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Rybáři z ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk nasazují ryby na sportovní rybník v Klášteře v dubnu letošního roku,
foto archiv manželů Hozmanových
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Chanovice hostily Dožínky Plzeňského kraje
V sobotu 27. srpna zaplnily areál chanovického zámku dožínkové 
oslavy, které přitáhly velké množství návštěvníků. Ti mohli shléd-
nout dožínkový průvod, žehnání úrody a předání dožínkového 
věnce a kytice představitelům Plzeňského kraje v čele s hejtmanem 
Rudolfem Špotákem i vyhlášení a ocenění vítězů soutěže Regio-
nální potravina Plzeňského kraje 2022. Návštěvníci mohli regionální 
potraviny také ochutnat, dále byly připraveny ukázky dožínkové 
vazby, zdobení koní a vozů, ukázky tradičních řemesel včetně 
tvůrčích dílen a farmářských aktivit pro děti. Vystoupil chodský 
folklorní soubor Mrákov, pošumavská dechová hudba z Horažďovic 
Otavanka a slunečný den zakončil koncert Jiřího Zonygy s kapelou.

Akce proběhla ve spolupráci pracovníků Plzeňského kraje, 
Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech, obecně prospěšné 
společnosti Úhlava, MAS Pošumaví, Střední školy zemědělské 
a potravinářské Klatovy a obce Chanovice.

foto archiv obce Chanovice

Nepomuk se zúčastnil veletrhu ITEP
Ve dnech 15. až 17. září se konal 16. ročník mezinárodního veletrhu 
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP. V plzeňském areálu 
TJ Lokomotiva Plzeň město Nepomuk zaplnilo stánek, kde pra-
covníci Kulturního a informačního centra prezentovali odborným 
návštěvníkům i veřejnosti nepomucké památky, muzea, kulturní 
i sportovní dění a další turistické možnosti ve městě. Na fotografii 
stánek obsluhuje Šárka Boušová.

foto Lukáš Mácha

Na náměstí otevřelo bistro Nana Café 
Nové bistro a cukrárna Nana Café na náměstí Augustina Němejce 
(Husova č. p. 147) nabízí polévky, obložené chlebíčky či bagety, 
saláty, ale také zákusky a sladké pečivo. V příjemném prostředí 
s posezením je možné si vypít též kávu, čaj či studený nápoj. Ote-
vřeno je pondělí až pátek 8.00–16.00 hodin.

foto Pavel Motejzík
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Vážení čtenáři,

v době, kdy vyjdou tyto noviny, bude už po 
volbách a pravděpodobně budou probíhat 
jednání o tom, kdo usedne na radnici jako 
nový starosta Nepomuku.

Než se to dozvíme, přečtěte si třeba roz-
hovor s Janem Hozmanem, který učí děti 
rybařit. Můžete se spolu se zastupiteli zamy-
slet nad revitalizací parku V Huti v tématu 
k diskuzi, mimochodem, byla to poslední 
otázka pro končící zastupitelstvo.

Anebo nahlédněte do historie textilní 
výroby v Nepomuku či se podívejte, jak se 
mají v Milči.

Přeji příjemné čtení a krásný podzim.

Hana Staňková, 
šéfredaktorka Nepomuckých novin

Nepomucké noviny / říjen 2022

Slovo šéfredaktorky

Volební účast: 49 %

Zvolení zastupitelé podle stran
Zvolený zastupitel (pořadí na kandidátce)

Volba Pro Nepomuk 23,68 % hlasů
1. Miroslav Němec (2)
2. Václav Kovář (10)
3. Pavel Zeman (3)
4. Jiří Kouba (1)

ANO prosperitě a sportu v Nepomuku 22,48 % hlasů
1. Vladimír Vokurka (1)
2. Marek Baroch (2)
3. Václav Horník (3)
4. Michaela Zajícová (6)

Sdružení nezávislých pro Nepomuk s podporou Starostů 20,67 % hlasů
1. Pavel Motejzík (1)
2. Jan Holub (7)
3. Pavel Jiran (2)

Zelená pro Nepomuk 14,42 % hlasů
1. Karel Baroch (1)
2. Pavel Kroupa (3)

Občanská demokratická strana 10,59 % hlasů
1. Jan Kohout (1)

Komunistická strana Čech a Moravy 8,16 % hlasů
1. Václav Novák (1)

Zdroj: Český statistický úřad

Výsledky komunálních voleb v Nepomuku
konaných ve dnech 23. a 24. října
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Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 19. září:

•  ZMN schválilo 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022, 
jehož součástí je navýšení částek již schválených investic Křižo-
vatka u Normy (+ 1 461 120 Kč), Víceúčelové hřiště ZŠ (+ 400 000 Kč)  
a Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303 
(500 000 Kč), snížení částek u investic Rekonstrukce ČOV Klášter 
(- 500 000 Kč) a Vodovod - ul. Ke Mlýnu (- 1 000 000 Kč) a nová 
investice: příspěvek MŠ Nepomuk na rekonstrukci školní kuchyně 
800 000 Kč.

•  ZMN vzalo na vědomí Územní studii U Daliborky, Nepomuk, která 
řeší novou podobu lokality na pomezí sídla a příměstské krajiny, 
oddělené od okolní zástavby Zelenohorskou cestou a zahradou 
Zelenohorské pošty. V západní části území je situována národní 
kulturní památka Daliborka. Jedná se o přestavbu stávajícího vyu-
žití plochy (výrobní a skladovací areál) na rezidenční čtvrť. 

•  Městu Nepomuk se opětovně naskytla možnost požádat o dotaci 
na projekt „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ z prostředků Národní 
sportovní agentury v rámci státní podpory sportu v součinnosti 
s místními spolky. K realizaci projektu již existuje pravomocné 
stavební povolení. Návrh na podání žádosti nebyl přijat.

Nové dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 
2021–2027 byly vyhlášeny

• Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
• Srážkové vody a opatření proti povodním
• Vodohospodářské projekty
• Čistírny odpadních vod a kanalizace
• Rekultivace starých skládek
• Třídění a dotřiďování odpadů
• A další

Odkaz na kompletní přehled dotací OPŽP: 
https://opzp.cz/nabidka-dotaci/

Lukáš Mácha, specialista DSO

Žádáme majitele psů, kteří venčí svoje  
miláčky ve veřejných prostorech a zeleni  
města, aby po nich uklízeli exkrementy.  
Zvláště nevhodné je venčení na náměstí  
– poblíž sochy T. G. Masaryka a na terasách.

Nepomucké noviny / říjen 2022
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foto Svatoslava Kožíková

zprávy

Informace o probíhajících investičních akcích

Léto je za námi, uvidíme, kolik akcí nám počasí dovolí dokončit.

•  Střecha bytového domu v Nádražní ulici: Ve druhém kole výbě-
rového řízení vyhrála realizaci firma Stafis KT z Pačejova. Vysou-
těžená cena je 2 855 000 Kč a vzhledem k rozsahu opravy bude 
akce zřejmě přesahovat do příštího roku. Termín dokončení je 
proto stanoven do konce března 2023.

•  Výměna oken v bytovém domě Na Vinici 544: Zakázku vysoutěžila 
firma Švihovec s. r. o. za 1 954 000 Kč a výměna by měla proběh-
nout do konce listopadu tohoto roku.

•  Rekonstrukce průtahu I/20: I přes obtíže se daří práce celkem 
zvládat. Zhotovitel pracuje na více místech najednou, čímž se 
pokouší co nejvíce eliminovat zdržení se skálou a sítěmi, na které 
narazil. Řidiče teď čeká nejhorší část stavby, kdy se musí jezdit na 
tři semafory, jelikož stavba zasahuje do křižovatky s ulicí U Pošty. 
Prosím tedy všechny o trpělivost a ohleduplnost.

•  Cyklostezky: U propojení Nepomuku s Dvorcem se podařilo po 
dlouhých peripetiích sehnat kontakt na jednu spolumajitelku 
pozemku, která žije v USA. Byly jí navrženy dvě varianty řešení 
– odkup, nebo oddělení pozemku s jejím souhlasem. Tím pádem 
můžeme mluvit o jednáních o výkupech a souhlasech. Pokud se 
toto povede, lze vydat stavební povolení, zažádat o dotaci a zařa-
dit investici do plánu akcí na příští rok.

Poněkud pokročilejší je situace u stezky k milníku a dále k Prů-
honu. Při digitalizaci katastru Kláštera byl nalezen pozemek  
(183 m2), který zasahuje do stavby a kde zatím jednáme s maji-
teli, ale jednání jsou na velmi vstřícné vlně. Máme přislíbené 
souhlasy, ale vzhledem k odkupu sousedního pozemku městem 
je ve hře směna pozemků. Chceme se určitě domluvit, aby akce 
mohla pokročit. Jinak je vše nakresleno, vykoupen od církve je 
i pruh při státní silnici a můžeme tedy jednat o dotaci na Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury, která by přinesla 80% finan-
cování. U zbylých 20 % lze ještě žádat o podporu Plzeňský kraj.

•  Příprava rekonstrukce sportovní haly: Venkovních sportovišť 
máme v Nepomuku i Dvorci více, ale sportovní halu, kterou vyu-
žívá veřejnost, škola i spolky a oddíly, pouze jednu. Po navýšení 
cen energií je vcelku jasné, kde lze ušetřit. Dne 21. září proběhla 
druhá schůzka Sportovní komise a projektanta. Po prověření 
budovy bylo konstatováno, že nosníky a střecha jsou ve vyhovu-
jícím stavu a lze je tedy využít. Naopak plášť budovy a světla jsou 
ve stavu, který lze srovnat s jámou na peníze. Nové zastupitelstvo 
vybere variantu řešení a zařazení investice do plánu investic na 
příští rok. Pochopitelně bude město žádat o dotaci.

