou a tříleté štiky o celkové váze 134 kg v množství 268 kusů, 
které putovaly do revíru Úslava 5 a Úhlava v Přešticích. V síti dále 
byli candáti, amuři a bílá ryba. Tyto ryby byly všechny nasazeny 
na revír Úslava.

foto Jan Staněk
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Všech patnáct členů Zastupitelstva města Nepomuk nově zvolených v zářijových komu-
nálních volbách složilo na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 18. října slib zastupitele.

Novým starostou města byl zvolen dosavadní místostarosta Vladimír Vokurka (ANO pro-
speritě a sportu v Nepomuku, bezp.), post místostarosty obsadil Pavel Motejzík (Sdružení 
nezávislých pro Nepomuk, bezp.). 

Dalšími radními byli zvoleni Miroslav Němec ml. (Volba Pro Nepomuk, bezp.), Jiří Kouba 
(Volba Pro Nepomuk, bezp.) a Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu v Nepomuku, bezp.). 
Předsedou finančního výboru se stal Jan Kohout (ODS, bezp.) a předsedou kontrolního 
výboru Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení).

Všem zvoleným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů a pevné zdraví.

Složení rady města zvolené na ustavujícím 
zasedání Zastupitelstva města 
Nepomuk pro období 2022–2026

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
 
máme po volbách, rozhodli jste.
Nejprve bych chtěl poděkovat odstupují-
cím zastupitelům za jejich práci a čas, který 
věnovali našemu městu. Panu Jiřímu Šve-
covi děkuji za předané zkušenosti a přeji 
mu hlavně hodně zdraví.

Novým členům vedení města přeji trpě-
livost, sílu a elán. Jen s takovým přístupem 
je neodradí od práce náročnost některých 
našich spoluobčanů.

Vám, kteří jste u voleb byli, děkuji. Vy jste 
odpovědně projevili názor.

Věřím, že nové vedení města bude praco-
vat tak, aby své voliče a sousedy nezklamalo.

Vladimír Vokurka,
starosta města Nepomuk

Slovo starosty

Ustavující zastupitelstvo se sešlo 18. října v sále Hotelu Dvorec

Nový starosta Vladimír Vokurka přebral řízení ustavujícího zastupitelstva
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Výsledky senátních voleb Předvánoční setkání seniorů

Milí senioři,
v letošním roce plánujeme, že se předvánoční setkání s vámi 
uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 v Kulturním domě Dvorec 
od 14.30 hodin. Abychom neohrozili vaše zdraví, bude setkání 
probíhat stejným způsobem jako v loňském roce. Program zahájí 
starosta města Vladimír Vokurka, následovat bude vystoupení 
dětí z MŠ Nepomuk. Dále připravujeme zábavný pořad, v němž 
bude Karel Soukup zpovídat herečku a moderátorku Michaelu 
Dolinovou, která se s vámi podělí o zážitky a historky z hereckého 
prostředí. A abyste nebyli ochuzeni o občerstvení, darujeme kaž-
dému z vás při odchodu balíček vánočního cukroví. Prosíme vás 
proto o potvrzení vaší účasti na tel: 371 580 337, nebo na e-mailu 
petra.saskova@urad-nepomuk.cz či osobně v IC Nepomuk do 
30. listopadu 2022.

Bližší informace přineseme v  prosincovém vydání Nepomuc-
kých novin.

Nepomucké noviny / listopad 2022

Změna otevírací doby  
chirurgické ambulance  
na poliklinice v Nepomuku

Pondělí: 8:00–14:00 (MUDr. Ivo Hrdina)
Úterý: 8:00–14:00 (MUDr. Ivo Hrdina)
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 8:00–14:00 (MUDr. Tomáš Strejc)
Pátek: zavřeno

Zelené oázy 2023

Extrémní výkyvy počasí, sucha i snížená schopnost krajiny zadržovat 
vodu stále významněji ovlivňují náš život ve městě i na vesnici. Skrze 
tuto grantovou výzvu proto budou podpořeny projekty, které pove-
dou k obnově a tvorbě přírodě blízkých veřejných míst a stanou se 
zelenými oázami. Společně tak můžeme přispět ke zmírnění dopadů 
změn klimatu na lokální úrovni.

Pro koho je dotace určena:
Právnické osoby (spolky, školy, obce, církve aj.)
Na co lze žádat:
Sazenice stromů, keřů, bylin, materiál, nářadí, hospodaření s vodou
Maximální výše grantu 140 000 Kč
Termín podání žádostí do 30. 11. 2022
Odkaz: www.nadacepartnerstvi.cz

Lukáš Mácha, specialista DSO

Poděkování voličům

Za sdružení VOLBA PRO NEPOMUK velice děkujeme vám, všem 
občanům z Nepomuka a Dvorce, kteří jste nás volili a věříte v nás. 
Díky vám se podařilo našemu sdružení v těchto volbách zvítězit. 
Povolební vyjednávání je vždy věcí kompromisu, v rámci něhož se 
nám bohužel nepovedlo docílit zisku uvolněné funkce ve vedení 
města. Nicméně z pozice dojednaných postů ve vedení města a také 
při práci v zastupitelstvu města budeme usilovat o uskutečnění co 
nejvíce bodů našeho programu.

Pavel Zeman, zastupitel

Novou senátorkou v senátním obvodu Plzeň – město byla zvolena 
Daniela Kovářová, rozená Šindlerová (* 17. listopadu 1964 Ostrava), 
která kandidovala jako nezávislá kandidátka. Tato právnička, spi-
sovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku 
a bývalá ředitelka Justiční akademie byla v letech 2009–2010 mini-
stryní spravedlnosti České republiky ve Fischerově vládě. Od ledna 
2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů.

Daniela Kovářová zvítězila ve druhém kole senátních voleb také 
v Nepomuku. Získala 199 hlasů, její rival Karel Naxera získal 
184 hlasů. Volební účast byla v Nepomuku 13,58 %, celém senátním 
obvodu pak 18,7 %.

Zdroj: Český statistický úřad
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Rady a tipy motoristům

Odbor dopravy ve správním řízení řeší velkou škálu doprav-
ních přestupků, z nichž nejčastější jsou jízda pod vlivem alko-
holu a jiných návykových látek, jízda bez řidičského oprávnění, 
dopravní nehody způsobené nepřizpůsobením rychlosti nebo 
nedáním přednosti v jízdě a přestupky provozovatelů vozidel. 
Mnohému protiprávnímu jednání lze předejít.  

Při dopravní nehodě v případech, kdy nevznikne povinnost 
oznámit ji policii, upozorňujeme na sepsání společného záznamu 
o dopravní nehodě, který obsahuje identifikaci místa a času 
dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, prů-
běhu a následků. Podepsaný záznam je zapotřebí neprodleně 
předat pojišťovně, u které má účastník dopravní nehody sjednané 
povinné ručení. Při dopravní nehodě je možné si informativně 
ověřit platnost povinného ručení u České kanceláře pojistitelů 
na webové stránce ckp.cz.  

Při řízení vozidla s nosičem upevněným na tažném zařízení 
nesmí dojít k zakrytí zadní registrační značky, neboť dle vyhlášky 
má být registrační značka v čistém stavu za nesnížené viditel-
nosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů. V případě zakrytí 
registrační značky hrozí řidiči pokuta ve výši od pěti do deseti 
tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od šesti měsíců do 
jednoho roku. Řidiči mají možnost si na příslušném registru vozi-
del od roku 2016 požádat o vydání tzv. třetí registrační značky.

V případě prodeje motorového vozidla zákon umožňuje převod 
vozidla na základě plné moci, kterou udělí prodávající kupujícímu. 
Udělením plné moci se však prodávající nezbavuje odpovědnosti 
za převod vozidla na nového majitele. Pokud nedojde k přepisu 
vozidla do 10 pracovních dnů, hrozí prodávajícímu pokuta ve výši 
až 50 tisíc korun a prodávající je stále veden v registru vozidel 
jako provozovatel vozidla a odpovídá tak za přestupky provozo-
vatele vozidla (např. úsekové měření rychlosti, neplatná tech-
nická prohlídka).
        
Odbor dopravy MěÚ Nepomuk

Nepomucké noviny / listopad 2022

Poznatky z přestupkového řízení 
odboru dopravy Městského úřadu Nepomuk

Krátké zprávy

Česká televize vysílala Příběhy vlastenců. V neděli 24. října byl 
na ČT odvysílán nový dokument režiséra Olivera Maliny-Mor-
gensterna o osudech československých odbojářů, který se svým 
tématem dotýká také Nepomuka. Natáčen byl i v Městském muzeu 
Nepomuk v expozici Liberator, kde promluvili Mgr. Karel Foud 
a Ladislav Šašek. Pořad je možno shlédnout na www.ceskatele-
vize.cz/porady/15041384288-pribehy-vlastencu.

Referendum ve Vrčeni rozhodlo o pronájmu Opatského rybníka. 
Zhruba půlhektarový rybník zůstane pod patronátem místního 
spolku, který v jeho bezprostředním okolí pořádá řadu spole-
čenských akcí. Rozhodli o tom místí obyvatelé v referendu, které 
je závazné pro nové obecní zastupitelstvo. Na výběr měli ještě 
nabídku podnikatele, který chtěl rybník využít ke sportovnímu 
rybaření a nabídl za pronájem bezmála třikrát vyšší částku, než 
jakou si mohl spolek dovolit. Zdroj: plzenska.drbna.cz

Alfréd Strejček je čestným občanem Blovic. Na základě usnesení 
Zastupitelstva města Blovice bylo dne 22. září uděleno na zámku 
Hradiště čestné občanství MgA. Alfredu Strejčkovi. Jedná se o zná-
mého herce, moderátora, scénáristu a pedagoga, který se mimo 
jiné významnou měrou zasloužil o rozvoj města v oblasti kultury. 
Zdroj: www.blovice-mesto.cz

Poděkování voličům

Chtěli bych poděkovat Vám, voličům Zelené pro Nepomuk. Díky 
Vašim hlasům jsme získali v zastupitelstvu města dva mandáty. 
Přestože to není nikterak velká síla, slibujeme Vám, že se budeme 
co nejvíce snažit o prosazování našeho volebního programu. Ten 
není jen nějakým výčtem frází, ale skutečným seznamem mnoha 
konkrétních cílů a záměrů, jejichž realizaci považujeme za pro-
spěšnou pro naše město.

 
Za Zelenou pro Nepomuk
Karel Baroch a Pavel Kroupa, zastupitelé

  

Nabídka platí od 9. 11. do 22. 11. 2022  
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  9. 11. do 22. 11. 2022 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 9. 11. do 22. 11. 2022 
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Choc. Tradiční pomazánkové 150g 29,90 Kč                  
Olivier čerstvý smet. sýr 150g mix druhů 34,90 Kč
Romadur 100g 24,90 Kč
Trampská cigára  cena za 1kg 129,00 Kč
Párky s telecím masem cena za 1kg 119,00 Kč
Šunkový salám zauzený cena za 1 kg 139,00 Kč
                                            

Pribináček 125g  mix druhů 18,90 Kč
Kunín Smetana 31% 200g   25,90 Kč                
Madetka 200g 29,90 Kč                                                                                  
JČ Eidam 45% cena za 1kg 199,00 Kč
Vysočina cena za 1kg 179,00 Kč
Párky javořické cena za 1 kg 99,00 Kč
Salám Slovenský točený cena za 1 kg 119,00 Kč

Inspired papír toaletní 8ks                                                                                  49,90 Kč
Persil prášek box  60 praní                                                                                299,90 Kč                    
Kuchyňské utěrky 3vrstvé 2 role                                                                          47,90 Kč
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 
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Informace o probíhajících 
investičních akcích

•  Průtah I/20: Odvodnění dešťovou kanalizací, tedy naše investice 
na stavbě, byla koncem října dokončena. Co se zbytku týče, požá-
dal zhotovitel na základě doložených víceprací (skalní podloží) 
o prodloužení termínu do 18. prosince 2022.

•  Hřbitov: V urnovém háji chceme dodělat chodníček ke kolumbá-
riu, dodláždit svah kolem něho a dosypat stávající uličky.

•  Bytový dům v Nádražní ulici: Minule jsem psal o vítězi výběrového 
řízení. Cesty páně jsou nevyzpytatelné a jednatel firmy mi ozná-
mil, že přišel o celou partu klempířů, kteří odešli jinam. Dosud 
tedy nepodepsal smlouvu a snaží se situaci vyřešit.

•  Výměna oken v bytovém domě 544: Dostali jsme informaci, že 
se kvůli nárůstu zakázek zvýšila dodací doba oken, proto bude 
vše asi o 14 dní posunuto. Zhotovitel nechce instalovat balkónové 
sestavy v podmínkách, které by mohly ohrozit záruku. Tady roz-
hodne počasí o možném přesunu na jaro.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku

V Bezděkovci opravili kapličku 
a uspořádali festival jídla

Nepomucké noviny / duben 202014 téma k diskuzi / inzerce

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

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

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

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

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

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

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

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

foto archiv spolku Bezděkovec 1551

Spolek Bezděkovec 1551 s pomocí obce Mileč se pustili do opravy 
pseudogotické kaple svatého Václava. Kaplička byla vymalována, 
opraven plot a vztyčen stožár na státní vlajku vedle památníku 
padlých v 1. světové válce.

Slavnostní otevření proběhlo 24. září, kapli požehnal P. Jiří Špiřík.
Odpoledne se pak konal svatováclavský Festival domácího jídla, 

kde bezděkovští připravili množství dobrot, nastal čas dobře jíst 
a pít a popovídat si.

Kdo přišel, mohl ochutnat bramborovou buchtu z Houvaru, 
karbanátky od Fenclů, řízečky od Dočkalů, jemně naložený bůček 
pana Růžičky, PetroPavlovský ovocný koláč či bábovku od Světlíků 
a mnoho dalšího. Našlo se i něco k pití, káva či medovina, nebo 
desítka bezděkovský kanec.

K tomu všemu hráli Srbští muzikanti.
Spolek Bezděkovec 1551 děkuje Obecnímu úřadu Mileč a SDH 

Mileč za podporu, všem, kteří uvařili a napekli a všem, kteří 
přišli, jedli a pili. Páteru Špiříkovi za posvěcení kapličky i sou-
sedských dobrot, muzikantům ze Srb za muziku i počasí, které 
se vydařilo. 