•  Chodník v Blatenské ulici: V pondělí 12. září proběhlo jednání na 
Správě a údržbě silnic v Plzni, kde byl domluven postup opravy 
chodníku. Dojde k opravě pouze chodníku s přemístěním vpustí 
z chodníku do vozovky před nový obrubník. Využito bude stáva-
jící povolení a stávající kanalizace. Pro letošek začneme úsekem 
od horizontu po křižovatku do Lesnické ulice. Povolení je platné, 
peníze jsou v rozpočtu a výběrové řízení v běhu. Část směrem 
k poště se udělá po vypořádání majetku, jelikož část chodníku leží 
na pozemcích soukromého majitele. SÚS mezitím provede sondy 
na stav komunikace, a pokud prokáže průzkum stav opotřebený, 
dojde k naplánování celkové rekonstrukce vozovky. Ta vyřeší 
i zbytek – parkování, zelené pruhy atd. Město by se podílelo na 
projektu a při realizaci by platilo pouze poměrnou část kanali-
zace a zásypu pod konstrukci vozovky. Vše ostatní by platil Kraj.

•  Střecha na základní škole: Tak, jak stát řeší problém s energiemi 
a stále se mu dost dobře nevede, následně pak uvolňuje nároky 
a požadavky na dotace, tak zároveň otevírá možnosti jak projekt 

Městské muzeum 
rozsvítila nová fasáda

V průběhu září došlo k rekonstrukci průčelí budovy městského muzea 
a turistického informačního centra. Zaměstnanci technických služeb 
nově seskládali původní žulové schodiště před vstupem do muzea 
a vstup byl také doplněn o nové zábradlí. Ovšem nejzásadnější byl 
nový nátěr na čelní straně budovy. 

Prostor před budovou muzea byl nově doplněn o nabíjecí sta-
nici elektrokol.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk

uchopit. Dříve třeba fotovoltaiku podpořil, ale nedal nic na roz-
vody a stavební úpravy. Dnes už tyto možnosti připouští podpo-
řit. Proto stále firma Grantika ladí podklady tak, aby město mělo 
novou střechu i fotovoltaiku, stálo nás to co nejméně peněz za 
investici a přineslo to úsporu za energii.

Pracujeme zároveň na dalších projektech, které ale bude dále 
řešit nové vedení města.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Nepomucké noviny / říjen 2022
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OKáčko pro školní děti  
v Žinkovech pokračuje

OKáčko, Otevřený Klub pro děti v Žinkovech, zahájil 12. září své další 
působení. Děje se tak díky spolupráci s městysem Žinkovy, který 
poskytl prostory a je otevřený nápadům našich lektorů na jejich vyu-
žívání. K naší velké radosti jsme se shledali s účastníky z minulého 
roku i s novými zájemci. 

Jak náš klub funguje:
•  je otevřený především dojíždějícím dětem ze Základní školy v Žinko-

vech, které po vyučování čekají na autobus, ale i dalším zájemcům, 
pokud to kapacita klubu umožňuje,

•  je bezpečným místem, kde děti tráví čas dle své volby za přispění 
lektorů a v mezích společně diskutovaných a nastavených pravidel,

•  zajišťuje širokou nabídku aktivit, kterou jeho prostory a vybavení 
umožňují, od sportů, tvoření a divadla po vaření, přičemž nabídka 
primárně reaguje na přání účastníků.

Klub přispívá k prevenci zahálky dětí a svými aktivitami se snaží 
o rozvoj takových dovedností, jako je komunikace, spolupráce, orga-
nizace a zodpovědnost dětí za vlastní rozhodování. Tedy dovedností, 
které pro děti mohou být klíčové při budoucím studiu, pracovním, 
ale i společenském uplatnění. Současně umožňuje rodičům dětí rea-
lizovat jejich pracovní aktivity. 

Klub bude otevřen v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v čase 13.00–
15.00 hodin. 

Těšíme se na společně strávený čas!
Dycky spolu!

Lucie Korbová

foto Lucie Korbová

Nepomucké noviny / říjen 2022
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Ohlédnutí za 6. historickým setkáním rodu Němejců

Rád bych na tomto místě informoval o již 6. setkání rodu Němejců, 
které se konalo pod záštitou starosty města Nepomuk Jiřího Švece 
v sobotu 27. srpna 2022 v sále Švejk restaurantu U Zeleného stromu 
na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku.

Poslední prázdninovou sobotu dorazilo 105 nositelů a nosi-
telek příjmení Němejc, rodinných příslušníků a sympatizantů 
rodu Němejců doslova z celé České republiky, ale také Sloven-
ska a Rakouska. Předchozí setkání se konala v letech 1999, 2002, 
2007, 2012 a 2017. Přímo na setkání, které se neslo v duchu oslav 
489 let první písemné zmínky o našem společném prapředku 
Janu Němejci (1533), panovala dobrá nálada a pohoda doprová-
zená vzájemným poznáváním se jednotlivých příslušníků rodu. 
Nejstarším účastníkem setkání byl děvětaosmdesátiletý František 
Němejc z východočeského Červeného Kostelce, nejstarší účast-
nicí osmaosmdesátiletá Antonie Němejcová z Prahy. Nejmladšími 
účastníky setkání byli teprve dvouletý Matěj a jeho čtyřletá sestra 
Amálie Němejcovi ze Zbuzan u Prahy, pravnoučata paní Antonie.

Všichni účastníci si připomněli 300 let od příchodu prvního 
prapředka do města Nepomuku, purkmistra Rudolfa Němejce  
(1682-1748), který se zde usazuje i s rodinou bratra Vojtěcha 
Němejce (1689-1777) v roce 1722. Jejich potomky se v prů-
běhu 18. a 19. století rod Němejců v Nepomuku značně 
rozrostl. Byli mezi nimi kromě řezníků a hospod-
ských také sládci či duchovní osoby - nepomucký 
děkan P. Jan Karel Chrisostom Němejc (1723-1779). 
V průběhu 19. století se v rodu vyskytovali také 
lékaři, právníci či báňští inženýři. A samozřejmě 
nejznámější z nich, akademický malíř mistr Augu-
stin Němejc (1861-1938). 

Po úvodním přivítání místostarostou Vladimí-
rem Vokurkou a organizátorem setkání účastníci 
uctili minutou ticha památku zemřelých příslušníků 
rodu. Součástí setkání byla přednáška shrnující nové 
poznatky z historie rodu, prezentace objevené šlechtické větve 
rodu Němejců v Rakousku (Edler von Nemec), jehož členové byli 
setkání přítomni. Na setkání byla prezentována v letošním roce 
vydaná poštovní známka s osobním Němejcovským znakem, o níž 
byl mezi zúčastněnými obrovský zájem, a také bylo prezentováno 
aktualizované 6. vydání Almanachu rodu Němejců, které shrnuje 
dosavadní historii rodu v rozmezí 16. - 21. století. Nechybělo ani 
tradiční oblíbené společné fotografování na náměstí pod taktov-
kou Milana Demely. Následovala mše sloužená P. Jiřím Špiříkem 
za všechny zemřelé a žijící příslušníky rodu Němejců zakončená 
netradičně českou hymnou. Součástí setkání bylo požehnání lípy 
rodu Němejců u kostela sv. Jakuba a odhalení pamětní desky při-
pomínající 300. výročí příchodů Němejců do Nepomuku. Svato-
jánským muzeem nás provedli jeho ředitelka Štěpánka Kodýtková 
a předseda Svatojánské matice akademický sochař Václav Česák. 
Následovala slavnostní vernisáž obrazů a grafiky Tomáše Němejce 
v prostorách stodoly u rodného domu našeho příbuzného, malíře 
Augustina Němejce.

Zcela na závěr bych velice rád poděkoval všem těm, kteří se na 
realizaci 6. setkání rodu Němejců podíleli. Díky jejich pomoci se 
dle veskrze pozitivních reakcí všech zúčastněných letošní setkání 
našeho rodu velice vydařilo.

Ať žije v pořadí již 7. setkání za pět let opět v Nepomuku, již nyní 
se těšíme na shledanou! 

 
Rostislav Václav Němejc
redakčně kráceno

Účastníci 6. setkání rodu Němejců na náměstí Augustina Němejce, 
foto Milan Demela.

Slavnostní akt požehnání lípy rodu Němejců, foto Pavel Motejzík.
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Do Fénixu s důvěrou

Pomoc pečujícím osobám, samoživitelům a pěstounům 
Zdarma a rádi pomáháme a podporujeme ty, kteří to nemají úplně 
jednoduché a denně se starají o člena nebo členy rodiny. Pomoc 
řešíme dle individuálních potřeb a specifické situace, v níž se naši 
spoluobčané ocitli. Co to vlastně znamená? Pomáháme zkrátka 
s tím, co je potřeba. Docházeli jsme do lékárny pro léky, když se 
samoživitelka starala o nemocné dítě a nemohla od něj odejít, 
zajišťujeme odborné semináře pro ty, kteří pečují v domácím 
prostředí o seniory s demencí, dovážíme malého autistu společně 
s rodičem na speciální vyšetření, pomáhali jsme najít a zapama-
tovat si správnou cestu a autobus malému školáčkovi, když byla 
jeho maminka v práci, zajišťujeme doučování a opakování učiva, 
chystáme výlety pro samoživitele, pomáháme s jednorázovými 
nákupy a odvozy k lékaři, pomáháme shánět speciální pomůcky 
pro péči o seniory a mnoho dalšího.