7zprávy

Mateřská škola v Nepomuku 
má nově zrenovovanou školní 
kuchyni s gastro vybavením

MŠ Nepomuk se otevřela pro děti v roce 1963. V roce 1966 byla 
přistavěna externí kotelna. Další přístavba, tentokrát se jednalo 
o pavilon se dvěma třídami a komplexním vybavením včetně nové 
kotelny, byla uskutečněna v roce 1978. Od té doby se ve vnitřních 
prostorách mateřské školy prováděly nutné opravy tak, aby byl 
zajištěn provoz a fungování MŠ. Větší investiční akcí, která se týkala 
budovy, bylo zateplení budovy MŠ v roce 2013. Vnitřní vybavení 
a zázemí mateřské školy dosluhovalo a neodpovídalo současným 
nárokům, proto se před dvěma lety realizovala rekonstrukce soci-
álních zařízení a letos došlo také na původní kuchyň.

foto Pavel Motejzík foto Michaela Fialová
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Zprávy z Domu s pečovatelskou 
službou Nepomuk

Po krátkém období dovolených DPS opět ožívá různými akcemi.
Nejdříve chceme poděkovat doktorce Jiranové za čtvrté očkování 

proti covid-19 a chřipce. I obyvatelky DPS navštěvují univerzitu 
třetího věku pod Vysokou školou ekonomickou v Praze. 

Projekt Do Fénixu s důvěrou uspořádal výlet na zámek Červené 
Poříčí na Klatovsku, kde se nám velmi líbilo. Projekt pokračuje další 
akcí s názvem Zdravý pohyb v každém věku. Cvičení pro seniory 
se bude konat pravidelně ve společenské místnosti DPS pod vede-
ním cvičitele T. Hůry.

Kdo měl zájem, mohl si dát otestovat paměť v Alzeimer centru 
v Plzni. Velmi nás zaujala sebeobrana seniorů, kterou vedl instruk-
tor Pavel Štrejl. Zúčastněným názorně předváděl s figurantem 
z našich řad, jak se bránit v případě ohrožení.

Pro velký zájem se zopakovalo opékání špekáčků s hudbou 
a bohatou tombolou. Koncem září jsme společně navštívili Sva-
tojánské muzeum, výstavu panenek a kostel sv. Jakuba. Děkujeme 
Štěpánce Kodýtkové za komentovanou prohlídku. Potěšilo nás 
i zdobení hnětýnek. Každý si ozdobil svoji, podle svých představ.

Za všechny akce děkujeme našim pečovatelkám a pracovni-
cím Fénixu.

I když jsme v DPS spokojeni, přesto máme nějaké náměty na 
zlepšení, které jsme předložili nové městské radě. Doufáme, že 
mezi nás přijde i nový starosta.

Obyvatelé DPS

Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého náklad-
ního výtahu byl zařazen do plánu investic na rok 2022. V měsících 
červenec a srpen 2022 proběhla kompletní rekonstrukce školní 
kuchyně. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu proběhly veškeré sta-
vební práce, které zahrnovaly nové rozvody vodovodu, kanalizace 
a plynu, vybourání staré výtahové šachty a vyzdění výtahové šachty 
na míru. Do nové šachty byl osazen výtah, který slouží na přepravu 
jídel z kuchyně do tříd MŠ. V další fázi byly realizovány výměna 
obkladů a dlaždic a podlahový rošt s pachovou uzávěrou. Novinkou 
je také nová vzduchotechnika s rekuperací tepla a nakonec také 
gastro zařízení včetně nových nerezových stolů a konvektomatu. 
Celková částka za rekonstrukci byla tři miliony korun.

Na rekonstrukci školní kuchyně se podílelo město Nepomuk, dále 
firmy Koupelny Šota s. r. o., Výtahy Otis a. s., Nerez PMN a KLIMEX-N 
vzduchotechnika s. r. o.

Jana Berkovcová, odd. školství 
a volnočasových aktivit MěÚ Nepomuk
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Říjen byl ve znamení hnětýnek
Město Nepomuk v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou připra-
vilo pro seniory a děti z Dětského domova Nepomuk dvě tvoření 
s nádechem místní tradice – výrobu havelských hnětýnek. Každý 
účastník si mohl nazdobit svoji originální posvícenskou placku. 
Společně jsme připravili polevy a na rozehřátou čokoládu, která 
se musela precizně rozetřít, jsme pak pokládali cukrové ozdoby, 
lentilky a želé. Tvořilo se ale i z bílé čokolády, na lineckých kytič-
kách vznikaly vzory jako pavučina, květina nebo „smajlík“.

„Při své práci jsme zjistili, že je mnoho těch, kteří tuto tradici 
vůbec neznají. Doufáme proto, že jim tato akce pomohla více se 
sžít se zdejším prostředím a atmosférou. A k tomu všichni ještě 
velmi procvičili jemnou motoriku, soustředěnost a zažili něco 
nového.“ (Miroslava Beníšková, členka realizačního týmu DFsD)

Korpusy na hnětýnky nám na obě akce napekla místní cukrárna 
a cukrové ozdoby nám vytvořila paní Miloslava, které tímto moc 
děkujeme. 

zprávy Nepomucké noviny / listopad 2022

Do Fénixu s důvěrou 

Zdravý pohyb v každém věku 
Dne 4. října jsme se společně se seniory z DPS Nepomuk sešli ve spo-
lečenské místnosti na první lekci cvičení s názvem „Zdravý pohyb 
v každém věku“.  První hodina byla věnována zčásti teorii a poté 
cvikům zaměřeným na uvolnění horní části těla. Cvičení bude pro-
bíhat pravidelně dvakrát do měsíce a vždy bude zaměřeno na jinou 
část těla, tak aby si senioři mohli po ukončení semináře cvičit doma 
samostatně. 

Pro veliký úspěch otevíráme tento kurz i pro veřejnost. Začínáme 
15. listopadu v 11:30 v budově Volnočasového centra Fénix. Přihlášení 
je nutné, kontaktujte nás prosím.

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

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk a byl pod-
pořen z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.

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

www.fenix-nepomuk.cz
facebook Do Fénixu s důvěrou

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Foto archiv projektu, MP Nepomuk
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Nejlepší brazilští studenti češtiny navštívili Nepomuk

Od 10. do 17. října pobývala v Nepomuku skupina čtyř mladých bra-
zilských studentů, již výlet do České republiky získali jako odměnu 
svého brazilského města São João Nepomuceno za nejlepší 
výsledky v  kurzu českého 
jazyka, který absolvovali dál-
kově od podzimu 2019. Kurz 
vedla česko-portugalská tlu-
močnice Jana da Conceição. 
Kvůli celosvětové pandemii 
covidu dostali cenu – výlet 
– studenti, kteří v době, kdy 
byl kurz nabízen, byli ještě 
na střední škole, nyní jsou 
všichni zapsáni na vysokých 
školách a  jedná se o velmi 
nadané mladé muže. Jsou 
to: Thiago Vitoi Ghetti, stu-
dent lékařské fakulty; Lucas 
dos Santos Duarte, student 
práv; César Cruz Pereira 
Sousa, student pedagogické 
fakulty a Matheus de Freitas 
Itaborahy, student farmacie 
a biochemie.

Na programu byla napří-
klad návštěva hlavního města 
Prahy, kde díky vstřícnosti 
Arcibiskupství pražského proběhla zdarma prohlídka katedrály 
sv. Víta s náhrobkem sv. Jana Nepomuckého, královskou hrobkou, 
samotného paláce arcibiskupa i přátelské setkání s ex velvyslancem 
Jiřím Havlíkem, který stál u zrodu partnerství obou měst. V dal-
ších dnech se uskutečnila prohlídka zámku v Blatné, centra Plzně 
a ZOO Plzeň, studenti absolvovali exkurzi v rámci Nepomuka, všech 
jeho hlavních památek, muzeí a školy, návštěvu Zelené Hory i okolí 
města. V sobotu 15. října proběhl česko-brazilský večer, kterého 
se účastnili také další hosté včetně tajemníka brazilské ambasády 
v Praze, Danila Zimbrese; Ernandese José da Silva, starosty města 
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Děti pekly benefiční hnětýnky

U příležitosti oslav havelského posvícení a zároveň návštěvy Bra-
zilců v Nepomuku byla souborem Johánek pracujícím při ZŠ Nepo-
muk uspořádána benefiční akce s názvem Upeč hnětýnku aneb ne 
všechny děti mají posvícení. Posláním akce bylo českým dětem 
připomenout místní tradice posvícení a zároveň pomoci brazil-
ským vrstevníkům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Přesně 
o tyto ohrožené děti se stará organizace Projekt Semínko v brazil-
ském partnerském městě Sao Joao Nepomuceno, které byl věnován 
výtěžek. Děti přinesly do školy spousty krásně zdobených hnětýnek, 
které pekly a zdobily se svými rodiči či prarodiči. Žáci šestého a sed-
mého ročníku pekli hnětynky také ve škole. Členové Johánku pečivo 
prodávali v pátek 14. října o přestávkách ve škole. Zájem byl obrov-
ský. Výtěžek činil 6 600 Kč. Peníze byly předány zástupcům města 
Sao Joao Nepomuceno během Česko-brazilského večera v sobotu 
15. října v hudebním sále Arciděkanství Nepomuk.

Jana Vopalecká

Brazilští studenti v Nepomuku. Foto Pavel Motejzík

foto archiv ZŠ Nepomuk

São João Nepomuceno; Pavly Havrlíkové, budoucí velvyslankyně 
České republiky v Brazílii či Petra Polakoviče, ředitele Muzea vystě-
hovalectví do Brazílie. Vystoupil sbor Canto nepomucenum, Dětský 

soubor Pšeničky, Jana da 
Conceição a brazilští umělci 
Cleverson Cabral a Ricardo 
Itaborahy, následovala slav-
nostní večeře organizovaná 
farníky. Během pobytu bra-
zilské skupiny bylo předáno 
pět svatojánských křížů „Most 
mezi národy“, udělovaných za 
upevňování dobrých vztahů 
a kultu sv. Jana Nepomuckého 
ve světě. Velký aplaus sklidilo 
divadelní představení Márcia 
Sabonese pro děti ZŠ Nepo-
muk, brazilští umělci rovněž 
doprovodili nedělní mši 
svatou v Nepomuku. Nejstarší 
účastnicí výpravy byla Maria 
Do Carmo Sobreira, která se 
tématu sv. Jana Nepomuckého 
věnuje řadu desetiletí a její sen 
navštívit Českou republiku se 
jí splnil až nyní v pokročilém 
seniorském věku.

I přes nelehké časy si všichni zúčastnění uvědomují velké pouto 
a přínosy pro obě města i země, hodlají v partnerství a aktivitách 
nadále pokračovat, úměrně organizačním a finančním možnos-
tem obou měst. Jednou z aktivit by mohla být například bližší 
spolupráce s uvedenými studenty a jejich stáže na univerzitách 
v České republice, naplánováno je také vydání česko-brazilské 
publikace Luise Pontese o Svatojánských místech v Jižní Americe, 
Mexiku, Španělsku a Portugalsku spojené se křtem a přednáš-
kou v Nepomuku či koncertní program v Brazílii k 200. výročí 
česko-brazilských vztahů.
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Vyšla nová kniha o náletu 
na Plzeň v únoru 1944

Výpravná publikace kolektivu autorů (David, Jan a Karel Foudovi, 
Jiří Kolouch, Petr Kundrata a Jan Vladař) s názvem First over Pilsen 
- 22nd February 1944 popisuje na dvou stech stranách historii 
první letecké bitvy mezi U.S. Army Air Force a Luftwaffe v letech 
druhé světové války nad územím Československa. Operace s krycím 
názvem „Argument“ měla za cíl zničení leteckých továren záso-
bujících nacistické letectvo technikou. Při útoku 22. února 1944 na 
závody firmy Messerschmitt v bavorském Obertraublingu část ame-
rického leteckého svazu pokračovala v letu až nad území bývalého 
Československa. Tento den byly nad oblastí jihozápadních Čech 
sestřeleny tři americké bombardéry. Jedním z nich byl i bombardér 
B-24J Liberator, který se zřítil poblíž hájovny Dubeč. Část knihy 
je věnována příběhu tohoto letadla, které má v Městském muzeu 
v Nepomuku samostatnou expozici.

Kniha je postavena na množství dobových i současných fotogra-
fií, map a dokumentů, které jsou doplněny texty včetně vzpomínek 
pamětníků a citací z dobových záznamů. 

Vyšla v počtu 800 kusů v červnu 2022 vlastním nákladem Karla 
Fouda za finanční podpory Plzeňského kraje.

Knihu je možno zakoupit v nepomuckém Infocentru za 450 korun.
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Pšeničky se představily  
na festivalu ve Strakonicích

Loutková revue VÁNOČNÍ ČAS
15. prosince 2022 od 17.00 hodin
sál Městského muzea a galerie Nepomuk  |  vstupné 100 Kč

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. K tradicím českých vánoc patří 
nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující 
dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky především 
rodinné, určitě si všichni považujeme i očekávané hosty, a proto se již 
na vás osobně těší známé postavičky z televizní obrazovky.

Příjemné setkání pro vás připravila loutkoherecká skupina Loudadlo, 
spolupracující s Českou televizí na pořadu Studio kamarád.

Těšíme se na vás a nezapomeňte – kamarádi, máme vás rádi!

Poslední srpnový víkend si lidový soubor Pšeničky splnil zase další 
kousek svého snu. Naskytla se nám úžasná možnost reprezentovat 
město Nepomuk na vyhlášeném Mezinárodním dudáckém festi-
valu ve Strakonicích. Tento festival se koná vždy jednou za dva roky 
a účastní se jej dudáci z celé Evropy. 

Velmi si vážíme toho, že nás do svého sobotního programu 
„Dostaveníčko pod Rumpálem“ pozval známý muzikolog a uzná-
vaný folklorní historik Zdeněk Vejvoda. Pořad byl zahájen několika 
společnými písněmi v provedení všech dudáků zúčastněných čes-
kých souborů. Poté se na pódiu kromě Pšeniček objevil také soubor 
Prácheňáček ze Strakonic, Písečan z Písku, Rokytí z Rokycan a Ond-
rášek z Frýdku-Místku. Svůj program jsme nazvali „Pozdravy od 
svatého Jána“ a zařadili jsme do něj především písničky ze svého 
regionu. Vystoupení před skvělým publikem na zaplněném hrad-
ním nádvoří nám jistě všem zůstane dlouho v paměti. 