Přátelské setkání v Kruhu – pro samoživitele
Každé druhé úterý v měsíci mají samoživitelé, pěstouni a rodiče dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami možnost se společně setkat 
na tzv. Kruzích. Toto velmi přátelské posezení v „kruhu“ umožňuje 
rodičům sdílet své zkušenosti, předávat si kontakty a různé rady ze 
života. Jsou to velmi podnětná setkání, na kterých sbíráme cenné 
informace o tom, jak rodičům můžeme pomoci. Na posledním setkání 
jsme se domluvili např. na uskutečnění výletů – za koníky, na bazén, 
do divadla Alfa. Mnohdy je totiž takový výlet pro samoživitele nedo-
stupný, stejně jako nákup školních pomůcek nebo vánočních dárků.

Další setkání samoživitelů proběhne 11. října 2022.

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

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

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

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu

Sebeobrana pro každého  
Dne 24. srpna jsme se sešli v Domově klidného stáří v Žinkovech 
a 6. září v Domě s pečovatelskou službou Nepomuk na akci nazvané 
Sebeobrana pro každého. To, že se bránit může skutečně každý, 
nehledě na věk, přijel seniorům ukázat instruktor sebeobrany 
z Plzně pan Pavel Štrejl, který měl pro seniory připravenou teore-
tickou část, ale i praktické ukázky toho, jak se lze i v pokročilém věku 
stále bezpečně chránit. Účastníci se např. dozvěděli, co všechno ze 
svého okolí mohou použít k obraně – včetně holí, kabelek či klíčů.

V obou domovech se do ukázky vždy zapojili i samotní senioři 
a na instruktorovi si vyzkoušeli, co je bezpečná vzdálenost a jakými 
způsoby se lze chránit, aniž by si oni sami ublížili. Ti, co byli nej-
odvážnější, dostali od pana instruktora tričko jako dárek. Všichni 
senioři byli nadšeni a práci pana Štrejla chválili. Těšíme se na další 
spolupráci jak s panem instruktorem, tak s oběma domovy seniorů.
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Mezinárodní filmový festival 
Juniorfest dostává letos občanku 

Sopranistka Natálie Šmausová 
vystoupila v Nových Mitrovicích

Slaví totiž patnácté narozeniny a divákům naděluje hned několik 
změn: nový vizuální styl, propracovanější výchovný koncept a odváž-
nou dramaturgii soutěžních filmů. Koná se od 4. do 10. listopadu 
v šesti městech západních Čech.

Soutěžní program, jádro celého Juniorfestu, sestává ze tří katego-
rií: soutěže animovaných, dětských a mládežnických filmů. Jedním 
z filmů animované sekce bude Kvík, nizozemský snímek o darova-
ném prasátku, které mimoděk odhalí jedno velké tajemství. Snímek 
bude uveden v distribuční předpremiéře s českým dabingem. Dět-
skou sekci ovládne koprodukční Kulíšek: malý Erik z dětského 
domova musí strávit Vánoce v cizí rodině a jeho nenávist k nevlastní 
sestře změní až společná cesta za Santou. Ze sekce pro mladé diváky 
může zaujmout Comedy Queen, švédský snímek o plnění vlastních 
snů a snaze vypořádat se se smrtí matky. Dále proběhnou projekce 
tematicky odvážných filmů v rámci sekce Večerní perspektivy či 
řada předpremiér českých snímků s početnými delegacemi.

Festivalovým centrem budou jako každoročně Domažlice, kde 
proběhne také slavnostní zahájení. Velká část programu se ovšem 
odehraje v krajské metropoli. Plzeňské DEPO2015 bude například 
hostit Den s Českou televizí a podobný koncept proběhne také ve 
festivalových Přešticích. V Dobřanech se uskuteční předpremiéra 
očekávaného filmu Princezna zakletá v čase 2, Horšovský Týn bude 
hostit udělování Zlatých rafiček, kterými Juniorfest oceňuje celo-
životní přínosy dětskému a mládežnickému filmu. Letošními lau-
reáty jsou Veronika Freimanová a Jiří Bartoška. Kromě zmíněných 
měst přibývají nově Klatovy. „Promítání proběhnou v kině Šumava, 
připravujeme také workshopy, semináře a samozřejmě festivalové 
projekce pro širokou veřejnost,” zve do nového festivalového města 
výkonný ředitel David Brabec.

Organizátoři festivalu se rozhodli při příležitosti jubilejního 
15. ročníku změnit vizuální styl, zároveň programový tým nabídne 
propracovanější výukové materiály pro učitele. „Rozhodli jsme se 
změnit koncept: letos uvádíme sice méně filmů, ale zato ve více 
městech a s více výukovými materiály,” popisuje programová ředi-
telka Barbora Kyas letošní záměr intenzivně pracovat s mladými 
diváky. „Bude toho mnohem více!” dodává ředitelka festivalu Judita 
Soukupová. Další informace najdete na webu, instagramu a face-
booku MFF Juniorfest. 

Radka Šámalová, MFF Juniorfest

Pohled do festivalového kina při loňském ročníku Juniorfestu,
 foto archiv festivalu

foto Pavel Motejzík

Letní koncert Natálie Šmausové za klavírního doprovodu Vojtě-
cha Nováka se konal 27. srpna v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v Nových Mitrovicích. V programu zazněla hudba A. Vivaldiho, 
G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších.

Sopranistka Natálie Šmausová vystudovala zpěv u MgA. Simony 
Procházkové na konzervatoři v Plzni, nyní je studentkou HAMU 
v Praze. V roce 2017 získala druhé místo na Mezinárodní soutěži 
Romantica Praha. V roce 2019 byla aktivně zapojena do oper-
ního představení Konzervatoře Plzeň Zmatek na Parnasu, pod 
vedením Magdalény Švecové. Účastnila se akce Night of baroque 
opera, Wexford, Irsko. Na kurzu staré hudby ve Spáleném Poříčí 
nastudovala roli Galatey s dirigentem Jamesem Gray v opeře Acis 
Galatea. Pravidelně zpívá státní hymny na významných akcích – 
30 let sametové revoluce, hokejové zápasy HC Škoda Plzeň apod. 
Věnuje se rovněž sólovým koncertům. Koncert organizovali Mikro-
region Nepomucko, obec Nové Mitrovice a farnost Spálené Poříčí.
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Pionýři v Přebudově účinkovali ve vlastní televizi

Vzpomínka na léto u Divočátek

Dvanáct táborových dní na přelomu července a srpna jsme letos 
věnovali tématu „Televize Přebudov“. Počasí nám více než přálo, 
pršelo nám jen o sobotách. Pomocí našeho táborového ovladače 
jsme si přepínali na jednotlivé programy a měli jsme tak vcelku 
široký programový záběr.

Po příjezdu dětí se jim vedoucí představili v rámci Přebudov ne/má 
talent. Pohádkový program nabídl bojovku, kdy bylo třeba pochy-
tat všechny Doroty Máchalové, a zažili jsme i noční Pohádkový les.

Sportovní kanál přinesl klasickou olympiádu a triatlon. Také jsme 
si zakuchtili a podrobili své výrobky drobnozraku našich táboro-
vých MasterChefů.

Nechyběl ani tvůrčí blok inspirovaný pořadem „Natoč to!“, tele-
shopping, tvořili jsme i dokument ze života táborníků. Taneční 
představení oddílových vedoucích při Stardance připravilo živnou 
půdu pro podařenou diskotéku. 

Hodina pravdy, Kufr, Hádej, kdo jsem, Máme rádi Přebudov, Nikdo 
není dokonalý, Videostop – to byly pořady, do kterých jsme si v rámci 
dne vědomostních soutěží rovněž „přepnuli“.

V Dožicích, které nás velmi přátelsky přivítaly a poskytly nám 
vynikající zázemí, se uskutečnil fotbalový turnaj Ligy mistrů 
a večerní SuperStar. 

Děti zažily i Výměnu vedoucích, vedoucí pak byli konfrontováni 
s tím, „Co na to děti?“.

V polovině tábora „Přijela k nám pouť“. Celý tábor se proměnil 
v jednu velkou pouť, kde nechyběly atrakce jako obří skluzavka, 
mega trampolíny, střelnice, velký bublifuk, výroba karamelu, malo-
vání na obličej, výroba perníčků.

Konala se i sranda olympiáda, kde si děti zasoutěžily v poněkud 
nekonvenčních disciplínách.

Večerní program „Věřte nevěřte“, ve kterém vedoucí dávali 
k dobru historky reálné i vyfabulované, se setkal s velkým 
úspěchem. 

Poté přišel den, který při takové frekvenci přepínání nutně musel 
přijít – televizi jsme „odpálili“, a tak jsme byli bez proudu. Děti si 
vyzkoušely, jak vypadá den bez elektřiny. Televizi se pak našim 
technikům podařilo opravit. Ke konci tábora bylo ještě zapotřebí 
naše táborové putování řádně zdokumentovat v televizním zpra-
vodajství, kterého se naši táborníci zhostili s bravurou. 