Součástí festivalu byl i jarmark staročeských řemesel, na kterém 
bylo možno obdivovat krásu výrobků a zručnost jejich výrobců. 
Nás nejvíc zajímaly stánky s vyrobenými nástroji podle starých 
postupů. Píšťaly, palcovky, šalmaje, ale hlavně dudy – české, gotické 
nebo moravské gajdy, které představovali jejich výrobci. Popovídali 
jsme si s panem Jaromírem Konrádym, který pro nás kdysi vyro-
bil první české dětské dudy. Také jsme mu pro potěšení před jeho 
stánkem zahráli. 

Neopakovatelná je především atmosféra během festivalu po celém 
městě. Spousty usměvavých tváří, barevných krojů, skvělé muziky. 
Všechny účastníky spojuje jedna společná věc, láska k hudbě. Muzi-
kanti se navzájem podporují. My jsme si například zatančili jen coby 
kolemjdoucí při vystoupení jiného souboru nebo jsme zahráli ještě 
na ulici u parkoviště jen tak pro radost nás i okolních přihlížejících. 
Moc se nám ve Strakonicích líbilo a doufáme, že si na dudáckém 
festivalu ještě někdy zahrajeme.

Oldřich Ondrušek a Romana Blanková, Pšeničky z. s.

foto Adrian Blank



Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Vzhledem k tomu, že jsem se stal předsedou kontrolního výboru, budu 
se spolu se svými kolegy z výboru zejména zabývat kontrolou plnění 
usnesení zastupitelstva i rady, dodržováním zákonů, jednacího řádu 
a dalších pravidel. Je nutné, aby občané mohli nahlížet vedení města 
„pod pokličku“, aby vůči nim byl městský úřad vstřícný. Na co bych 
se chtěl dále zaměřit? Na více věcí. Aby Nepomuk neztratil kredit 
kulturního města, aby se tady dařilo spolkům a také aby se neza-
pomínalo na bohatou historii našeho města. Ale především bych se 
chtěl věnovat tomu, aby se na zastupitelstvu řešily i „malé“ problémy, 
které otravují občany.

Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Každoročně připravovaný plán investic města zahrnuje projekty, které 
jsou dlouhodobě plánované či již započaté v minulých letech, a některé 
z nich se musí postupně či nevyhnutelně realizovat např. z důvodu 
havarijního stavu inženýrských sítí (kanalizace, ČOV, komunikace, 
nové vodní zdroje). Mnohdy se realizace těchto projektů podmiňuje 
získáním dotace…

Osobně se chci podílet na projektech, které se týkají volnočasových 
aktivit občanů a které přispějí k rozšíření nabídky pro aktivní trávení 
volného času občanů a návštěvníků města napříč generacemi (např. 
rekonstrukce městské sportovní haly, dětská a workoutová hřiště, 
skatepark, cyklotrasy apod.). Dále podpořím projekty a investice, které 
zlepší dopravní situaci města (napojení průmyslové zóny ve Dvorci na 
silnici I/20) a vynakládané provozní náklady města (zateplení objektů, 
alternativní zdroje vytápění budov apod.).

Téma: Priority pro nové  
volební období

Z komunálních voleb vzešlo nové Zastupitelstvo města Nepomuk, ve kterém jsou zastoupeni jak ti, 
kteří už v zastupitelstvu pracovali, tak i nové tváře. Chtěli jsme tedy vědět, 

kam chtějí směřovat své působení v novém volebním období.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé. Odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)

„Co by podle vás Nepomuk potřeboval a na co se chcete v tomto volebním období zaměřit?“

12 téma k diskuzi

Jiří Kouba (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
V následujícím volebním období bych se hlavně chtěl zaměřit na 
smysluplné a efektivní využití finančních prostředků, které nám snad 
v této nelehké době zbydou na rozvoj města.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Za velmi důležitou považuji kvalitu veřejných prostranství, 
obecně vzhled města. Historické jádro města představuje dědic-
tví, které, pokud o ně budeme řádně pečovat, v sobě nese nemalý 
potenciál pro budoucí rozvoj a kvalitu místního života. Rád 
bych se proto péči o tyto hodnoty věnoval i v právě započatém 
volebním období.

Prioritou je pro mě také informovanost občanů, transparentnost 
samosprávy a městského úřadu, co nejširší zapojování veřejnosti 
do rozhodování.

A pokud bych měl zmínit alespoň jeden konkrétní, „tvrdý“, 
investiční projekt - považuji za žádoucí realizovat nový příjezd 
do průmyslové zóny s nájezdem na hlavní silnici u Třebčic. Vím, 
že uskutečnění tohoto záměru nezáleží tak úplně na městě, ale 
pomohlo by to velmi výrazně snížit zátěž nákladní automobilo-
vou dopravou.
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Pavel Motejzík (Sdružení nezávislých pro Nepomuk, bezp.)
Město má řadu rozpracovaných či naplánovaných projektů, které 
jsou potřebné pro jeho rozvoj i pro občany. V první řadě bychom se 
měli zaměřit na ně a zároveň urychleně řešit i další bolavá místa. 
Jen tak můžeme naplnit hlavní motto programu své kandidátky, 
které znělo: Chceme mít jasnou zásluhu na tom, aby už jen při 
vyslovení slova Nepomuk bylo zřejmé, že se jedná o město nejen 
malebně krásné a historicky známé, ale též rozvíjející se, čisté, 
bezpečné, kulturní i sportovní, plné milých, usměvavých a zdra-
vých lidí, zkrátka skvělé.

Budu se snažit pracovat pro město tak, abych nezklamal svoje 
kolegy, kteří mě nasadili do čela naší kandidátky, dále abych 
nezklamal naše voliče a naplňoval naše cíle a v neposlední řadě 
abych byl skutečnou oporou a pravou rukou nového starosty, 
spolupracoval s ním aktivně na klíčových projektech a naplno 
využil a rozvíjel svou dosavadní praxi získanou za deset let nejen 
v Mikroregionu Nepomucko a na našem úřadu. Mezi oblasti, které 
bych měl mít na starost, patří kromě těch dosavadních (kultura, 
cestovní ruch, knihovna, regionální a zahraniční spolupráce, 
partnerská města) nově také zejména technické služby, odpadové 
hospodářství a veřejná prostranství.

Miroslav Němec (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
Věcí, které by Nepomuk potřeboval, je velké množství. Když uvedu ty 
nejpalčivější, tak se dle mého jedná o potřebu budování nových chod-
níků a opravy těch stávajících, revitalizaci sídliště, opravy a úpravy 
náměstí, rekonstrukci městské sportovní haly, úpravy školního hřiště 
pro potřeby školy, odpovídající prostory pro ZUŠ, dopravní napojení 
průmyslové zóny ve Dvorci mimo intravilán města nebo dokončení 
lokalit pro obytnou výstavbu ve Dvorci a v Nepomuku. Všechny tyto 
investice budou velmi nákladné a nejsem si jist, zda bude v možnos-
tech města je během tohoto volebního období zrealizovat, vezmu-li 
v potaz obrovský růst cen energií i skutečnost, že během volebního 
období nepochybně vyvstane potřeba realizace dalších investic. Kdyby 
se během tohoto volebního období podařila realizace větší části shora 
zmíněných investic, myslím, že by se jednalo o velký úspěch.

Václav Novák (KSČM)
Předně Nepomuk potřebuje výstavbu nájemních bytů pro mladé 
rodiny. Bytový dům by mohl být postaven v Družstevní ulici, kde 
je pozemek v majetku města. Dále by byla třeba postupná rekon-
strukce budovy bývalé školy na náměstí Augustina Němejce. A také 
by bylo vhodné postavit in-line dráhu kolem hřiště u školy. Stezka 
Helenka je pro in-line bruslení naprosto nevyhovující. Zaměřit 
bych se chtěl také na dokončení projektu kamerového systému.

Samozřejmě vše s využitím dostupných dotačních programů.

Michaela Zajícová (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Kdybyste se mě na tuhle otázku zeptali dříve (třeba v létě), 

vyjmenovala bych věci, které jako občan města vnímám a přála 
bych si je tady mít. Nyní, po zvolení do zastupitelstva města, už ale 
přemýšlím jinak, musím vše zvážit, zjistit, co lidé potřebují, co je 
reálné a co není, co může ještě počkat. V době uzávěrky Nepom-
uckých novin jsem v zastupitelstvu opravdu krátce, a tak se zatím 
se vším seznamuji a poznávám chod města.

Pavel Zeman (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
Ve svém městě máme mnoho věcí, které doposud nejsou doře-
šené z minulých let, a proto by bylo potřeba je dokončit, nebo na 
nich začít pracovat.

Myslím, že prioritou by měla být alespoň částečná rekonstrukce 
náměstí, aby se stalo reprezentativním centrem města. Současně 
by bylo dobré dořešit rekonstrukci chodníků jak ve Dvorci, tak 
i v Nepomuku.

Zároveň bych si přál, aby město Nepomuk a obec Klášter našly 
společnou řeč a za pomoci dotací se povedla výstavba cyklostezky 
– nové komunikace – cesty z nepomuckého náměstí až do Kláš-
tera na již stávající stezku Helenka. V současné době je tato sil-
nice velice frekventovaná, jak co se týče automobilů, tak chodců 
a cyklistů, a bohužel není absolutně bezpečná.

Dále jsem toho názoru, že by bylo vhodné opět se zaměřit na 
„nový“ přestupní železniční uzel, který je od samého začátku nevy-
hovující, což se týká hlavně parkovacích míst, zastřešení zastávek 
a zázemí pro řidiče autobusů. Je pravděpodobné, že z důvodu zvy-
šujících se životních nákladů bude vlakovou hromadnou dopravu 
využívat stále více lidí. Obávám se ale, zda by nám tento zásah 
dovolila udržitelnost dosavadního projektu.

Mimo jiné je také nutné zaměřit se na majetek města, kde 
je potřeba vzhledem k dnešním cenám energií řešit zateplení 
a opravy budov a dále výměnu vysoce energeticky náročných 
zdrojů, protože tyto peníze se následně městu vrátí.

A v neposlední řadě si myslím, že by bylo vhodné poupravit 
i chod městské policie.

téma k diskuzi 13

Vážení občané, 
na co by se zastupitelé měli zaměřit 
podle vás?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Jsme lídrem trhu v oblasti podlahového bezpečnostního značení 
a v současné době hledáme:

Realizátory značení a podlah   & vedoucí skupiny

• Baví Vás, když je Vaše práce vidět?
• Chtěli byste přispívat k bezpečnosti lidí?
• Nemáte rádi stereotyp  ?

Pracujte u nás a Vaše práce bude rozhodně vidět !

Kontakt: 724 355 990
alena.janousova@jaclean.cz

www.jaclean.cz

14 policie / inzerce

V období od 15. září do 15. října se nepomučtí policisté zabý-
vali řadou případů a rádi bychom vás prostřednictvím těchto 
novin seznámili s některými z nich. Opět začneme problema-
tikou BESIP.

Dne 16. září ve večerních hodinách hlídka OOP Nepomuk zasta-
vila ve Vrčeni osobní vozidlo zn. Peugeot 307. Jeho šofér „nadýchal“ 
0,61 promile alkoholu v dechu.

Odpoledne 19. září nepomučtí policisté zkontrolovali v Kase-
jovicích řidiče automobilu zn. Audi A3. V tomto případě displej 
přístroje ukázal hodnotu 0,13 promile alkoholu v dechu.

V odpoledních hodinách 22. září si nepomucká policejní hlídka 
poblíž firmy Elitex ve dvorecké ulici U Trati povšimla motocyklu, 
na němž nebyla umístěna registrační značka. Jeho řidič ovšem 
začal ujíždět a po vjetí do Rožmitálské ulice odbočil směrem na 
Vrčeň. Následně strhl řízení do ulice Ke Mlýnu. Zde se mu však do 
cesty „postavila“ poštovní schránka, o níž zavadil řídítky a upadl. 
Záhy vyšel najevo důvod jeho jednání – vozidlo nebylo registro-
váno, nemělo registrační značku, nebylo pojištěné, on sám nebyl 
držitelem řidičského oprávnění a test na přítomnost návykových 
látek detekoval pervitin.

Dne 25. září v časných ranních hodinách byli nepomučtí poli-
cisté povoláni k dopravní nehodě, k níž došlo v obci Mladý Smo-
livec. Zde řidič motorového vozidla zn. Hyundai Getz narazil do 
oplocení zemědělského družstva. Policisté jej podrobili dechové 
zkoušce, při které bylo naměřeno 1,63 promile alkoholu v dechu.

Téhož dne v odpoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk zasta-
vila v nepomucké Nádražní ulici vozidlo zn. Volkswagen Golf. Test 
na přítomnost návykových látek odhalil u jeho řidiče přítomnost 
marihuany. Muž byl občanem jiného státu Evropské unie.

V odpoledních hodinách 1. října nepomučtí policisté zkontrolo-
vali v Žinkovech řidiče automobilu zn. Honda CR-V. Dotyčný měl 
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

Krátce před půlnocí 9. října narazil řidič osobního automobilu  
zn. Volkswagen Golf do oplocení jednoho z rodinných domů ve 
Vrčeni. Z místa však odjel hlouběji do obce, kde jej hlídka OOP Nepo-
muk nalezla, jak sedí ve vozidle. Následně „nadýchal“ 2,17 promile 
alkoholu v dechu. Jednalo se o občana státu mimo Evropskou unii.

V uvedeném období došlo opět k případům, kdy podezřelý skon-
čil na protialkoholní záchytné stanici v Plzni. Poprvé se tak stalo 
ve večerních hodinách 23. září ve Dvorci, kde na silnici v ulici Ke 
Dvorům ležel silně opilý muž. Ten cosi nesrozumitelně vykřikoval 
a hlasitě nadával. Odmítl podrobit se dechové zkoušce. K druhému 
případu došlo odpoledne 9. října v nepomucké ulici Na Vinici II. 
Zde se nacházelo dítě, jehož oba rodiče se silně hádali. Matka 
„nadýchala“ 1,56 promile alkoholu v dechu a otec 2,20 promile 
alkoholu v dechu. Dítě bylo proto předáno babičce a muž navíc 
putoval na protialkoholní záchytnou stanici.

Nepomučtí policisté se dále zabývají dvěma případy zapálených 
motorových vozidel. První se odehrál v nočních hodinách 18. září 
v obci Kozlovice, kde neznámý pachatel podpálil osobní automobil 
zn. Škoda Fabia. Ve druhém případě během noci z 25. na 26. září 
shořelo v nepomucké ulici U Sokolovny vozidlo zn. Škoda Octavia.

Poměrně kuriózní případ se odehrál v pozdních večerních 
hodinách 3. října ve Vrčeni. Nepomučtí policisté si během hlíd-
kové služby všimli protijedoucího cyklisty, který mířil na Dvorec. 
Na základě místní a osobní znalosti jej ihned poznali a bylo jim 
známo, že muž je v celostátním pátrání, neboť nenastoupil do 
výkonu trestu odnětí svobody. Se služebním vozidlem se proto 
otočili na návsi a vydali se za ním. Hledaný se pokusil policistům 
na kole ujet, ovšem po zdolání kopce mu na přilehlé louce došly 
síly. Hlídka jej následně zatkla a muž putoval do Věznice Plzeň. 
Současně byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
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policie 15

foto MP Nepomuk

Z činnosti Městské policie Nepomuk

Ani v uplynulém období strážníci neopomněli kontroly na náměstí 
Augustina Němejce. Muže, se kterým strážníci řešili nejvíce pro-
tiprávního jednání, již na náměstí nepotkáme, ale má bohužel své 
zastoupení v podobě dalších problémových osob, které nejen že 
nerespektují platnou obecně závaznou vyhlášku o zákazu kon-
zumace alkoholu, ale dopouštějí se také znečišťování veřejného 
prostranství. Jejich jednání je řešeno převážně na místě. Pravi-
delné kontroly strážníci provádějí nadále i ve Dvorci na nádraží 
ČD, kde s příchodem chladnějšího počasí často osoby bez přístřeší 
vyhledávají teplo v čekárně. Mezi další činnosti MP v uplynulém 
období patřilo následující.

Dne 15. září proběhla spolupráce s Městským úřadem Nepomuk. 
Městskou policií byla zajištěna bezpečnost pracovníků stavebního 
odboru při výkonu jejich činnosti ve Dvorci.

V pondělí 19. září byla hlídka MP rodinou požádána o pomoc 
při zajištění nutného lékařského ošetření osoby, která toto ošet-
ření odmítá.

Dne 21. září hlídka MP na náměstí Augustina Němejce odchytla 
psa, který byl označen čipem, a s pomocí podatelny na městském 
úřadě byl dohledán majitel. Téhož dne byl strážník na žádost kri-
minální policie přítomen jako nezúčastněná osoba při provedení 
domovní prohlídky.

Ve čtvrtek 29. září hlídka MP přijala oznámení, že u Borku na 
komunikaci se pohybuje stádo cca 20 krav. Obdobné oznámení 
hlídka přijala i o den později, kdy se jednalo o stejné stádo. V obou 
případech se podařilo kontaktovat majitele, aby si stádo zajistil 
proti úniku.

Též 29. září byla hlídka MP upozorněna na opilého muže leží-
cího na veřejných WC na náměstí v Nepomuku. Strážníci muže 
vyprovodili ven a poučili jej o vhodném chování.

Ještě téhož dne přijala hlídka oznámení, že z venkovního sušáku 
bylo odcizeno oblečení. V blízkosti byl sousedkou viděn místní 
muž bez domova. Dne 3. října se strážníkům podařilo uvedeného 
muže konfrontovat s danou událostí, jeho jednání bylo řešeno 
a část oblečení byla vrácena původnímu majiteli.

V pátek 30. září byla hlídka upozorněna na zatoulaného psa. 
Po chvíli se objevili majitelé, kteří psa již hledali, tak jim byl na 
místě předán. Stejný pes spolu se svým psím kamarádem utekl 12. 
října. Oba byli odchyceni strážníky MP a následně předáni jejich 
společnému majiteli.

Též 30. září byla hlídka MP upozorněna, že za hrází u Nového 
rybníka je mobilheim přes cestu a nemůže nikdo projet. Na místě 
bylo zjištěno, že při umístění mobilheimu došlo k sesuvu půdy 
a další práce musely být zastaveny. Dále bylo zjištěno, že v blíz-
kém okolí lesa se nachází různý odpad, který pochází ze zbourané 
stavby, kde měl být mobilheim nyní umístěn. Strážníci se telefo-
nicky spojili s majitelkou, která sdělila, že vše uvede do pořádku. 
V následujících dnech bylo provedeno několik kontrol, kdy byla 
slova majitelky potvrzena a vše bylo řádně napraveno.

V pondělí 3. října při kontrolní činnosti bylo hlídkou MP zjiš-
těno, že ve Dvorci je několik dopravních značek vyvráceno. Vše 
bylo zadokumentováno a předáno na městský úřad. Další kont-
rolou bylo zjištěno, že již došlo k nápravě. 

Následující den proběhla ukázka sebeobrany v Dětském domově 
Nepomuk ve spolupráci s Volnočasovým centrem Fénix, instruk-
torem sebeobrany Pavlem Štrejlem a strážníkem MP Nepomuk 
Michalem Šeflem.

Nepomucké noviny / listopad 2022

Dne 5. října bylo předáno na příslušný úřad dlouhodobě odsta-
vené vozidlo, které bylo odstaveno na pozemní komunikaci 
a nemělo uzavřeno řádné pojištění. Dále mělo propadlou STK déle 
jak šest měsíců. Majitel vozidla byl opakovaně vyzván k odstranění 
vozidla. Nejdříve odstranění přislíbil, poté přestal s městskou 
policií komunikovat, proto bylo přistoupeno k uvedenému řešení.  

V pátek 7. října se na Základní škole a mateřské škole Žinkovy 
konal projekt s názvem Mimořádné situace. Městská policie Nepo-
muk byla požádána o účast. Děti si zblízka prohlédly služební 
vozidlo, vybavení strážníků a připomněly si základy z BESIPu. 
Po splnění testů si děti odnesly drobné upomínkové předměty. 

Dne 10. října přijala hlídka MP oznámení, že od křižovatky ulic 
Budějovická a U Pošty po celém úseku, kde jsou semafory, jelo 
nákladní vozidlo, které vezlo jablka a náklad ztrácelo. Na upo-
zornění od ostatních řidičů řidič uvedeného vozidla nereagoval 
a z místa nevědomky, že ztrácí náklad, odjel. Jelikož se jednalo 
o velké množství jablek na vozovce po celém uvedeném úseku, 
hlídka na místo přivolala HZS Nepomuk a technické služby Nepo-
muk a společnými silami byla vozovka uklizena.

Strážníci MP se často věnují usměrňování provozu na kruho-
vém objezdu. Vzhledem k tomu, že v ulici Budějovická probí-
hají stavební práce a je zde řízený provoz semaforem, dochází 
k blokování právě zmiňovaného kruhového objezdu. Ke kolizním 
situacím dochází i nerespektováním dopravního značení v okolí. 
K jedné takové události došlo 11. října, kdy řidička vjela na kru-
hový objezd v protisměru jízdy. Hlídkou MP byla zastavena a při 
řešení dopravního přestupku odmítla předložit potřebné doklady. 
Na místo musela být přivolána i hlídka Policie ČR. Řidička se bude 
za své jednání zpovídat na úřadě, kam byl dopravní přestupek 
a neuposlechnutí výzvy úřední osoby předán.

Nadále je prováděno měření rychlosti vozidel na vybraných 
úsecích komunikací v Nepomuku, ve Dvorci a přibylo další místo 
v obci Klášter. 

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie
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Ve školce se ohlédli 
za loňským školním rokem

V loňském školním roce jsme ještě na podzim a v zimě bojo-
vali s koronavirem a s dalším respiračním onemocněním. Kvůli 
vysoké nemocnosti a opatřením Ministerstva zdravotnictví se 
neuskutečnily ani naše podzimní a zimní akce, které pořádáme 
pro rodiče. Ale v mateřské škole se stále něco dělo. Jako první se 
konala soutěž Nepomucká hnětýnka. Projekt probíhal celý týden 
a děti se seznamovaly se surovinami, s výrobou těsta, vykrojily si 
placku a poté ji odnesly do školní kuchyně, kde je paní kuchařky 
upekly, a na závěr si je děti nazdobily. Společné hnětýnky jsme 
odnesli na Zelenohorskou poštu, kde na nás čekaly Nepomucké 
kuchařinky, se kterými dlouhá léta spolupracujeme. Tato akce 
se dětem líbila a každý si nesl hnětýnku domů na ochutnání. 
Dále jsme na podzim uspořádali barevný týden, při kterém si 
děti opakují základní barvy a celý den jsou krásně jednobarevné. 
Dokonce dostávají stejně barevné pokrmy, při jejichž přípravě 
paní kuchařky vymýšlejí různé variace.          

Podzim utekl a přišel čas adventu. Navštívil nás Mikuláš s čertem 
a po chvilce strachu jsme se mohli těšit na Ježíška, který nám do 
mateřských škol nadělil krásné dárky. Po Vánocích a Třech krá-
lích jsme si „hráli“ na zimu, protože sněhu moc nebylo a ani mráz 
nám nemaloval na sklo zmrzlé obrázky.

Zima rychle utekla a o slovo se přihlásilo jaro a s ním vítání jara, 
Velikonoce, které byly spojené s velikonočním jarmarkem, Den 
Země s brigádou na školní zahradě a také čarodějnice a oslava 
máje. Školní rok byl ukončen výletem na vodní hrad Švihov a kaž-
doročním rozloučením s budoucími školáky. 

V průběhu května se konalo přijímací řízení do obou mateř-
ských škol, ve kterém jsme přijali 47 dětí, a jelikož do základní 
školy nastoupilo jen 35 dětí, máme opět na školní rok 2022/2023 
naplněnou kapacitu.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za doko-
nalou práci, rodičům za spolupráci a pomoc při různých akcích.

Klára Řežábková, ředitelka MŠ Nepomuk

Divočátka zvou  
na lampionový průvod

Říjen nás potěšil krásným počasím plným barev, kterého jsme 
náležitě využili. Naše skupina se rozrostla o další samostatně 
docházející děti i o tandem maminka–dítě, na podzimní tábor 
se přidaly i starší děti z minulého roku, což nás velmi těší. Každý 
týden jsme vařili oběd na ohni v kotlíku, s čímž nadšeně pomá-
hali i nejmenší, kromě krájení třeba ochutnáváním. Velký ohlas 
měl pokus s tvořením barevných sopek. Jeden den nás navštívil 
opět lesní pedagog se svým nabitým programem. O podzimních 
prázdninách jsme vyrazili do muzea na strakonickém hradě. 
A v listopadu zveme i veřejnost na lampionový průvod k nám do 
Bezděkovce. Ve středu 16. 11. bude od 16:30 hodin připravena trasa, 
od 15:30 je možné si přijít vyrobit lampičky a po skončení průvodu 
bude připraven oheň. Sledujte náš facebook a web divocatka.cz.

Těšíme se na vás.

Lucie Korbová, tým LK Divočátka

foto archiv LK Divočátka
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Naši stolní tenisté

Školní rok je v plném proudu a za námi jsou již dva měsíce práce. 
I když je učení tou nejdůležitější činností každé školy, najde se 
samozřejmě čas i na jiné aktivity, které nám náš školní život zpes-
tří a zatraktivní.

Ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko jsme uspořádali 
besedu pro naše žáky na téma Staré pověsti české a kněžna Libuše. 
V aule proběhla přednáška Libora Marka, který velmi zajímavě 
vyprávěl o naší nejstarší historii. Projekt bude pokračovat bese-
dami v městské knihovně a výtvarnými pracemi našich žáků, které 
budou následně vystaveny tamtéž.

Během října proběhl na naší škole také Srdíčkový den, což je 
charitativní akce na podporu dlouhodobě nemocných dětí. Prodej 
předmětů vynesl 14 600 korun a touto částkou jsme přispěli nadaci 
Život dětem, která Srdíčkové dny pořádá.

Také nás navštívila delegace z partnerského města Sao Joao 
Nepomuceno. Naše škola se jim velmi líbila a také je potěšilo 
setkání s našimi žáky obohacené o vzájemná kulturní vystoupení.

V rámci návštěvy našich brazilských přátel jsme uspořádali 
akci Upeč hnětýnku pro dobrou věc. Děti a rodiče doma upekly 
hnětýnky a potom se ve škole prodávaly. Výtěžek z prodeje činil 
6 600 korun, které jsme darovali našim brazilským partnerům 
na jejich charitativní projekt Semínko, který v Brazílii pomáhá 
ohroženým a sociálně zranitelným dětem.

Také proběhla první velká exkurze. Deváťáci vyrazili do Anglie, 
aby se zdokonalili v angličtině. Fotografie a bližší informace vám 
přineseme v dalším vydání Nepomuckých novin.

Stále pokračuje spolupráce se Střední školou Oselce. V rámci 
projektového dne si vybraní žáci naší školy mohli vyzkoušet práci 
truhlářů, kovářů či automechaniků. Kromě skvělých zážitků si 
domů odnesli též vlastnoručně zhotovené výrobky.

Také na poli sportovním se nám daří. Zúčastnili jsme se okres-
ního kola v přespolním běhu a naši žáci byli opět vidět. Jan Tichá-
ček obsadil třetí místo a Karolína Čekanová místo druhé.

Skvěle si vedli naši stolní tenisté, po vítězství v okresním kole 
ovládli i kolo krajské. Lukáš Jandík, Marek Šolar, Václav Kotě-
šovec a Kryštof Kotiš jsou krajskými přeborníky, k čemuž jim 
srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
a města Nepomuk. Ve stejné soutěži dosáhly naše dívky na pěkné 
páté místo.

Ve spolupráci s městem Nepomuk se nám podařilo vybudovat 
novou učebnu dílen, kde bude probíhat výuka předmětu člověk 
a svět práce. Jsme přesvědčeni, že díky nové dílně bude předmět 
mnohem atraktivnější a výuka zábavnější. Děkujeme městu Nepo-
muk, že nám pomohlo při realizaci nové učebny.