Na závěr tábora jsme pak předali táborová ocenění – „Zlaté bej-
koše“ – nejlepším z táborníků v kategoriích: nejstatečnější marod, 
nejlepší řešitel šifer, nejlepší strávník, nejvtipnější vedoucí, nej-
hodnější vedoucí, nejlepší táborník. Pak už nezbylo, než všechny 
ratolesti předat zpět rodičům. Věříme, že se jim na táboře líbilo, 
a budeme se těšit zase za rok! 

foto archiv P3

foto Tereza Kotlanová

Uprostřed podzimních plískanic, když už je sluníčka pomálu, se hodí 
každé zahřátí. Proto vás zveme na krátké ohlédnutí za prosluněnými 
prázdninami, konkrétně za druhým příměstským táborem lesního 
klubu Divočátka. 

Ten se tentokrát nesl v duchu tajemna a dobrodružství, účastníci 
tábora se totiž změnili v tajné agenty, kteří museli splnit důležitou 
misi. A jak to dopadlo? Samozřejmě dobře, ale snadné to nebylo. Malí 
agenti si museli projít řadou úkolů a zkoušek, které procvičily jak 
dětské hlavičky, tak jejich těla. Naučili se používat vysílačky, oriento-
vat se v otiscích prstů, vyřešit šifrované zprávy, maskovat se převleky, 
střílet ze vzduchovky a mnoho dalšího. Nejdůležitější však byla spo-
lupráce, bez týmového ducha by se misi splnit nepodařilo. Také jsme 
hodně vyráběli, zpívali, objevovali a četli. To vše na čerstvém vzduchu 
a s dostatečným prostorem pro svobodnou hru. 

Nejrůznější akce a výlety organizujeme i během roku. Také máme 
ještě volná místa v naší partě, i když školní rok již odstartoval. Pest-
rost aktivit můžeme zajistit i díky projektu Rok s Divočátky, který je 
realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.

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

naše webové stránky www.divocatka.cz, facebookovou stránku 
Lesní klub Divočátka a nebo si rovnou naplánujte osobní návštěvu 
u nás v Bezděkovci. 

Barbora Vladyková, LK Divočátka

Zbývá ještě poděkovat všem sponzorům, kteří nám umožnili 
dát dětem „něco navíc“. Patří vám veliký dík za vaši vstřícnost 
a štědrost. 

Jsou jimi: Jana Doskočilová, Vilma Foppová, Vendula Plačková, 
Jan Rolenc, Lucie Nováková, Lucie Mokoš, Dřevovýroba Hepa, Vác-
lava Končelová, Jakub Glosser, Dana Malinovská, footwood, fler.cz, 
PRINT Plus.

Pokud máte zájem o naši činnost nebo chcete vidět táborové fotky, 
jsme na Facebooku: www.facebook.com/prebudov

Martin Brejcha, Pionýr Nepomuk, z. s., LPT Přebudov, 3. běh 
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Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Osobně jsem byl v Hotelu ve Dvorci na představení záměru revita-
lizace parku. Na setkání představila návrh zahradní projektantka 
paní Kejhová Přenosilová. Následně proběhla diskuze s občany 
nad návrhem a podněty občanů. Diskutovala se zejména otázka 
zachování, či pokácení stávajících vzrostlých stromů, výsadba nové 
zeleně, průchodnosti parku, doplnění parku o herní prvky či nová 
místa pro odpočinek (lavičky), parkování v okolí a zkulturnění 
prostoru u sochy svaté Barbory. Občané mj. vznesli požadavek 
na častější údržbu. Nyní bude na městu rozhodnout o konečné 
podobě řešení revitalizace parku. Představený návrh revitalizace 
parku vnímám jako kompromis. Pokud mám zmínit některá další 
místa k obnově, tak například potoční park Mihovka či veřejná 
prostranství u bytových domů na sídlišti v Nepomuku. 

Téma: Revitalizace parku  
ve Dvorci V Huti

V úterý 6. září se konalo v restauraci Hotelu ve Dvorci a poté i přímo v parku představení záměru Města 
Nepomuk „Revitalizace parku ve Dvorci V Huti“ veřejnosti.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé v době uzávěrky čísla, tzn. před komunálními volbami. 

Odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)

„Jak tuto navrženou revitalizaci hodnotíte a které další místo  

ve městě by si podle vás zasloužilo obnovu?“

12 téma k diskuzi

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Návrh revitalizace parku ve Dvorci V Huti vypadá zajímavě. Jak se 
zúčastnění občané při jeho představení sami přesvědčili, každý má 
na úpravy parku svůj vlastní názor. Mnohdy jsou názory občanů 
odlišné, až protichůdné. Dle mého osobního názoru bych nebez-
pečné i částečně napadené stromy odstranil dříve, než způsobí 
škodu na zdraví či majetku. Nejefektivnějším a do budoucna 
možná i nejlacinějším řešením by byla výsadba nových dřevin. 
Dalším místem, které by si zasloužilo úpravy, je sídliště Na Vinici 
II. (Kunštát). Tam se také zastavil čas před 30 lety.

Václav Novák (KSČM)
Schůzky k revitalizaci parku jsem se zúčastnil, jak části v restau-
raci ve Dvorci, tak v parku. Názory občanů byly dost protichůdné. 
Ten chce to, ten zas ono, všem se člověk nezavděčí. Vedení města 
bude muset udělat výběr těch dobrých a realizovatelných nápadů 
a rozhodnout. Další místo, které by potřebovalo revitalizaci, je 
především celé sídliště Na Vinici. Ale méně rozsáhlá a snadno pro-
veditelná by mohla být obnova dětského hřiště a travnaté plochy 
na křižovatce ulic Tojické a U Školky ve Dvorci. Prostor by se měl 
řádně oplotit a osadit vraty a vrátky.

foto Pavel Motejzík 
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Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Jako zastupitel pověřený k zastupování pro územní plánování města 
jsem byl seznámen s projektem revitalizace před několika měsíci. 
Poté jsem předal studii k seznámení lidem z Technických služeb, kteří 
sepsali postřehy z pohledu údržby a možné realizace vlastní silou.

Následně bylo seznámeno zastupitelstvo a s ním část veřejnosti, 
která se zasedání zastupitelstva účastnila. Výsledkem jednání na ZMN 
bylo svolání veřejného projednání v restauraci ve Dvorci, odkud jsme 
se přesunuli na místo do parku.

Tam to trochu připomínalo Troškovy komedie Slunce, seno… Až 
následně mi místní zaslali náměty a připomínky elektronicky a bez 
emocí. Jelikož tato forma ukázala směr, kterým se lze ubírat, oslovil 
jsem i ostatní k podobnému vyjádření.

Názor těch, kteří byli na místě, jsem znal. Nyní dojde k vyhodno-
cení postřehů. Tam, kde bude shoda, není co řešit a tím začneme. Na 
jednání v Plzni bylo přislíbeno, že odvodnění při silnici na Srby udělá 
Správa a údržba silnic. Kácení a ořez provedeme nejen dle arbo-po-
sudku a výsledku připomínek, ale hlavně podle zdravého rozumu. 
Většinu prací dokážeme udělat s lidmi z Technických služeb, a to 
výrazně levněji.

Uvidíme tedy, nakolik se sousedé shodnou, TS připraví jejich návrh 
řešení a začneme s ořezem a kácením jasných věcí. Se zbytkem opět 
seznámíme veřejnost. Věřím, že vše dopadne ke spokojenosti velké 
části veřejnosti, ale z praxe vím, že se nikdy nezavděčíte všem.

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Za revitalizaci parku ve Dvorci V Huti jsem velice rád a těším se, 
že dojde k jeho obnově a zkrášlení. Myslím si, že by z tohoto parku 
mohlo vzniknout pěkné místo, které bude sloužit k odpočinku míst-
ním občanům. Samozřejmě vše záleží na tom, jakým způsobem se 
revitalizace provede.

Míst ve městě na revitalizaci, případně na vytvoření nových parků, 
je mnoho. Mohu například zmínit již zhotovenou studii na lokalitu 
pod Vinicí, kde byl plánován velice pěkný a prospěšný park. Měly 
zde vzniknout chodníky, chodníčky, uličky pro cyklisty, lavičky, herní 
prvky pro děti, stromy a mohlo tady být krásné místo na odpočinek 
a relax. Bohužel to ale vypadá, že předmětná lokalita se v dohledné 
době nezmění a vše zůstane pouze na papíře, to znamená u té zapla-
cené studie a stávající zelené louky.

Dalším místem, kde by mohl existovat příjemný park a byl zde 
i plánovaný, je v ulici Za Kostelem. Park se začal realizovat, umístil se 
zde altánek a pár houpaček a tím celá akce skončila, což je bohužel na 
škodu pro celou lokalitu. Musíme si ale i uvědomit, že pokud se nějaký 
park nebo odpočinková lokalita vybuduje či obnoví, je nezbytné se o ně 
nadále starat a rozvíjet je, aby vynaložené prostředky nevyšly nazmar.
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Vážení občané, 
zajímáte se o výslednou podobu parku 
ve Dvorci V Huti? 

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

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

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

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

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

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

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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V období od 15. srpna do 15. září se nepomučtí policisté zabývali 
řadou případů, rádi bychom Vás seznámili alespoň s některými 
z nich. Opět začneme prohřešky z oblasti BESIP.

Dne 26. srpna v odpoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk 
zastavila ve Vrčeni osobní vozidlo zn. Suzuki Swift. Jeho řidič se 
podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl pozi-
tivní na pervitin.