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Nepomucké noviny / listopad 2022

Nová školní dílna

Projektový den v Oselcích

Vystoupení brazilských hostů
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Městské muzeum
a galerie Nepomuk
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Jak se otvírá hlava 
Rozhovor s Jiřím Světlíkem

Plzeňský grafik, výtvarník a pedagog Jiří Světlík se nedávno stal vousatým lenivcem, jak sám 
sebe označil ve své knize fejetonů, která vyšla v roce 2020. Odstěhoval se totiž do staré chalupy 
 na kraji vsi Bezděkovec, kde najdete ve stodole ateliér a sednici hned vedle malované almary 
počítačovou obrazovku přes půl stolu. Tam jsem ho navštívila a požádala o rozhovor.

Text: Hana Staňková
Foto: Hana Staňková, archiv Jiřího Světlíka

Nepomucké noviny / listopad 2022
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Jak jste se stal výtvarníkem, byla to přímá cesta, protože tatí-
nek byl grafik?

Přímější, než u kohokoliv jiného. Díky rodičům jsem vyrostl v kumštu 
a mezi kumštýři. Setkávali jsme se s Havlicovými, Honza Havlic byl 
fantastický plzeňský malíř. U sochaře Karla Němce jsem se připra-
voval na zkoušky na Hollarku (dnes Vyšší odborná škola a Střední 
umělecká škola Václava Hollara, pozn. red.). Nejdřív mě učil kres-
lit portréty, dal přede mě obrovskou plachtu papíru, abych kreslil 
bustu, a já vytáhl ořezané tužky. Viděl jsem takové tužky u táty, který 
byl užiťák a dělal takovou tu precizní práci. Ale Karel Němec mi je 
sebral a dal mi uhly. Já jsem to držel poprvé v ruce a vůbec nevěděl, 
co s tím mám dělat, protože to kreslilo centimetrovou linku. 

Táta mě vedl k nápadům a tihle lidé mě učili přemýšlet v materi-
álech. Byl jsem obohacovaný různými vlivy. Až postupem času jsem 
zjišťoval, jak je moc důležité nebýt jednooborový, nebýt dostihový 
kůň, který buď umí běhat překážky, anebo rovinové dostihy. Že krása 
kumštu je právě v bohatosti všech možných profesí, ať je to socha, 
práce se dřevem, papír, plakát, grafika anebo psaní. K psaní mám 
blízko díky mámě, která dělala celý život novinařinu, a ke kráse slova 
mě vedl i táta tím, že mi od malička pouštěl Wericha s Horníčkem, 
Semafor nebo Cimrmany.

Přibližte nám svých devatero řemesel, čím vším jste se v prů-
běhu života zabýval?

Začal jsem u toho, čemu se táta věnoval celý život, u výstavnictví. 
Navrhoval jsem expozice výstav a veletrhů, katalogy pro keramické 
závody HOB Horní Bříza, a takové věci. Když už jsem měl něco 
vyděláno, tak jsem si pořídil techniku, na které jsem mohl tisknout 
to, co mám nejradši, a to je plakát. Byl jsem tenkrát hodně ovliv-
něný panem Toscanim (fotograf Olivier Toscani, pozn. red.), který 
dělal pro firmu Benetton věhlasné sociální reklamní kampaně. Mě 
sociální reklama lákala vždycky, niterně se mě dotýká. Pak jsem to 
přerušil a nastoupil do televize Nova a potom jsem dělal v Praze  
v  reklamní agentuře Tanagra, kde mi šéfovali Vilém Rubeš a Čestmír 
Benda. Trochu jsem se po tvůrčí stránce rozmělnil, nicméně mě 
to obohatilo v tom, že mi - speciálně v té reklamní agentuře - uká-
zali, jak se otvírá hlava. Jak se přestat bát nápadů, které jsou třeba 
absurdní, nebo na hraně, jak obejít autocenzuru. 

A jak se otvírá hlava?
Člověk nesmí mít zbytečný respekt z věcí, které ho nezasluhují. Malé 
myšlení, strach o jakékoliv výdobytky, přehnaná dogmata. 

Práce pedagoga, to byla další fáze, a ta byla nejkrásnější. Učil 
jsem deset let na Zámečku (Střední umělecko-průmyslová škola 
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a základní umělecká škola Zámeček v Plzni, pozn. red.). Prošlo 
mi rukama hodně študáků a věřte mi, největší radost mám, že 
se i po letech rádi vídáme a že jsem některým připravil počátek 
úspěšné budoucnosti.

Když se ohlédnete, na co jste opravdu hrdý?
Povedl se mi táta, na toho jsem hrdý, snad jsem se mu povedl taky. 
A pochopitelně syn, který pokračuje dál v tvorbě, dělá restaurátora. 
Vystudoval Zámeček, sochařinu, a s přítelkyní se pustili do restau-
rování. Má za sebou takové práce jako Národní muzeum a Svatého 
Víta, Státní operu a teď pracují v Uherčicích, tam je malinkatý státní 
zámek, který dávají celý dohromady, to je prostě nádhera. 

A co se týče mojí práce, mě poutá a vzrušuje 
mezinárodní soutěž. Obesílal jsem všechny možné 
bienále, trienále, ať to bylo Japonsko – Tojama, 
Varšava, bývalé Brno - jedno z nejstarších bie-
nále plakátů, Jeruzalém. Vždycky jsem se těšil, že 
přijde zpátky dopis, že jsem byl vybrán do nejuž-
šího výběru. I když jsem třeba oceněný nebyl, tak 
to byla velká radost, když se člověk mezi dvěma 
a půl tisíci plakátů dostal mezi šest vybraných. To 
je pro mě taková olympiáda. A nemohu nevzpo-
menout indiána - znak plzeňských hokejistů nebo 
práci nedávnou – emblém a další grafické návrhy 
spojené s Nepomukem a Janem Nepomuckým.

Ale vy jste nějaká ocenění posbíral, ne?
Posbíral jsem Zlatých pecek, že bych mohl být 
generál. Ale o těch oceněních to moc není. Spe-
ciálně u plakátů. Plakát není galerijní objekt, měl 
by viset venku. To je pro mě větší úspěch. Zmínil 
jsem Jeruzalém, kde je komplikovaná národnostní 
a náboženská situace. Tam mají muzeum, které se 
jmenuje v překladu „na švu, na hranici“. A kurá-

tor toho muzea vyhlásil celosvětovou soutěž na téma koexistence. 
Obeslal afišisty po světě a to se vždycky sejde tak kolem tří, čtyř tisíc 
plakátů. Vybrali 22 kusů a já jsem mezi nimi byl, to byla velká hrdost. 
Z plakátů udělali billboardy a objížděli s nimi svět. A ještě to udělali 
tak geniálně, že ke každému plakátu vybrali nějaký citát. Ať to bylo 
prohlášení generálního tajemníka OSN, filozofa, básníka. A najed-
nou se ty plakáty dostaly přesně tam, kam se mají dostat, a mluvily 
k těm, kterým to chcete říct. Byla to nesmírně úspěšná akce. Snažili 
jsme se o to, aby byla i v Praze, nicméně tady ten malý píseček není 
nakloněn věcem, které mají nějaký morální přesah. 

Jak vzniká plakát?
Málem mě ranila mrtvice, když jsem před lety zjistil, že úřad práce 
pořádá rekvalifikační kurz na grafika. Když děláte jakoukoliv tvůrčí 
práci, jste kuchařka nebo šijete šaty a nejste jenom řemeslník, celé 
kouzlo je v té nadstavbě, v nápadu. Já když dostanu od někoho 
zakázku, že mám udělat značku, můžu strávit tři týdny u papíru 
a u počítače a nevypadne ze mě nic. A pak kopu nahoře na zahradě 
brambory a najednou něco uvidím, detail, na který se vlastně nesou-
středím, a v té hlavě něco přeskočí a je to tam. Proto já ani nikomu 
nemůžu říkat, jak dlouho ta práce trvá. Jsme zvyklí všechno přepo-
čítávat na čas, strávený v zaměstnání. Ale ten porod, než to sepne, je 
někdy velmi obtížný, bolavý, kdy ty věci třikrát zahodíte, protože to 
byla třeba příliš prvoplánová reakce, což u plakátu, pakliže má mít 
nějakou sílu, není dobré. Já jsem měl první velkou výstavu v roce 1996 
v Mladé Frontě ve Spálené ulici, kde jsem měl všechny své plakáty, 
to byla Rwanda, uprchlíci. Pak jsem je založil na dvacet let, a když 
jsem je teď viděl, tak jsem s hrůzou zjistil, že tam není co měnit. Že 
ten svět se nepohnul ani o píď. Ty plakáty mají třeba jiné konotace, 
ale pořád mají energii, kterou měly tenkrát, a to je mi trošku líto.  
Já jsem si vždycky myslel, že člověk udělá takový ten plakát se vzty-
čenou pěstí a lidi se změní. Ale oni se nemění.
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konec devatenáctého století. Objevy a změnu. Tady to v devade-
sátkách sice byl trochu klondajk, budiž, ale pořád to byla doba 
bezprecedentní svobody. Dneska jsme čím dál tím víc sešněrovaní 
nějakými předpisy. 

Vy v Bezděkovci nejenom bydlíte, ale jste tam i hybatelem dění. 
Povězte nám o spolku Bezděkovec 1551.

Tady se dala dohromady bezvadná parta lidí. Většina lidí ze spolku 
se sem přistěhovala a vpadli jsme sem s nápadem zřídit spolek  
Bezděkovec 1551, což, jak jsem zjistil, je rok první zmínky o Bezdě-
kovci. Chceme zvelebovat tento kout, který je velebný sám o sobě.

Začali jsme Mikulášem, vánočním půlnočním setkáním u kapličky, 
prázdninovým Hurá prázdniny pro děti. Opravili jsme kapličku 
a vrcholem bylo jídlo, to je nám blízké všem. Uspořádali jsme sou-
sedský Festival domácího jídla, který byl, aspoň co se týče nálady, 
velmi úspěšný. Myslím, že si lidi užili nejen jídla, ale toho, že se mohli 
sejít a popovídat si, což je to nejpodstatnější. 

Čekají nás další spolkové akce, slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku, Mikuláš, 26. prosince půlnoční v naší kapličce. 

Chceme ale dělat věci, které jsou ještě o krok dál, třeba obno-
vit prameniště.

Je to náročné, protože dost lidí ze spolku sem jezdí jen na víkendy. 
Ale jsme velmi činní, chlapi jsou kutilové jako já a taky se učí za 
pochodu, ale to neznamená, že nedokážeme dělat krásné věci. 

Co byste řekl na závěr?
Chtěl bych pozvat na výstavu, která bude otevřená 27. listopadu 
v 16:30 hodin. A vůbec, přijďte už ráno do Nepomuka, protože 
v Nepomuku bude krásně, adventní trh, koncert v kostele, tátova 
vernisáž a rozsvícení stromku, neděle bude stát za to.

A přál bych si, aby se lidi přestali bát, protože strach je strašně 
blbý rádce. Když se nebudou bát a budou si chtít ten život spíš užít, 
tak to nějak dopadne. Ono to vždycky dopadlo dobře. 

Navíc se blíží Vánoce, tak si je lidi užijte.

Děkuji za rozhovor

Jiří Světlík je výtvarník, grafik, designer, pedagog, copywri-
ter, spisovatel a zemědělec začátečník.

Narodil se 17. prosince 1964 v Plzni.
Vystudoval propagační výtvarnictví na Střední odborné 

škole výtvarné Václava Hollara v Praze.
Pracoval v reklamních agenturách (Communart s.r.o. 

Plzeň, Tanagra s.r.o., Praha), v TV Nova a také pro hokejový 
klub HC Plzeň 1929 (dnes HC Škoda Plzeň), pro který vy-
tvořil znak indiána.

Jako pedagog působil na Střední soukromé umělecko-
průmyslové škole Zámeček v Plzni a dosud učí na Fakultě 
umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Zabývá se tvorbou autorských plakátů na sociální témata, 
s nimiž se účastnil mnoha mezinárodních výstav a soutěží, 
získal i několik ocenění.

Nyní je na volné noze a od roku 2019 žije v Bezděkovci 
nedaleko Nepomuka. Zde napsal, doplnil ilustracemi svého 
otce a v roce 2020 vydal knihu fejetonů Vousatý lenivec: 
První kniha samotářova.

Je činný ve spolku Bezděkovec 1551.

Kde potom vidíte smysl té práce?
V tom, že člověk nepoleví. Je to jako u jakékoliv pomoci. Když pomů-
žete aspoň jednomu člověku, tak to mělo smysl. Já jsem přesvědčen 
o tom, že kdybych ty plakáty měl kam vyvěsit, měl třeba v Nepomuku 
jednu plakátovací plochu a jednou za měsíc tam pověsil plakát, tak 
to má cenu. Aspoň někdo uvidí myšlenku, se kterou se ztotožní, 
nebo která ho třeba naštve. 

Mám ale rád, když krom plakátů na obtížná témata se občas 
můžu věnovat i práci, která mě naplňuje spíš klidem. To byla 
třeba práce se Svatojánskou maticí na loňském výročí blahořečení  
sv. Jana Nepomuckého.

Připravujete výstavu děl svého tatínka v Městském muzeum 
v Nepomuku, jak bude koncipovaná?

Nejradši bych pozval lidi na setkání s ním, což už nejde a je mi to 
líto. Nebude to retrospektivní výstava, protože to bychom naplnili 
celé muzeum. Ale přesto to bude stát za to, protože když jsme s brá-
chou odnášeli věci z jeho ateliéru, tak jsem pod hromadou papírů 
našel jednu složku, ve které jsme objevili jeho plakáty z 50. a 60. let.  
Z doby, kdy mu bylo kolem třiceti, počítač nebyl, všechno je to malo-
vané ručně. Jakmile na něco sáhne lidská ruka, tak je to lepší než 
ten elektronický bazmek, který dokáže třeba víc, ale stopa té ruky je 
báječná. Pak tam budou úchvatné aradekory – netkané tapiserie, to 
byla jeho milovaná disciplína. A drobná grafika. Také tam promítneme 
medailonek, který o tátovi před pár lety natočila Unie výtvarných 
umělců. Lidé si budou moci poslechnout, co říkal a jaké měl postoje. 
A ještě chystáme překvapení, ale to až na místě.

Co dalšího teď máte v plánu?
Když jsem sem do Bezděkovce odcházel, úplně bytostně jsem cítil, že 
nutně potřebuju fyzicky pracovat. Jinak skončím s infarktem a budu 
jako bečka. To, že jsem poslechl volání svého těla, se velmi vyplatilo, 
protože jsem se aspoň tělesně dal trošku do pořádku. 

Ocitl jsem se tady jako vesničan tabula rasa, učím se metodou 
pokus omyl. Ať už se jedná o moji amatérskou zemědělskou činnost, 
nebo řemesla. Jediné, do čeho se nepouštím, je elektřina, protože 
té se bojím. Zaměřil jsem se na to, abych takové to trapné kutilství 
převedl do něčeho, co bude mít hlubší smysl a kvalitu. Jsem vlastně 
na začátku procesu, nicméně sondy do výtvarničiny jsou pro mě 
strašně důležité. Bez lidí, jak jsem zjistil, můžu být, ale bez téhle 
práce to nejde.

A jak začal covid, vzal jsem si sem rodiče, abych je uchránil před 
hysterií koronašílenství, a tím pádem jsem odešel od své profese, 
protože jsem přestal mít čas na případné zákazníky. Té užiťácké 
práce tady v kraji také tolik není.

Všechno je k něčemu dobré, začínám se obracet k volné výtvarné 
tvorbě, ke které jsem se vlastně příliš během svého profesního života 
nedostal. A to je pro kumštýře základ, musíme dělat volné věci, jinak 
zblbneme, nemůžeme dělat jenom kšeft. Teď mě čeká hezká doba, 
těším se na to.

Jak došlo k rozhodnutí přesídlit do Bezděkovce?
To bylo jednoduché, já jsem v září nastoupil v Plzni do reklamní 
agentury a po třech měsících zkušební doby mi naznačili, že už 
jsem starý. Jeli jsme sem s tátou v listopadu vypustit vodu z bojleru 
a z čerpadla, bylo pod mrakem, mrholilo, a já jsem tady stál před 
tím barákem a říkal si: „Do háje zelenýho, co já v tý Plzni dělám.“ Už 
se mi moc nechtělo se s těmi mlaďochy přetahovat a dokazovat jim, 
že něco umím. Svět reklamy se za těch dvacet let posunul naprosto 
zásadním způsobem. Tenkrát jsme dělali velikánské kampaně, točili 
jsme do televize, kina, ale ti klienti nebyli tak sofistikovaní, nikdo 
neřešil neuromarketing, ještě se to nebralo tak přísně vědecky jako 
dneska. Zasáhl do toho i technický vývoj. Ti lidé, kterým je dvacet, 
pětadvacet let, v technologiích vyrostli. A já už nemám chuť se to učit. 

Jsem šťastný, že jsem si prožil devadesátá léta. Kdo neprožil deva-
desátky, toho moc lituju. Vždycky jsem záviděl lidem, kteří zažili 
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foto archiv SDH Nepomuk

Z činnosti nepomuckých dobrovolných hasičů

V období od 16. září do 15. října byla dobrovolná nepomucká jednotka 
povolána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje ke dvěma dopravním nehodám a jednomu 
požáru. 

Ke střetu osobního auta s motocyklem na silnici I/20 u Měcholup 
jsme byli vysláni s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími složkami IZS 
16. září po půl šesté odpoledne. Na místě bylo zjištěno, že došlo k leh-
kému zranění motocyklisty, ostatní účastníci vyvázli bez zranění. 
Záchranáři preventivně transportovali do nemocnice k podrobněj-
šímu vyšetření malé dítě v doprovodu matky, řidič motorky byl po 
ošetření ponechán na místě nehody. Naše jednotka byla velitelem 
zásahu vrácena zpět na základnu, jednotka HZS v místě usměr-
ňovala provoz a po zadokumentování nehody Policií ČR pomohla 
s naložením auta a motorky na odtahovou službu a provedla úklid 
vozovky od vyteklých provozních kapalin. Před 20. hodinou byl 
provoz obnoven oběma směry.

K ohlášené dopravní nehodě osobního auta na silnici I/20 před kři-
žovatkou u sádek jsme vyjeli s technikou CAS 20 Tatra a DA Mercedes 
Sprinter v neděli 18. září v podvečer. Na místě bylo zjištěno, že řidička 
je již venku z vozidla a z nehody vyvázla bez zranění. Naše jednotka 
provedla protipožární opatření a po příjezdu Policie ČR a jednotky 
HZS ze stanice Nepomuk, která přejížděla od jiné nehody, jsme jim 
místo události předali a vrátili jsme se zpět na základnu.

Ve středu 5. října v půl deváté dopoledne došlo k zahoření odpadu 
uvnitř popelářského vozu na parkovišti vedle obchodního domu na 
náměstí A. Němejce. K požáru byly vyslány obě nepomucké jednotky 
s prvovýjezdovými cisternami. Jako první na místo dorazila jednotka 
HZS Nepomuk a provedla prvotní zásah vysokotlakým proudem. Část 
odpadu musela být vysypána ven z popelářského vozu. Hasiči ji roz-
hrabali a prolili vodou se smáčedlem. Poté nástavbu překontrolovali 
termokamerou a náklad byl lopatami naházen zpět do vozu. Naše 
jednotka byla po necelé půlhodině odeslána velitelem HZS zpět na 
základnu. Při požáru nedošlo k žádné škodě.

Mimo výjezdovou činnost jsme v sobotu 17. září asistovali na Podbrd-
ské rallye, která se jela v okolí Čížkova. Naše jednotka byla určena na 
rychlostní zkoušku Zahrádka–Čížkov–Přešín a během závodů jsme 
nemuseli zasahovat. Po skončení soutěže jsme pomocí asanační 
lišty na CAS 20 omyli vozovku na několika místech od naneseného 
bahna. Ve dnech 23. až 25. září jsme prováděli kropení kramolínské 
trati a asistovali zdravotníkům při ošetřování zraněných závodníků 
při závodech MS družstev sajdkár a čtyřkolek. 

Jednotka HZS Plzeňského kraje z hasičské stanice Nepomuk vyjela 
v uvedeném období k 33 zásahům. Jednalo se například o úmyslně 
založené požáry osobních automobilů v Kozlovicích a na parkovišti 
u bytového domu U Sokolovny v Nepomuku, dále větší počet doprav-
ních nehod na silnici I/20 v křižovatce u sádek či nehodu nákladního 
automobilu převážejícího potraviny, který se převrátil na bok na sil-
nici II/188 za Oselci. 
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Před sto dvaceti lety navštívil Nepomuk František Ferdinand d‘Este

Na dochované fotografii ná- 
vštěvy ze sbírky Bohuslava 
Šotoly vidíme následníka ra- 
kousko-uherského trůnu a sy- 
novce císaře a krále Františka 
Josefa I. v roce 1902 před nepo-
muckým hostincem U Kadleců 
na dnešním náměstí Augustina 
Němejce, kde byl ubytován. 
V současnosti je na tomto místě 
prodejna potravin. Účastnil se 
honů, pořádaných Auerspergy 
na Zelené Hoře. Jak se zde Fran-
tišku Ferdinandovi líbilo, bohu-
žel nevíme.

František Ferdinand d'Este 
měl v plánu uskutečnit po used-
nutí na trůn přeměnu rakous-
ko-uherské monarchie ve 
federativní Spojené státy Vel-
kého Rakouska. K  tomu však 
nedošlo, zahynul spolu s man-
želkou Žofií z Hohenbergu při 
atentátu v bosenském Sarajevu 
28. června 1914.

Návštěva našich kolegů z partnerského města Kemnath
Po delší odmlce způsobené koronavirem nás v sobotu 1. října navští-
vili kolegové z hasičského sboru města Kemnath v Německu. Na pro-
gramu dne byla hned dopoledne návštěva základny Letecké záchranné 
služby Armády ČR v Líních, odkud jsme se přesunuli do Plzně si 
trochu zasoutěžit a poměřit síly. V Nepomuku nás čekal pozdní oběd 
a za účasti představitele města i oficiální přivítání a proslovy. Něko-
lik hasičů si vyzkoušelo skluz na naší zbrojnici a velký úspěch skli-
dila i jízda velkokapacitní cisternou po Nepomuku a okolí. Po celé 
odpoledne byly promítány fotografie z činnosti a společných návštěv, 
které vyvolaly spoustu vzpomínek. Prodiskutována byla samozřejmě 
i forma další spolupráce a možnosti osobních setkání. Poděkování 
patří našemu městu za podporu při této akci.

Z činnosti mladých hasičů
V sobotu 17. září jsme vyrazili na soutěž do Dolní Lukavice, kde se 
soutěžilo v požárním útoku a upravené verzi požárního útoku CTIF. 
Bohužel v požárním útoku CTIF mladší družstvo po drobné chybě 
skončilo sedmé, zato v útoku se mu docela dařilo a s časem 23,62 s se 
umístilo na čtvrté příčce. Po součtu obou disciplín bylo z 11 soutěž-
ních družstev naše družstvo šesté. Starší družstvo se umístilo cel-
kově na 6. příčce z 12 soutěžních družstev. Soutěž v Dolní Lukavici 
byla poslední z Ligy mladých hasičů 2021/2022 – Plzeň-jih, kde jsme 

se po celoročním snažení umístili v kategorii mladších na krásném 
6. místě z celkového počtu 20 družstev a v kategorii starších na také 
velmi pěkném 7. místě z 28 družstev.

Ani naši dorostenci nezaháleli a v neděli 18. září se zúčastnili 
závodu poháru jihočeských stovek v Borovanech. Niky Rašková 
tento závod vyhrála v kategorii starších dorostenek a zároveň 
obsadila 1. místo v celém poháru. Kristián Taitl se takovéto sou-
těže zúčastnil poprvé a umístil se v kategorii středních dorostenců 
na místě desátém.

V neděli 25. září jsme vyrazili na soutěž do Nezvěstic. Soutěžní druž-
stvo mladších A, kde jsou zkušení závodníci, se s časem 22,32 s umístilo 
na 3. příčce, družstvo mladších B skončilo na 5. místě s časem 28,70 s. 
Starší družstvo se umístilo na 7. příčce s časem 22,99 s.

Dne 8. října jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen, a to 
Závodu požárnické všestrannosti. Na soutěž jsme vyrazili v počtu dvou 
starších a dvou mladších pětičlenných hlídek. Tato soutěž spočívá 
v proběhnutí trati cca 2 až 3 km se stanovišti – střelba ze vzduchovky, 
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana 
a překonání překážky po vodorovném laně. Naše hlídky mladších se 
umístily na 3. a 7. příčce z celkového počtu 11 družstev. Starší hlídky 
skončily na 7. a 14. místě z 23 družstev.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

Historická fotografie ze sbírky Bohuslava Šotoly
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Podzim 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.

Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za proběhlé 
lekce vám odečteme. 
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Volná místa v kurzech
•  Keramika pro dospělé: pondělí 18:00–20:00 hodin (lze chodit i na 

jednotlivé lekce).
•  Otevřený ateliér pro hravé výtvarníky: věk 8–99 let. Hravé pojetí 

výtvarných technik jako malba, kresba, koláž, linoryt. Vyzkoušíme 
si práci se sádrou a přírodninami. Možnost jednorázového vstupu. 
Platba na místě. Úterý 16:30–18:00 hodin.

•  Základy historického šermu a scéniky 8+: kroužek základů šermu 
(historický + základy scéniky) pro děti 8–14 let, úterý 16:00–
17:00 hodin. Vede vedoucí skupiny historického šermu (SHŠ) 
David Jandečka.

•  Psaní všemi deseti prsty na klávesnici: výuka probíhá v aplikaci Jitsi 
Meet, kdy se vygeneruje odkaz a pošle se na e-mail účastníka. Ten si 
odkaz ponechá a bude ho využívat při každém připojení na výuku. 

•  Německý jazyk – individuál: den a čas po domluvě s lektorem
•  Kytara pro mírně pokročilé: Jan Ekstein, 15 lekcí, čtvrtek 15:15–

16:15 hodin.

Ve Fénixu proběhla v říjnu akce Kurz pečení chleba z kvásku. Všichni 
jsme se naučili osvědčený postup na skvělý domácí chléb jen pomocí 
mouky, vody, soli a kvásku. Kurzem o délce 120 min. nás provedla 
Lenka Šplíchal Havelková. Těšíme se na další setkání. 

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

Pěkný podzim vám všem přeje
Petra Voblizová a lektoři Fénixu

foto archiv Fénixu

Pekli jsme chleba z kvásku
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vás srdečně zve na pietní akt

www.muzeum-blovice.cz  IG: muzeumbloviceofficial; FB: muzeumBlovice

Pietní akt u pomníku padlých v 1. sv. válce
před zámkem Hradiště ve spolupráci
s městem Blovice, ZUŠ Blovice, TJ Sokol
Blovice, SDH Blovice

Přednáška: Jan Sýkora z Komorna, hrdina
1. a 2. odboje
(přednáší Mgr. Michal Červenka)

Prodej vlčích máků na podporu válečných
veteránů

11. 11. 2022 na zámku Hradiště 
15.30  -

16.00  -

DEN VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ

PŘ
ED

NÁ
ŠK

Y

Cyklus přednášek
Opera Libuše - 150. výročí

v Městském muzeu
a galerii Nepomuk

Libuše
150

6. října | 17 hodin
Bájná kněžna Libuše
a první Přemyslovci
Libor Marek
historik

22. listopadu | 17 hodin
Vyšehrad v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Ing. Petr Kučera Ph.D. 
ředitel NKP Vyšehrad

vstupné zdarma

1. listopadu | 17 hodin
Bedřich Smetana
osudy, dílo a pobyt 
v západních Čechách
PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
historik
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NABÍRÁME
NOVÉ KOLEGY

Zkušební elektromontér
Obsluha obráběcího stroje

Obsluha formátovací pily na plasty
Svářeč plastu / Montér

Elektromontér
Svářeč oceli / nerezu

Skladník

BLOVICE
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Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Obec Mladý Smolivec se rozkládá na 
pěti katastrálních územích o rozloze 
30,4 km2. Podle statistiky žije trvale 
v  Mladém Smolivci 675 obyvatel  
v 374 obytných domech. Mladý Smoli-
vec má ve své správě pět obcí: Mladý 
Smolivec, Starý Smolivec, Budisla-
vice, Dožice a Radošice. Nejstarší obcí 
jsou Dožice, o kterých existuje první 
písemná zmínka z roku 1318, a nej-
mladší obcí jsou Radošice zmiňované 
roku 1542.