Nepomučtí policisté ve večerních hodinách 30. srpna zkon-
trolovali v ulici Jana Jakuba Ryby v Nepomuku řidiče osobního 
automobilu zn. Mazda 323. Test na návykové látky detekoval pří-
tomnost marihuany.

Následujícího dne zhruba ve stejnou dobu hlídka OOP Nepomuk 
zastavila v Kasejovicích osobní vozidlo zn. Opel Zafira. I u tohoto 
šoféra byl proveden test na přítomnost návykových látek, který 
byl pozitivní na pervitin.

V odpoledních hodinách 6. září nepomučtí policisté zkontro-
lovali v Nové Vsi u Nepomuka osobní automobil zn. Citroën Ber-
lingo. Test na návykové látky detekoval přítomnost marihuany.

Nepomučtí policisté vypátrali v Žinkovech ve večerních hodinách 
dne 18. srpna muže, který nenastoupil do výkonu trestu odnětí 
svobody. Osoba byla následně eskortována do plzeňské věznice.

Dne 28. srpna hlídka OOP Nepomuk zasahovala na ubytovně ve 
Vrčeni, kde došlo k fyzickému napadení mezi cizinci a poškození 
majetku ubytovatele. Jednalo se o opakovaný případ. Tentokrát 
jeden z podezřelých „nadýchal“ 3,22 promile alkoholu v dechu. 
Hlídka jej proto zajistila a eskortovala ke služebnímu vozidlu. Zde 
však muž začal klást aktivní odpor, takže policisté museli sáhnout 
k užití donucovacích prostředků. Podezřelý byl poté převezen na 
protialkoholní záchytnou stanici.

Velkou část našeho příspěvku však chceme věnovat muži, 
o němž pravidelně informujeme v souvislosti s eskortami na 
protialkoholní záchytnou stanici. Ani toto období nebylo výjim-
kou: Dne 19. srpna byl nalezen na náměstí Augustina Němejce, 
kde ležel na zastávce autobusu. Totéž se stalo o dva dny později.

Večer 24. srpna ležel podnapilý na silnici v Blatenské ulici ve 
Dvorci. Nepomučtí policisté se ovšem nacházeli u jiného případu, 
proto byl dotyčný eskortován hlídkou OOP Blovice.

Na náměstí Augustina Němejce byl muž opět nalezen v čas-
ných odpoledních hodinách 28. srpna. Pouze v tomto případě se 
podařilo provést dechovou zkoušku, při které displej přístroje 
ukázal hodnotu 3,82 promile alkoholu v dechu. O tři dny později 
se v odpoledních hodinách situace opakovala.

Dotyčný dne 2. září dopoledne odcizil v jednom z nepomuckých 
obchodů bednu s pivem. Nepomučtí policisté jej nalezli nedaleko 
místa činu a věc vyřešili blokovou pokutou. Muž však následujícího 
dne dopoledne čin zopakoval. V tomto případě se obsluze sice 
podařilo část lupu mu odebrat, jenže dotyčný začal být agresivní 
a zaměstnankyně napadl. Poté i s několika zbylými lahvemi piva 
uprchl. Hlídka OOP Nepomuk jej opět vypátrala nedaleko místa 
činu. Tentokrát však podezřelý s hlídkou nespolupracoval, takže 
policisté museli přistoupit k užití donucovacích prostředků. Osoba 
byla následně eskortována na protialkoholní záchytnou stanici. 
Jelikož muž při odcizení zboží užil násilí, byly ve věci zahájeny 
úkony trestního řízení.

Následujícího dne se však situace opakovala – muž vešel do pro-
dejny a opět odcizil bednu s pivem. V tomto případě byl případ 
uzavřen udělením blokové pokuty.

Vše skončilo 5. září, kdy policie převzala soudní příkaz k jeho 
dodání do výkonu trestu odnětí svobody, neboť dobrovolně nena-
stoupil. Hlídka OOP Nepomuk jej nalezla na hlavním nepomuc-
kém náměstí a ještě téhož dne byl eskortován do Věznice Plzeň. 
Jelikož se vyhýbal nástupu do vězení, byly ve věci zahájeny úkony 
trestního řízení.

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
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sponzor měsíce

V této souvislosti bychom chtěli udělat menší shrnutí mužovy 
činnosti ve služebním obvodu OOP Nepomuk v roce 2022. Jedná 
se pouze o případy evidované Policií ČR. 

Celkem ve 20 případech byl eskortován hlídkou OOP Nepomuk 
na protialkoholní záchytnou stanici pro podezření z přestupku. Ve 
dvou dalších případech provedly eskortu hlídky sousedních útvarů 
Policie ČR, v jednom z nich byly užity donucovací prostředky. Dále 
bylo evidováno pět přestupků, kdy muž na protialkoholní záchyt-
nou stanici převezen nebyl. V jednom případě byl eskortován na 
protialkoholní záchytnou stanici „pouze“ z důvodu silné opilosti, 
i když se nedopustil protiprávního jednání. Ve třech případech 
byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici po podezření ze 
spáchání trestného činu. Z toho ve dvou případech museli policisté 
užít donucovací prostředky a ve třetím případě provedla eskortu 
hlídka Městské policie Nepomuk. Poslední eskorta byla provedena 
do Věznice Plzeň a současně byly zahájeny úkony trestního řízení. 
Celkem tedy 32 skutků. 

Přestupková jednání byla ve většině případů oznámena správ-
nímu orgánu. V několika málo případech skončila věc udělením 
blokové pokuty. Trestními případy se zabýval Okresní soud Plzeň-
jih. Jelikož byl muž podmíněně odsouzen a nevykonal nařízené 
obecně prospěšné práce, soud nakonec přistoupil ke změně trestu 
na trest odnětí svobody.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk

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

Prodej: Nepomuk u fary 
10. 10. 2022 16.20 hodin.

Info: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., 
tel. 601576270, 728605840 
www.drubezcervenyhradek.cz
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Z činnosti Městské policie Nepomuk

V úterý 13. září byla hlídce MP předána nalezená zadní regis-
trační značka. Strážníkům se podařilo kontaktovat provozova-
tele vozidla, na které byla značka přidělena, a následně byl nález 
vrácen majiteli.

Strážníci se na začátku školního roku zaměřili na bezpečnou 
cestu do školy. V pravidelném preventivním dohledu na přechá-
zející děti budou strážníci Městské policie Nepomuk pokračovat. 
I nadále je prováděno měření rychlosti vozidel na vybraných úse-
cích komunikací v Nepomuku a ve Dvorci. 

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie

V uplynulém období byly kontroly na náměstí Augustina Němejce 
četnější. Za konzumaci alkoholu a tím porušování platné obecně 
závazné vyhlášky byly u opakovaných přestupců uděleny pokuty. 
Pravidelné kontroly strážníci provádějí i ve Dvorci na nádraží ČD, 
kde se často pohybují osoby zjevně pod vlivem alkoholu či jiných 
omamných látek.

Dne 16. srpna strážníci prověřili oznámení od pracovníka ČD, 
že v čekárně jsou dvě osoby, které zde kouří, jsou hlučné a dělají 
zde nepořádek. Muži zjevně pod vlivem alkoholu byli hlídkou MP 
umravněni. Nepořádek po sobě uklidili a odjeli vlakem.

Ve čtvrtek 18. srpna hlídka MP přijala oznámení od pracovnice 
Úřadu práce, že se u nich nachází klient, který zaměstnankyně 
slovně napadá a uráží. Po příjezdu na místo hlídka muže uklid-
nila, poučila ho o slušném chování, počkala na dořešení situace 
a mužův klidný odchod z úřadu.

Následujícího dne byly hlídce MP předány nalezené dva svazky 
klíčů. Po víkendu se podařilo zjistit majitele, kterému byl nález 
předán. Hlídka MP také přijala oznámení na muže, který ležel 
uprostřed chodníku. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se 
jedná o problémového místního obyvatele. Strážník ho probudil 
a upozornil na nevhodnost jeho chování. Ještě téhož dne se muž 
ještě více posilnil alkoholem a oznámení na nevhodnost jeho cho-
vání přibývala nejen u MP, ale i u PČR. Z uvedených důvodů při 
poslední kontrole hlídka PČR rozhodla ve spolupráci s hlídkou MP 
muže dopravit na protialkoholní záchytnou stanici.

Na protialkoholní záchytnou stanici byl tentýž muž opět převe-
zen 23. srpna. Opakovaně popíjel na náměstí alkohol v takové míře, 
že nebyl schopen ani s pomocí strážníků samostatně chodit. V prů-
běhu převozu muž značně znečistil služební vozidlo. Z uvedeného 
jednání se bude muž zpovídat na Městském úřadě Nepomuk.

V úterý 23. srpna byla ve spolupráci se sociální pracovnicí Měst-
ského úřadu Nepomuk provedena kontrola problémového muže 
v jeho obydlí. Taktéž 23. srpna bylo na služebnu MP přineseno kotě, 
které mělo obojek a zjevně se jednalo o kotě domácí. Vzhledem 
k místní znalosti byla neprodleně kontaktována majitelka, která 
si kotě převzala. 

Dne 24. srpna byla hlídce MP předána nalezená peněženka. 
Strážníkům se podařilo kontaktovat majitele, kterému byl následně 
nález předán.