Obyvatelstvo je převážně v  pro-
duktivním věku. Ve věkové kategorii 
0–19 let to je 122 občanů, ve věkové kategorii 20–59 let 352 občanů 
a v kategorii seniorů 60–100 let 201 občanů. Mladosmolivečtí mají 
více mužů, je jich 352 a 323 žen. 

Nejvýznamnější firmou je zemědělská společnost Agrochov 
Kasejovice – Smolivec a. s. Dále je zde spousta drobných živnost-
níků různých profesí, několik soukromých zemědělců, zpracovatel 
dřeva či dopravce. Více nahlédnout do života obce nám umožnila 
končící starostka Eva Kubová.

Máte v obci nějaké historické nebo turistické zajímavosti? 
Takové zajímavosti má každá naše část obce. 

V Budislavicích má ve vlastnictví církev kostel sv. Jiljí a starou faru, 
která je ale v havarijním stavu. Ještě zde můžete vidět kapličku sv. Jana 
Nepomuckého, která je ve vlastnictví obce. Budislavice jsou naší nej-
výše položenou obcí s nadmořskou výškou 600 m n. m. 

V Dožicích se na kopci Kamýk rozprostírá kaple sv. Michaela, 
kterou zdobí maltézský znak a kterou dostala do svého majetku 
Obec Mladý Smolivec. V Dožicích můžete v parku spatřit tři sochy – 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Peduánského, které 
nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. 

Mladý Smolivec – brána do Brd

Cyklostezka Starý Smolivec ‑ Dožice Kaple sv. Michaela v Dožicích
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Kaplička sv. Vavřince v Mladém Smolivci Dětské hřiště v Radošicích



Radošice se pyšní kapličkou sv. Anny v centru obce a věžními 
hodinami na obecní budově, která bývala v minulosti kampeličkou. 
Dále zde najdete historickou budovu školy, která je ve vlastnictví 
soukromé osoby a v současné době je před rekonstrukcí. 

Mladý Smolivec má jedinou dominantu kapličku sv. Vavřince, 
která se nachází na frekventované křižovatce. Starý Smolivec nemá 
ani větší kapličku, má jen starý barokní zámek, který je však již od 
šedesátých let přestavěn na kulturní dům. Zde bývala kaple, ale 
ta již dlouhá léta není v provozu. Křížek pro poutníky najdeme na 
začátku obce v malé kapličce vedle Valentů.

Ve všech našich obcích je mnoho vodních ploch a od roku 2012 
máme cyklostezku o délce tři kilometry, která spojuje Starý Smo-
livec s Dožicemi. Jedná se o starou formanskou stezku, kterou 
jsme mohli díky evropským dotacím obnovit a díky ní a odpočí-
vadlům, která se na ní nacházejí, přiblížit historii našeho území 
návštěvníkům. Naše obec je bránou do CHKO Brdy a to je také 
velké lákadlo pro turisty.

Jak dlouho jste starostkou?
Starostkou obce jsem od roku 2006 a letošní rok mé působení 
v této pozici končí. Rozhodla jsem se již do dalšího volebního 
období nekandidovat.

Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Největším úspěchem je 65 milionů korun získaných dotací, které 
jsme do naší obce dokázali sehnat. Byly to dotace evropské, 
národní i krajské. Díky nim máme opravené místní komuni-
kace, postavenou cyklostezku, opravený kostel v Dožicích. Zre-
konstruované máme všechny kapličky i křížky, máme opravené 
téměř všechny požární nádrže, zrekonstruovaný rybník Strhaný, 
modernizovaný sportovní areál ve Starém Smolivci, nově posta-
vený tenisový kurt, zrekonstruované hasičárny a některé návsi. 
Obecní budovy mají nové střechy, mnohé nová okna, jsou ve 
větší míře zateplené s novými fasádami a s ekologickými zdroji 
vytápění. V každé vsi máme fungující dětské hřiště. Máme per-
fektně vybavenou výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
v Mladém Smolivci, kde naši hasiči používají k zásahům nové 
požární auto Tatra 815 a devítimístný dopravní automobil Mer-
cedes Benz a opravenou starou CASku, a také výjezdové jednotky 
páté kategorie ve zbývajících čtyřech obcích. Máme nově zrekon-
struované zdravotní středisko, kde máme dvakrát v týdnu otevře-
nou ordinaci praktického lékaře a jednou týdně knihovnu. Dáváme 
do pořádku veřejnou zeleň a veřejná prostranství. Ve Starém 
Smolivci máme zrekonstruovanou budovu staré školy, která již 
od sedmdesátých let slouží jen mateřské škole, která nám fun-
guje. Za největší úspěch během svého působení na obci považuji 
výstavbu nových vodních zdrojů u vodovodu ve Starém Smolivci 
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a v Mladém Smolivci a propojení vodovodů Budislavice a Mladý 
Smolivec. Udržitelnost našich čtyř veřejných vodovodů byla vždy 
priorita naší obce, a proto jí věnujeme spousty úsilí a finančních 
prostředků. Důležité je i to, že je máme stále ve své správě. Vodo-
vod nám chybí už jen v Radošicích, ale i tam se dočkají své vody, 
protože už pracujeme na novém vrtu, který je téměř dokončený. 
Čekáme již jen na dokumentaci ke schválení. Ve své správě máme 
i veřejná osvětlení, která máme téměř v každé obci v zemi spolu 
s nízkým napětím. V obci Dožice jsme již provedli i modernizaci 
svítidel a LEDková světla nám přinášejí velkou úsporu, která je 
právě v dnešní době důležitá.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Radosti většinou střídají starosti a jsou v každém roce hodně 
podobné. Radostí je určitě to, že se k nám stěhují mladé rodiny 
a máme snad jistotu, že nevymřeme. A starosti nám dělá kůrovec 
v lese, kterého máme ve vlastnictví 300 ha, a také vodní eroze, 
která nám kvůli velkým půdním blokům způsobuje nemalé škody 
v obcích. Ale i to se snažíme řešit a máme již ve třech našich kata-
strech zahájeny komplexní pozemkové úpravy.

Jaký je společenský život v obci?
Společenský život v obci se už zase rozjel a vrátil se do předko-
vidové doby. V každé obci fungují dobrovolní hasiči, ve Starém 
Smolivci máme sportovní klub a myslivce. To jsou spolky zapsané. 
Ještě u nás funguje turistický oddíl 1. BTO a ochotnický soubor 
BUMLSTAR. Tradičně u nás pořádáme taneční zábavy, dětské dny, 
pochody, hrajeme divadlo, fotbal, tenis, karty, stolní tenis. Konají 
se cyklozávody, okrskové hasičské soutěže, rybí hody a od letoška 
i burčákobraní. Taková normální vesnice s dojezdovou vzdáleností 
za kulturou a sportem cca 50 km. Takže si musíme pomoci sami. 
Něco pořádá obec, něco spolky, něco dobrovolníci – jednotlivci. 
Všem to jde na výbornou a starají se o náš bohatý kulturní i spor-
tovní život v obci.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Já už žádné, ale věřím, že naše nové zastupitelstvo bude pokračovat 
v projektech započatých a rozběhlých. Bude dál pečovat o obecní 
budovy a majetky, stroje i zařízení, podporovat spolky a občany 
v jejich tvořivosti a nápadech.

Děkujeme za rozhovor.

foto archiv obce

Tenisový kurt Starý Smolivec
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Obecní úřad v Mladém Smolivci
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V Kramolíně se jelo Mistrovství Evropy národů

Sajdkárkrosové motory poprvé zahřměly v Kramolíně na začátku 
sedmdesátých let minulého století. Od té doby se původní trať 
změnila k nepoznání a byla a je místem, kde se každoročně konají 
závody v motokrosu, sajdkárkrosu, čtyřkolek (quad) a také v trialu 
na úrovních krajské a celorepublikové. Nejméně 20 let má kramolín-
ské závodiště homologaci pro podniky patřící do seriálů mistrovství 
světa v jednotlivých disciplínách.

Bezesporu vyvrcholením všech dosud uspořádaných podniků bylo 
Mistrovství Evropy národů v sajdkárkrosu a čtyřkolek, které kramo-
línský areál hostil během posledního zářijového víkendu. 

Národní družstva sajdkár i čtyřkolek tvoří tři posádky, resp. tři 
jezdci quadů. Je samozřejmé, že každý stát do Kramolína vyslal 
to nejlepší, co v národních šampionátech a podnicích mistrovství 
světa jezdí.

Česká republika, jakožto pořádající země, mohla do obou kategorií 
nasadit dvě družstva. Technickými a administrativními přejímkami 
prošlo 16 sajdkárkrosových družstev a 17 družstev čtyřkolek. Sluší 
se zdůraznit, že podnik má sice statut mistrovství Evropy, ale řády 
FIM umožňují účast i mimoevropským účastníkům. Bylo jasné, že 
největším tahákem mezi quadisty budou Američané, kteří před 
covidem jen těžko nacházeli konkurenci.

Sobotní kvalifikace naznačily, kdo se bude o nejlepší umístění 
ucházet. To platilo pro čtyřkolky i sajdkáry. Mezi sajdkárkrosaři si 
nejlépe vedly posádky z Nizozemí, dominovala nizozemsko-česká 
posádka, jak jinak – novopečení mistři světa, Bax s českým spolu-
jezdcem Ondrou Čermákem, dobře si vedly dvojice z Belgie, Velké 
Británie a také estonsko-finská posádka Varik–Kunas. V kvalifikaci 
se snažily české posádky, jak jen mohly, o lepší výsledek je připravila 
kolize dalších posádek a občas i technické problémy.

Národní družstva obou kategorií byla rozdělena do tří skupin. 
Nedělní program byl dle řádů FIM postaven tak, aby na trati 

postupně bojoval každý s každým. V prvním závodě jela skupina 
A se skupinou B, v druhém závodě skupina B se skupinou C a ve 
třetím skupina A s posádkami skupiny C. Soutěž národů se počítá 
tak, že se sčítají umístění jednotlivých posádek a které družstvo 
má nejnižší součet, je nejlepší. Jeden nejhorší výsledek každého 
družstva se škrtá.

V českém družstvu č. 1 startovali Lukáš Černý s Bastienem Cho-
penem, Jan Boukal se spolujezdcem Radkem Vitoněm a domácí 
Jan Polívka ml. s Miroslavem Zatloukalem. V druhém družstvu ČR 
se představil nestor českého sajdkárkrosu Josef Peták s Václavem 
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Hotovým, dále Martin Žižlavský s Janem Hanulíkem a ještě Martin 
Králíček s Pavlem Boukalem.

Po startu prvního závodu překvapivě vedl celé startovní pole Lukáš 
Černý s Bastienem Chopinem. Bohužel, čeští fanoušci se radovali 
do čtvrtého kola, pak byla naše nejlepší posádka předjeta belgickou 
posádkou Vanluchen–Bax. V průběhu osmého kola kámen způso-
bil přetržení řetězu sajdkáry Lukáše Černého a bylo po naději na 
skvělý výsledek. Čerství mistři světa Bax–Čermák skončili na třetím 
místě. V druhém závodě si z našich posádek nejlépe vedl Jan Polívka 
s Miroslavem Zatloukalem, spolu vybojovali 14. místo. 

Ve třetím závodě Černý s Chopinem dojeli na 12. místě, Polívka 
se Zatloukalem byli patnáctí.  V součtu všech tří závodů si český 
tým vyjel velmi pěkné osmé místo. Bohužel řada technických pro-
blémů i smůla, kdy byly české posádky zpomalovány kolizemi jiných 
závodníků, neumožnily umístění o několik příček výš. Jezdecky na 
to čeští borci měli. 

Druhý český tým obsadil celkově 15. příčku. 
Mistry Evropy v družstvech se stali Nizozemci (Bax–Čermák, 

Van Werven – Van den Bogaart a Hermans – de Veene) před Brity 
a Estonci. 

Čtyřkolky bezkonkurenčně ovládli zmiňovaní Američané, druhou 
příčku obsadili Irové, kteří při neúčasti amerického týmu v covi-
dových letech dvakrát národy ovládli. Na třetí příčku stupňů vítězů 
vystoupali Francouzi. České týmy quadů skončily na 10. a 11. místě. 

Sluší se poděkovat všem pořadatelům z Automoto klubu Nepomuk, 
kteří před vrcholným podnikem odvedli na kramolínském závodišti 
obrovský kus práce. Slova chvály přímo od prezidenta FIM Europe 
Michala Sikory, který Kramolín navštívil, potěšila a byla zasloužená. 
Poděkování patří také všem traťovým komisařům, kteří dohlíželi na 
bezpečnost jezdců při kvalifikacích i nedělních závodech.

Pořádání těchto závodů bylo určitě vyvrcholením veškeré mnoha-
leté pořadatelské činnosti. Promotér celého světového šampionátu, 
firma WSC vedená Martinem Beňou, s důvěrou pověřil nepom-
ucký Automoto klub pořádáním tohoto vrcholného podniku sezony 
a určitě byl s přípravou, organizací i návštěvou velmi spokojen.

Přehledné výsledky a videa jsou k dispozici na:
 https://www.facebook.com/fimsidecarcross
https://www.motolevel.com/sidecarcross

Milan Demela, Automoto klub Nepomuk

Úvod prvního závodu 
sajdkár potěšil české 
fanoušky. Se startovním 
číslem 21 vodil světovou 
sajdkárkrosovou elitu 
Lukáš Černý s Bastienem 
Chopinem na stroji 
s motorem JAWA. 
Foto Milan Demela.
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SOBĚSUKY 9, 335 01  NEPOMUK                      TEL. : +420 724 744 740                E-MAIL: SOBESUKY@ANGUSFARM.CZ 

 

 Svatomartinské
menu

Konfitované husí stehno, červené zelí,

bramborový knedlík

 

Podzimní 
menu

 

 

 

Tatarák z Angus zadního,

jablečná hořčice, celer, lískové

ořechy, uzená majonéza, sušený

žloutek

 

 

„Zelňačka“ krém z kysaného zelí,

pečené zelí, pyré z grilovaných

paprik, slanina

 

 

Květová špička sous vide, černý

kořen, žampiony, omáčka

Bordelaise

 
 

Trio z čokolády, pomerančový

sorbet

 

a mnoho dalšího
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 350 Kč měsíčně.

 Při nákupu jakýchkoliv čtyř kusů dveří ze série PERMA, 
AURA a LATINO dostanete jeden kus dveří ZDARMA. 
Akce je platná do 31. 12. 2022.