V pondělí 29. srpna strážníci doručili dopis z Městského úřadu 
Nepomuk osobě, které nebylo jinak možné písemnost doručit, 
protože si nepřebírala poštu. Ve středu 31. srpna přijala hlídka MP 
oznámení na potyčku dvou mužů na náměstí Augustina Němejce. 
Strážníci na místě zamezili další potyčce, oba muže uklidnili 
a dohlédli na jejich klidný odchod. Vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o rodinné příslušníky, nechtěl nikdo z nich nic dále řešit. 

V sobotu 3. září proběhly slavnosti k výročí 120 let od založení 
Českého rybářského svazu, kde strážníci prováděli dohled nad 
veřejným pořádkem a zaměřili se i na dodržování přechodného 
dopravního značení. Zároveň tentýž den probíhal sraz motorkářů 
v Kempu Nový rybník, kde byly provedeny namátkové kontroly.

Dne 5. září v ranních hodinách strážníci prověřili oznámení od 
pracovníka ČD, že na nádraží žebrá od dětí muž peníze a žena 
v čekárně popíjí alkohol. Strážníci muže i ženu na místě ztotož-
nili, vyřešili a z místa vykázali.

Téhož dne byla hlídka MP upozorněna na muže, který ležel na 
zemi v zastávce BUS v Třebčické ulici. Hlídka na místě muže probu-
dila a dohlédla na řádný úklid v zastávce. Poté muž z místa odešel.

Dne 6. září hlídka při kontrolní činnosti zaregistrovala odstavené 
vozidlo, které nebylo již schopno provozu. Strážníkům se podařilo 
kontaktovat provozovatele vozidla, který po poučení přislíbil, že 
vozidlo odstraní. Po opětovné kontrole bylo zjištěno, že tak muž 
skutečně učinil a vozidlo se na místě již nenachází. 
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Krátké zprávy

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích nabízí programy pro školy. 
Pro školní rok 2022/2023 aktualizovali katalog edukačních aktivit 
„Pojďte si s námi hrát... do muzea“, který zahrnuje interaktivní 
programy, pracovní dílny, přednášky, exkurze, workshopy a nově 
též programy v muzejní knihovně určené žákům 2. stupně základ-
ních škol a studentům škol středních. Více se dozvíte na  webových 
stránkách: www.muzeum-blovice.cz/programy/nabidka-pro-sko-
ly-a-verejnost/, kde je katalog edukačních aktivit ke stažení. 

Kasejovická knihovna bodovala ve Vesnici roku. V sobotu 13. srpna 
získalo město Kasejovice ocenění za moderní knihovnické a infor-
mační služby v soutěži Vesnice roku. Za zisk tohoto ocenění je třeba 
poděkovat paní Daně Matějovské, neboť je to především ona, kdo se 
zasloužil o úspěchy kasejovické knihovny. Zdroj: www.kasejovice.cz
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foto archiv SDH Nepomuk

Z činnosti Jednotky dobrovolných hasičů Nepomuk

Přelom měsíců srpna a září byl ve znamení akcí, které jsme pořádali. 
Mimo tyto akce jsme se ale zúčastnili i mnoha dalších v okolí Nepo-
muku a také jsme provedli několik hospodářských jízd na žádost 
vedení města. Na výzvu operačního střediska Hasičského záchran-
ného sboru jsme v období od 16. srpna do 15. září nevyjížděli k žádné 
mimořádné události.

Ve čtvrtek 18. srpna jsme dětem na čtvrtém běhu letního tábora 
v Přebudově připravili velkou spoustu pěny a vodní skluzavku.

Sbory dobrovolných hasičů Smederov, Žďár a Ždírec oslavily 
v sobotu 27. srpna na hřišti ve Ždírci své výročí. Sbory připravily 
pro veřejnost odpoledne s hasičskou soutěží zakončenou ukázkou 
vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozu, kterou předvedlo 
družstvo naší jednotky s vozidlem CAS 20 Tatra, které je na tento 
typ zásahů vybaveno.

Ve stejný den proběhl v Letinech dětský den ke konci prázdnin. Na 
této akci samozřejmě nemohla chybět dětmi oblíbená pěna, kterou 
jsme pomocí své CAS 30 a agregátu Turbon vytvořili.

V neděli 29. srpna se na hřišti u školy a přilehlé louce konal dětský 
den k rozloučení se s prázdninami „S hasiči hurá do školy“. Přes 
nepříznivou předpověď nám počasí nakonec přálo a děti si tak mohly 
užít různé soutěžní disciplíny, za které byly odměněny sladkostmi 
a upomínkovými předměty, dále jízdu na koních, malování na obličej, 
stánek BESIP (bezpečnost silničního provozu), AIR Soft a RC modely 
letadel a různých typů vozidel, které si všichni mohli vyzkoušet. Mimo 
našich cisteren byla k vidění cisternová automobilová stříkačka CAS 
20 na podvozku Scania jednotky Správy železnic Plzeň a CAS 20 Tatra 
s lodním přívěsem jednotky HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepo-
muk. Bohužel z časových důvodů se letos neuskutečnila plánovaná 
ukázka zásahu hasičů a nedostavila se ani Policie ČR a Zdravotnická 
záchranná služba. Obě složky byly během odpoledne zaneprázdněné 
výjezdy. Na závěr akce jsme dětem vytvořili pěnu a letos nově i vodní 
skluzavku. Děkujeme městu Nepomuk za podporu akce a všem, kteří 
se akce zúčastnili, ať už jako pořadatelé či jako návštěvníci. 

Ve středu 31. srpna jsme na žádost vedení města ve večerních hodi-
nách v ulici Třebčická provedli očištění autobusové zastávky obý-
vané bezdomovcem. Nejprve bylo nutné zastávku opláchnout vodou 
a následně ji celou vydezinfikovat. Bohužel bezdomovec se ihned po 
očištění nastěhoval zpět a v naší kompetenci nebylo mu v tom zabránit.

V sobotu 3. září se na školním hřišti v Nepomuku konalo Okresní 
kolo klasické soutěže, které jsme pořádali ve spolupráci s Okresním 
sdružením hasičů Plzeň-jih. V kategoriích žen i mužů se soutěžilo 
ve štafetách a požárních útocích. Náš sbor měl zastoupení v obou 

kategoriích, holky skončily na krásném druhém místě, kluci obsa-
dili pátou příčku. Celkové výsledky jsou k dispozici na strán-
kách www.oshpj.cz.

Tentýž den jsme se svou velkou cisternou Tatra 815-7 doplňovali 
v ranních a večerních hodinách vodu do parní lokomotivy. Vlak odjíž-
děl v devět hodin ráno směr Blatná a dále do Rožmitálu pod Třemší-
nem. Před 18. hodinou se vlak vrátil zpět do Nepomuku.

Jednotka HZS Plzeňského kraje z hasičské stanice Nepomuk vyjela 
v uvedeném období k 28 zásahům. Vyjížděla například jako First 
responder k resuscitaci osoby s náhlou zástavou oběhu, u které se 
povedlo obnovit srdeční činnost a byla předána posádkám ZZS a LZS, 
dále k dopravní nehodě osobního auta s nákladním na křižovatce 
u sádek, při které bylo potřeba z osobního vozidla vyprostit jednu 
zraněnou osobu, další tři zraněné osoby se nacházely mimo vozidla, 
nebo také k případu žhářství v bytovém domě v ulici U Trati. Požár 
byl rychle zlikvidován a nestihl napáchat větší škodu. 

Nikola Rašková je mistryní 
republiky v požárním sportu

Naše členka Niky Rašková se s výběrem z Plzeňského kraje zúčast-
nila na konci srpna Mistrovství republiky v  požárním sportu, 
které se konalo v Pardubicích, a s družstvem žen získala zlatou 
medaili. Gratulujeme.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

Nepomucké noviny / říjen 2022
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Naši prvňáčci, foto archiv školy

Ve čtvrtek 1. září nám začal nový školní rok 2022/2023. Tento den 
je samozřejmě speciální zejména pro prvňáčky. Ve dvou třídách 
jsme jich letos přivítali celkem 50. Postupně si zvykají na nový 
režim ve škole a věříme, že se jim bude u nás líbit a budou do 
naší školy chodit rádi.

Také šesté ročníky jsou částečně obměněné, ze dvou pětek 
máme tři šestky. Aby si co nejlépe zvykli na nové spolužáky a vyu-
čující, vyrazili všichni od 12. do 14. září do Žinkov na adaptační 
kurz. Tady se formou her a různých aktivit tmelily jednotlivé třídy, 
aby pak ve škole utvořily co nejlepší kolektiv.

V současnosti naši školu navštěvuje 564 žáků, což je o 25 více 
než na začátku loňského školního roku. Velkou část z nově pří-
chozích tvoří ukrajinští žáci, kteří k nám nastoupili během loň-
ského a letošního školního roku. Snažíme se, aby se u nás co 
nejlépe adaptovali, mají s našimi dětmi společné vyučování, ale 
také chodí do jazykových skupin, které jsou zaměřené na výuku 
českého jazyka. 

V současné době máme na naší škole 25 tříd – 13 na prvním 
stupni a 12 na druhém stupni. 

Během prázdnin jsme vybudovali nový výtah, protože původní 
již byl za zenitem své životnosti. Věříme, že ten nový bude sloužit 
žákům i zaměstnancům co nejdéle.

Také jsme za pomoci města Nepomuk zřídili novou učebnu 
dílen, která bude sloužit především k výuce technických před-
mětů. Dále se chceme zapojit do Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), z něhož by měla vzejít nová počí-
tačová učebna v pyramidě.

Doufáme, že se letošní školní rok obejde bez karantén a dis-
tanční výuky a že budeme moci pracovat bez nejrůznějších ome-
zení. Také si přejeme, aby do naší školy chodily samé spokojené 
děti, které budou mít chuť poznávat nové věci.

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Nepomucké noviny / říjen 2022



18 zveme vás

Český rybářský svaz z.s.,  
místní organizace Nepomuk 

Vás zve na 

Výlov Špitálského rybníka v Nepomuku 
 

konaný dne 8.10.2022 od 8:00 
 

 
 
 
Na všechny se těší výbor MO Nepomuk  

Nepomucké noviny / říjen 2022



19rozhovor měsíce

Od malička jsem 
chodil na ryby 
Rozhovor s Janem Hozmanem

Nepomucká místní organizace Českého rybářského svazu nedávno oslavila 
120 let činnosti. V současnosti má přes 400 členů, a to dospělých i dětí.
Jan Hozman vede děti a mládež v rybářském kroužku, jehož členové nejen rybaří, 
ale také sbírají ocenění v rybářském sportu. Tak jsem se ho zeptala, co děti 
v kroužku dělají, v čem spočívají rybářské závody, ale také jestli rád jí ryby.

Text: Hana Staňková
Foto: manželé Hozmanovi

Nepomucké noviny / říjen 2022

Jak k tomu došlo, že jste se ujal vedení rybářského kroužku?
Mám o čtrnáct let mladšího bratra a mrzelo mě, že do kroužku 
přestal chodit, tak mi to nedalo a pustil jsem se do toho. Tehdy 
jsme tam měli asi devět dětí. 

Nejdřív jsem hledal, co vlastně dělat a jak to dělat. Zjistil jsem, 
že existují semináře pro vedoucí, že je tady v západních Čechách 
docela dobrá parta vedoucích, kteří jezdí na různé závody v rybář-
ských disciplínách. Tak jsme se začali účastnit těch závodů, 
postupně se to nabalovalo, a když to shrnu, tak v loňském roce 
jsme měli dvě skupiny dětí, mladší a starší, obě po dvaceti čle-
nech, takže 40 dětí. A když jsme začínali, pořádali jsme třídenní 
soustředění pro devět dětí a devět rodičů a letos v létě jsme měli 
devátý ročník rybářského soustředění pro 25 dětí a 15 dospělých 
jako pomoc.

Kolik dospělých pracuje s dětmi v průběhu roku?
Kroužek vedu sám, ale mám velkou podporu ve dvou rodinách, 
které to se mnou táhnou úplně od začátku, a stále mě podporuje 
moje manželka, která se mnou ten kroužek do doby, než se nám 
narodily děti, vedla. K rybám jsem ji přivedl já, jelikož jsem byl 
pořád na rybách, tak jí nezbývalo, než se přidat. Manželka je svě-
tice, protože se stará o děti, když já jsem na závodech. A také její 
rodina nám moc pomáhá. Jsem vděčný, že se tomu můžu věnovat 
naplno. Pomáhají mi též členové výboru naší organizace.

Co vlastně s  dětmi v kroužku děláte?
Do mladší skupiny dost často chodí děti, které nejsou z rybářských 
rodin. Na jednu stranu je dobré, že nemají žádné špatné návyky, 
ale na druhou stranu začínáme úplně od nuly. Vysvětlujeme, co 
to rybařina je, jak vypadá háček, prut, celá sestava na chytání. 
Je to hodně povídání a čtení z rybářských řádů a příprava na 
první zkoušky, aby mohli vůbec začít rybařit. Samozřejmě děláme 
spoustu interaktivních her, máme promítačku, snažíme se, aby to 
pro děti bylo zábavné. A pak přijde praktická část, chodíme s nimi 

chytat ryby. Nezaměřujeme se jenom na to, aby si potom mohly 
jít rekreačně zachytat, ale náš cíl je, aby přešly do starší, závodní, 
skupiny. A taky je učíme poznávat ryby a živočichy a rostliny, co 
jsou okolo vody. Každému dítěti říkám: „Je sice hezké, když chytíš 
rybu, ale když nevíš jakou, tak se nemůžeš pochlubit, jestli jsi 
chytil štiku, sumce nebo kapra.“ Snažíme se, aby děti měly k ryba-
řině vztah a aby z nich v budoucnu byli platní členové rybářské 
komunity. S tou první generací se nám to povedlo, dneska aktivně 
pomáhá na výlovech u rybníků, chodí na brigády a tak. 

Kde se scházíte?
Máme klubovnu od města Nepomuk ve sportovní hale u Sokolovny, 
tam se scházíme na teoretickou výuku. Potom využíváme sportovní 
halu, kde přes zimu trénujeme hody na terče. Na ty hodně využí-
váme také hřiště u školy. A praktický rybolov chodíme trénovat 
na rybník v Klášteře, který máme od obce Klášter pronajatý, a na 
náš revír - řeku Úslavu v Klášteře.

V čem se soutěží na rybářských závodech?
My se v současnosti věnujeme čtyřem disciplínám. První je lov ryb 
udicí na plavanou, s klasickým splávkem, jen používáme speciální 
závodní pruty, které měří od šesti metrů pro nejmladší kategorii 
po 13 metrů pro nejstarší. Říká se jim děličky nebo taky biče. Potom 
chytáme ne feederový prut, s měkkou špičkou, to je další disciplína. 
Dále soutěžíme v hodech na terče, čemuž se říká rybolovná tech-
nika. Má pět disciplín, ve kterých se hází prutem s navijákem a se 
závažím na na různé terče a také speciálním muškařským prutem. 
A čtvrtá, to je kombinovaná soutěž, jmenuje se Zlatá udice, spojuje 
lov ryb udicí na plavanou, rybolovnou techniku a testové otázky 
a poznávačky rostlin a živočichů. Taková všestrannost.

A jak si nepomučtí vedou?
V plavané máme dva týmy v druhé nejvyšší soutěži v České 
republice. Je to soutěž dospělých, protože dětské a mládežnické 
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kategorie končí na úrovni krajských přeborů a mistrovstvím 
České republiky a nemají žádnou ligovou soutěž. Kluci a holky 
musí chytat s dospělými. Jsou tři druhé ligy, my máme společnou 
s Prahou, západními Čechami a jižními Čechami a je tam devět 
týmů, z toho dva jsou naše.

Ve feederu a v rybolovné technice se účastníme jenom kraj-
ského přeboru, na víc už nemáme časové kapacity. Přes zimu, 
kdy se hody na terče dělají v hale a nejsou jiné závody, jezdíme 
i po republice.

Zlatá udice má čtyři úrovně, klub si udělá místní kolo, vybere 
šest nejlepších závodníků, vždycky tam musí být jedna holka, jeden 
dorostenec a čtyři žáci. Pošle je na okresní kolo, z toho postupuje 
šest na územní kolo, to jsou západní Čechy, a šest nejlepších jede 
na národní kolo. My pravidelně posledních osm let okresní kolo 
ovládáme, v krajském jsme nebyli horší než třetí, vždycky jsme si 
odvezli medaili, i když první jsme bohužel ještě nebyli. Minimálně 
jednoho až dva závodníky máme pokaždé v týmu západních Čech 
na národním kole Zlaté udice. 

Chodí do kroužku také holky, nebo je to klučičí záležitost?
Troufnu si říct, že v rámci západních Čech jsme na tom se začle-
něním holek tady v Nepomuku hodně dobře. Aktuálně do kroužku 
chodí asi pět holek, což je dost, protože jsou kroužky, kde nemají 
ani jednu a jsou rádi, když na Zlatou udici nějakou seženou. A my 
máme jednu holčinu na takové úrovni, že když někdo vypadne 
z druhé ligy, tak ona ve třinácti letech doplňuje družstvo a chytá 
s muži. 

Takže se holky nemají bát přihlásit.
Vůbec ne, dost často jsou holky lepší v přípravě, protože kluci jsou 
líní si doma navazovat háčky. Bohužel je tam fyzická nevýhoda, 
protože ty desetimetrové pruty jsou těžké. Kluci ve třinácti letech 

Jan Hozman pochází z Kláštera, kde také s rodinou žije.
Má tři děti, dva syny - čtyřletá dvojčata a roční dceru.
Je mu 33 let.
Vystudoval střední školu s maturitou v oboru autoopra-

várenství a pracuje jako technik dopravy.
Je členem Českého rybářského svazu, místní organizace 

Nepomuk a již 10 let vede v Nepomuku rybářský kroužek 
pro děti.

Kromě toho, že chodí na ryby, má rád muziku, přírodu, 
auta a hlavně svoji rodinu.

už tu sílu mají, u holek musíme hledat hodně lehký prut, aby to 
s ním zvládly odchytat, a to vybavení je hodně drahé. 

Jak je vybavení finančně náročné? 
Vybavení na rybařinu se hodně rychle vyvíjí, je to jako u počítačů. 
Dneska jsou k dostání uhlíkové pruty, které jsou lehoučké, ale stojí 
to nějakou korunu.

Na začátku je to v řádu pár tisíc. Na závodní úrovni je to hodně 
finančně náročný sport. Víkend ligových závodů ve startovném 
a v krmení a v nástrahách vyjde jednoho závodníka třeba na pět 
tisíc a to nepočítám vybavení, které už má. Člověk se musí snažit, 
aby pro ty děti něco sehnal, protože když přijdeme za rodiči, že ten 
kluk nebo holka je dobrý, ale vybavení, bez kterého se neobejde, 
bude stát třeba dvacet, třicet tisíc… Zaplať pánbůh za sponzory. 
Jsme rádi, že nás naše organizace podporuje, že nás podporuje 
město Nepomuk, obec Klášter, náš Západočeský územní svaz, že 
jsou dotace z Plzeňského kraje a od Ministerstva školství. 