·  Série PERMA a AURA představuje rámové dveře s masivní rámovou konstrukcí z MDF 
s kvalitním, odolným 3D povrchem a bílým matným sklem.

·  Dekor ve čtyřech provedeních ‑ jilm, bílá borovice, karamelový ořech a antracitový jilm.
·  Série LATINO nabízí celolakované interiérové dveře v bílé barvě dřevěné konstrukce 
s voštinovou výplní.

·  Akce platí pro dveře jednokřídlé falcové, bezfalcové, dvoukřídlé i posuvné. Nevzta‑
huje se na dveřní zárubně.

·  Nyní probíhá u nás na prodejně výprodej vzorkových dveří, je tedy možné Váš nákup 
s akcí nakombinovat.

AKCE 4+1 DVEŘE ZDARMA

Podrobnější informace najdete i na stránkách 
www.koupelnysota.cz, 
nebo můžete zavolat na 

tel: 378 606 666.



V předchozích dvou Koutcích jsme zmínili Vídeňana Emanuela Fis-
chera von Erlach, autora návrhu náhrobní sochy sv. Jana, a Benát-
čana Antonia Corradiniho, který dle jeho návrhu vytvořil dřevěný 
model. Teď zbývalo už „jen“ provést tuto plastiku ve stříbře. A toho 
se ujal opět Vídeňan, Johann Joseph Würth (1706–1767). Před tímto 
rakouským stříbrníkem (dnes bychom řekli zlatníkem), jehož domé-
nou bylo tepání monstrancí, kalichů a jiného církevního náčiní, 
které zdobil drahými kameny, stál úkol vytvořit největší stříbrnou 
skulpturu ve střední Evropě! Byla to také jeho největší zakázka, 
do které se s vervou pustil. Odstěhoval se do Prahy a po dva roky  
(1735, 1736) s několika pomocníky pracoval na svém životním díle. 
Vznikl vskutku mistrovský kus, na nějž bylo spotřebováno stříbro 
(třináctilotové) za 99 tisíc zlatých! Stříbro obstaral z dolů v Krem-
nici hrabě Kořenský z Terešova. Práce stála 30 tisíc zlatých. Jemnost 
tepaného stříbra ukazuje Würthovo mistrovství. Na náhrobku, na 
okraji rakve, je umístěna tabulka s podpisem stříbrníka. Würth je 
mimo jiné autorem monstrance pro Svatoštěpánský dóm ve Vídni 
nebo autorem stříbrného oltáře v poutním městě Mariazell.

Monumentální náhrobek je vysoký 503 centimetrů, a jestli vás 
napadla otázka jako mě, zda je socha nepomuckého světce provedena 

v životní velikosti, tak vězte, že je ve velikosti nadživotní! Na tumbě 
(vyvýšené schránce na ostatky), nadnášené dvěma anděly, klečí Jan 
v kanovnickém šatě, drží v obou rukou krucifix, upírá zrak na Spa-
sitele a nad hlavou má samozřejmě pětihvězdnou svatozář. Setkáme 
se zde i s jeho dalším atributem, jazykem: ten je zobrazen v kartuši, 
kterou drží andílek vedle rakve.

Marie Bílková
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Poutě a slavnosti v Nepomuku 
a okolí v listopadu

•		Neděle	13.	11.	v 15.00	Neurazy,	kostel	sv.	Martina	
– poutní mše svatá

Svatojánský koutek

Johánkův náhrobek ve sv. Vítu 
Třetí část

Zelená hora má 300 let

V září proběhly ve Žďáru nad Sázavou velké oslavy 300 let vysvě-
cení Santiniho Zelené hory. Závěrečného dne oslav v rámci tzv. 
Lidové krojové pouti se zúčastnili také zástupci Nepomuka, 
s kterým je Žďár nad Sázavou spojený již téměř 800 let. Čle-
nové Matice sv. Jana Nepomuckého a farář Jiří Špiřík se podíleli 

na poutní mši svaté, dětský soubor Pšeničky se představil se 
svým programem jako zahajující soubor v rámci vystoupení 
folklorních souborů a dětských pěveckých souborů. Vystupovat 
na Zelené hoře je vždy mimořádný zážitek s krásnou a přátel-
skou atmosférou.

Nepomucké noviny / listopad 2022

foto Pavel Motejzík
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Od října pokračujeme v realizaci úspěšného projektu 
místního akčního plánování ve vzdělávání

Jedním z projektů realizovaných Místní akční skupinou svatého 
Jana z Nepomuku je projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Nepomuk III (MAP ORP Nepomuk III).

Jedná se o projekt zaměřený na zvyšování kvality vzdělávání, 
který navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení 
předcházejících projektů místního akčního plánování ve vzdě-
lávání, určený pro území ORP Nepomuk a město Spálené Poříčí.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateř-
ských a základních školách prostřednictvím udržení a rozvoje již 
nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování 
a výměny zkušeností zřizovatelů škol, mateřských, základních 
škol a školy umělecké a dalších aktérů působících ve vzdělávání 
na území správního obvodu Nepomuk. 

Projekt bude realizován po dobu 14 měsíců, od 1. října 2022 do 
30. listopadu 2023. Zapojeno je do něj 13 mateřských a základ-
ních škol ORP Nepomuk, Základní umělecká škola v Nepomuku 
a Základní a mateřská škola ve Spáleném Poříčí.

V rámci projektu, který zahrnuje oblasti předškolního, základ-
ního, zájmového, ale i neformálního vzdělávání se místní aktéři 
vzdělávání setkávají, aby společně plánovali a realizovali opatření 
vedoucí ke zlepšení celkového stavu vzdělávání a souvisejících 
oblastí týkajících se dětí a mládeže od tří do patnácti let. Smys-
lem je také zapojení rodičů a dalších odborníků, místních lídrů 
a odborných expertů k podpoře vzdělanosti. 

Projekt je řízen řídícím výborem, ustaveny byly kvalifikované 
pracovní skupiny, jejichž členy jsou mj. ředitelé a ředitelky růz-
ných škol či zástupci zřizovatelů škol a další odborně kompetentní 
lidé ze škol. Většina členů pracovních skupin jsou zkušení peda-
gogové s chutí posouvat školství v území dle aktuálních trendů. 
Pracovní skupiny se zabývají financováním, předškolním vzdělává-
ním, čtenářskou a matematickou gramotností, rozvojem rovných 
příležitostí a potenciálu každého žáka. Náplní jednotlivých skupin 
je mj. aktualizace analýzy silných a slabých stránek, vyhledávání 
hrozeb a rizik, tvorba vize, priorit a strategických cílů v konkrét-
ních oblastech dle zaměření jednotlivých pracovních skupin. Také 
je to aktualizace odborných dokumentů a spolupráce na tvorbě 
akčních plánů rozvoje vzdělávání. Úlohou pracovních skupin je 
i řešení aktuálních problémů v oblasti školství v ORP Nepomuk. 
Pracovní skupiny tak poskytují prostředí pro sdílení zkušeností 
a společné řešení problémů, které se v území nacházejí.

Stejně jako v předešlých projektech místního akčního plánování 
ve vzdělávání bude i v projektu MAP ORP Nepomuk III probíhat 
pravidelná aktualizace Strategického rámce investičních priorit 
ORP Nepomuk. Jedná se o tabulku, do které školy a jejich zřizo-
vatelé zařazují své investiční záměry, aby na ně následně mohli 
čerpat finanční prostředky z Operačních programů Jan Ámos 
Komenský či Integrovaného regionálního operačního programu. 

Dne 10. října jsme přivítali na prvním společném setkání členy 
pracovních skupin MAP III. V jeho průběhu byla projednána eva-
luace průběhu a přínosů projektu z předešlého období a účast-
níci se seznámili s aktivitami projektu nadcházejícího. Došlo také 
k ustavení výše zmíněných pracovních skupin, jejichž členové se 

hned pustili do práce. Zajímaly nás jejich názory na klíčové otázky, 
tzn.: Co jsou podle vás rovné příležitosti ve vzdělání? Jak vypadá 
ideální výuka čtenářské a matematické gramotnosti ve škole? Jak 
vypadá předškolák ideálně připravený na vstup do ZŠ? Co byste 
dětem přáli, aby zažívaly ve škole? Nad konkrétními výstupy pak 
probíhala ve skupinách živá diskuze, jejímž cílem bylo zjistit, co 
pro zmíněný ideál může udělat vedení škol, sami učitelé nebo 
realizační tým MAP.

Zajímá vás, jak diskuze dopadla? Chcete se dozvědět více o prů-
běhu realizace projektu? Rádi byste se seznámili s postupem 
přípravy místního akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, 
zajímavosti z oblasti školství? Navštivte stránky https://www.
masnepomucko.cz/ nebo facebookový profil Místní akční plán 
vzdělávání ORP Nepomuk.

Nepomucké noviny / listopad 2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III,
    reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063

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

do 19. 11. Výstava obrazů – Josef Černý, Městské muzeum  
a galerie Nepomuk

1. 11.  Bedřich Smetana: Osudy, dílo a pobyt v západních Čechách 
– přednáška PhDr. Jana Lhotáka Ph.D., historik, od 17.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

3. 11. Jak na tablet a chytrý telefon – seminář pro seniory, Dům 
s pečovatelskou službou Nepomuk, Projekt Do Fénixu s důvěrou

12. 11. Hollywoodská noc – koncert sopranistky Michaely Katrá-
kové, od 18.00 hodin, Svatojánské muzeum, vstupné 100 Kč

22. 11. Vyšehrad v minulosti, přítomnosti a budoucnosti – před-
náška Ing. Petra Kučery Ph.D., ředitele NKP Vyšehrad, od 17.00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

24. 11. Jarmárek MŠ Nepomuk s vystoupením dětí a prodejem 
výrobků, od 16.00 hodin, Arciděkanství Nepomuk

27. 11. Vernisáž výstavy Zdeňka Světlíka – Život je sen, k nedo-
žitým 90. narozeninám Zdeňka Světlíka, od 16.30 hodin, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk

27. 11. – 4. 2. Výstava Zdeňka Světlíka – Život je sen, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk

27. 11. Adventní trh s bohatým doprovodným programem, od 
14.00 do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce

30. 11. Vánoční kamion Coca-Cola se Santa Clausem, skřítky, 
spoustou zábavy, soutěží, písniček a dalších překvapení na 
náměstí A. Němejce, program od 16.00 hodin (příjezd kamionu 
v 16.30 hodin)

1. 12. Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci s vystoupením dětí 
MŠ Dvorec, od 17.00 hodin

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

do 12. 11.  80 roků se štětcem a paletou – kresby a obrazy Ladi-
slava Čáslavského, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

do 8. 4. 2023 Úsměv, prosím! Fotograf a jeho ateliér, Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

5. – 6. 11. Závody psích spřežení Břežanská stopa – mistrovství 
ČR v MIDU, Břežany (U Skály), v areálu závodu farmářský trh  
a občerstvení, starty sobota 10.00 hodin, neděle 9.00 hodin

6. 11. Spálenopoříčská drakiáda, od 14.00 hodin, louka pod 
lesem Obecník

11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů, 9–15 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

12. 11. Lampionový průvod, od 17 hodin, golfové hřiště, Golf 
Club Hořehledy

14.11. Rej světýlek, od 17.00 hod., náměstí Spálené Poříčí

17. 11. Běh 17. listopadu v Blovicích, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

24. 11. – 22. 4. Chléb náš vezdejší, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

24. 11. – 31. 12. Dřevěný čas, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

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



   
Areál SILNICE NEPOMUK s.r.o.

CZ - 335 01 Nepomuk (směr Mileč)
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NEPOMUK
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I/20 

- široký sortiment betonů

BETONÁRNA NEPOMUK

www.sinepo.cz

 +420 728 965 352

- betonové mazaniny

- drcené kamenivo - doprava, MIX, pumpa

- recyklovaný materiál

- písky, štěrky, kačírek

betonarna@sinepo.cz

 +420 724 831 020
OBCHOD

VÝROBA
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Vzpomínky plynou jako voda,
zapomenout se však nedá.
My tě stále v srdci máme,
s velkou láskou vzpomínáme.

Dne 3. listopadu uplyne sedm let, 
co nás navždy opustila naše milovaná dcera, 
sestra, teta a vnučka Mgr. Jitka Trhlíková.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra 
s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Nepomucké noviny / listopad 2022
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KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze 
jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30-16.00 hod.

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

 Nabízím domácí vánoční cukroví. Více info na tel. 775 223 640.

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

Daruji za odvoz sundanou střešní krytinu „Onduline“ rozměr 2x1 m. Cca 20 ks. 
Tel. 732 986 501.

Prodám samičku čes. strakáč st. 6 měsíců. 300 Kč. Tel. 776 814 094.

Vyměním kamerunskou ovečku za beránka, netrkavého. Jar. Chodora, Vrčeň 
č. p. 96, Plzeň‑jih.

Prodám králíky na chov i na zabití, můžu i zabít, axiální tyčky na řízení, nové, 
na Renault Clio, 200 Kč. Tel. 776 814 094.

Koupím starou Jawu ČZ, jakoukoliv motorku i předválečné a starý stabilní 
motor. Tel. 737 163 425.

Koupím hoblovku s protahem, stačí mi 20–30 cm KDR Rojek a tesařský hoblík 
25 cm UDMS a řetězovou dlabačku. Tel. 737 163 425.

Prodám plast. poklop Ø 90 cm, pilu dl. 80 cm, kempinkový stolek sklád. rybář‑
skou židli skládací, okno do karavanu 80x80 cm. Tel. 776 693 073.

Prodám učebnici němčiny, španělštiny, 20 knih z Chodska od spisovatele Vrby, 
dále 300 ks firemních vizitek pro sběratele. SMS tel. 776 693 073.

Nabídka stavebních, zednických prací a oprav všeho druhu, pokládka dlažeb, 
obrubníků, ploty, štukování, perlinka, fasády. Tel. 777 065 229.
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30. listopadu 
16:00 - začátek programu 

16:30 - příjezd vánočního kamionu
Nepomuk, náměstí Augustina Němejce

Vánoční kamion k vám přiváží Santa Clause, hravé 
skřítky, spoustu zábavy, soutěží, písniček 

a dalších překvapení. Čeká vás nezapomenutelný 
podvečer plný zábavy a vánoční pohody.