Zpočátku dětem vybavení půjčujeme. Je to jako v jiných spor-
tech, nejdřív se musí zjistit, jestli je to bude vůbec bavit. Ale je 
pravda, že když dítě dojde na nějakou vyšší úroveň, tak rodina 
je nepostradatelná. Ta musí do toho sportu zainvestovat peníze.

Letos poprvé se také za kroužek bude platit, protože zájem 
je velký a stávalo se mi, že se některé děti měsíce neukázaly. 
Nechci je odradit, ale zabírají místo někomu, kdo by měl větší 
chuť pracovat. 

Berete nové členy?
Říkám, že pro nové členy je vždycky místo, nikoho neodmítnu. 
Přiznám se ale, že loni, když bylo v mladší skupině dvacet dětí, 
už jsem narazil na strop. Teď má mladší skupina asi šestnáct dětí, 
zatím ještě budu přibírat, ale možná nastane stop stav. 

Chtělo by to tedy nabrat děti i s nějakým dospělým, který by 
vám s tím pomohl.

To by bylo samozřejmě ideální, kdyby mi nějaký zkušený rybář 
chtěl pomáhat. Je pravda, že na začátku to rodiče s námi táhli, 
jezdili na závody. Teď děti dovezou, my se o ně postaráme a pak 
je zase vrátíme.

Představte nám také činnost dospělých v rybářském svazu.
Naše místní organizace je pobočný spolek Českého rybářského 
svazu, spadáme pod Západočeský územní svaz. Máme jedenác-
tičlenný výbor a tříčlennou dozorčí komisi. 

Náš spolek se věnuje výchově nových rybářů, zajišťování kul-
turních akcí, což je hlavně rybářský bál a občas další společenské 
akce, jako byla nyní oslava 120 let od založení, nebo rybí hody na 
zámku Zelená Hora, na kterých jsme se spolupodíleli. Pořádáme 
rybářské závody jak pro děti tak pro dospělé, a to i takzvané gulá-
šové, což znamená otevřené pro kohokoliv. A staráme se o svěřený 
revír a sportovní rybník, to je rybník v Klášteře, kde chytáme. 
Máme na starosti dvě řeky, jedna je mimopstruhový revír na 
Úslavě od Žinkov až do Srb, druhý revír je pstruhový, od Myslíva do 

Národní kolo Zlaté udice 2019 ve Vodňanech

Rybářské soustředění 2021 v Klášteře
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O budoucnost rybařiny strach nemám, ale mám strach o ryby, 
protože v dnešní době je obrovský tlak jak na chovné rybníky, tak 
na řeky a revíry od rybožravých predátorů, jako jsou vydra říční, 
kormorán velký, norek americký nebo volavka popelavá. Jsou teď 
v takovém množství, že nám populaci ryb decimují a my s tím 
nemůžeme nic dělat, protože to jsou převážně chráněné druhy. 
S tím se obrovsky trápíme. Když máte v rybníku nějaký předpo-
kládaný výlovek a slovíte čtvrtinu a spočítáte náklady, za které jste 
tam nasadili ryby, prokrmili, odjezdili…

Za škody způsobené chráněnými druhy jsou nějaké kom-
penzace, ne?

Jsou a my je žádáme, protože každá koruna dobrá, ale jsou to 
řádově tisícovky a je s tím papírování. Snad se to někdy změní 
a kompenzace budou větší.

A co sucho?
Jo, vidíme, že voda v rybnících ubývá, přes léto se modlíme za déšť. 
Nás tady to ale vysloveně tolik netrápí. Na řece není žádný kys-
líkový deficit, že by nám tam ryby hynuly, jako jinde. Ale nemusí 
se nám to stále vyhýbat, může to přijít.

Jaké zkušenosti máte s bobry?
Na žádném z našich chovných rybníků nás bobři netíží. V řece 
Úslavě jsou na několika místech, v Kokořově je krásně vidět, jak 
tam staví, nad rybníkem v Klášteře, dole v Srbech. Můj osobní 
názor je, že v přírodě bobři neškodí, protože tam postaví hráz, 
krásně zadrží vodu, z potůčku udělají hluboký potok a to přírodě 
a rybám jenom pomůže. 

Škodí v  zastavěných oblastech, nebo zemědělcům, když 
jim z louky udělají najednou hektarový rybník. Ale v přírodě 
myslím nevadí.

Jíte ryby?
Jím, mám ryby rád, ale přiznám se, že radši si dám vepřové nebo 
hovězí. Mám rád pstruhy a mořské ryby. Když ale chytím rybu, tak 
ji obvykle pustím. Neříkám, že občas si nějakou domů nepřinesu, 
ale spíš než abych snědl, co si chytím, tak si rybu radši koupím. 
Chycenou rybu vrátím do revíru, kam patří, a sním rybu ze sádek, 
která je chovaná proto, aby se snědla. 

Rybařil jste někdy v zahraničí?
Chytal jsem několikrát na dovolené v Chorvatsku, ale přímo ryba-
řit jsem v zahraničí nebyl. Je teď v módě jezdit třeba do Norska, 
ale to mě neláká. Lákal by mě lov velkých sumců v Itálii nebo ve 
Francii. Je to můj sen, ale bohužel čas, finance a rodina to zatím 
nedovolují. Doufám ale, že se tam jednou vydám.

Děkuji za rozhovor

Územní venkovní přebor v rybolovné technice mládeže ZUS 
– 9. října 2022 Hřiště FK Nepomuk

Výlov Špitálského rybníka 8. října 2022 od 8 hodin
Územní halový přebor v rybolovné technice mládeže ZUS 

– 11. prosince 2022 Sportovní hala Sokolovna
Rybářský bál 14. ledna 2023 v Klášteře

Třebčic. Pro tyto revíry musíme zajistit ryby, takže máme chov ryb 
a dvacet chovných rybníků. Jsou to většinou malé loužičky a čtyři 
větší rybníky. Máme pronajatý Špitálský, dva Dvorecké mlékáren-
ské rybníky a jeden v našem vlastnictví v Čížkově. Na nich cho-
váme násadu, kterou potom vysazujeme do revíru a sportovního 
rybníku. Je s tím hodně práce a navíc je to finančně náročné. Na 
jaře do rybníků nasadíme ryby, jezdíme je krmit, rybníky musíme 
udržovat, sekat tam, na podzim to zase všechno musíme slovit. 
Jsme rádi, že máme v okolí lidi, kteří nám chodí pomáhat na výlovy 
a starají se o rybníky včetně krmení. 

Jak jste se vy osobně dostal k rybaření?
Já jsem z rybářské rodiny, tak jsem to měl tak nějak souzené. 
Můj děda chytal, můj otec chytal, moje mamka v mládí chytala, 
od malička jsem chodil na ryby. Pak přišla puberta, byl jsem na 
střední škole a tři roky jsem se tomu nevěnoval. Ale vrátil jsem se 
k tomu a od té doby je to můj hlavní koníček.

Máte ještě čas si jen tak zajít na ryby?
Dříve jsem byl na rybách pořád. Ale máme s manželkou tři děti, 
než je večer člověk všechny uloží, tak už je tma. Občas si ale 
přece zajdu.

Vzpomenete si na nějaký zážitek spojený s rybařinou? 
Těch je spousta, ale přiznám se, že jeden určitý mimořádný 
moment nemám. Dřív mě motivovalo chytat velké ryby. Posled-
ních osm let jsem věnoval dětem, takže mě těší úspěchy těch dětí, 
když je to baví a chtějí tu zůstat. Jsem rád, že jeden klučina rok 
před covidem na národním kole Zlaté udice vyhrál lov ryb udicí, 
to byl obrovský úspěch. Pro mě je nezapomenutelné, že se kluci 
dostali do druhé ligy, že si to vychytali mezi dospělými.

Jaká je spolupráce s městem?
My jsme spojeni jak s Nepomukem, protože jsme nepomucká orga-
nizace, ale úzce jsme propojeni i s Klášterem, protože tam desítky 
let máme rybníky, máme tam podstatnou část naší řeky, ten úsek 
je jeden z nejhezčích. Je prima, že můžeme využívat nepomuc-
kou sportovní halu, protože je veliká, vejde se tam spousta dětí. 
V Nepomuku jsem i členem sportovní komise, takže se účastním 
projednávání různých projektů. 

Jsem rád, že jsou ty dvě obce takhle blízko a že nám dlouho-
době vyházejí vstříc, čehož si vážím. Mnoho mých kolegů z jiných 
kroužků mi to závidí. Není to samozřejmost, je to vůle lidí ve vedení 
podporovat volnočasové aktivity, a dokud to na malých městech, 
jako je Nepomuk, bude fungovat, lidi tady budou zůstávat a nebu-
dou jezdit do velkých měst.

Jaké máte plány do příštích let?
V kroužku – udržet tu úroveň, co máme, a motivovat další děti. 

A ve spolku – jsme organizace, která má za sebou 120 let čin-
nosti a nemá žádnou nemovitost. Máme spoustu vybavení, i pro 
kroužek, a skladujeme ho po domácnostech. Chtěli bychom získat 
nějaké finance na koupi nemovitosti. Dál bychom chtěli využí-
vat klubovnu, co máme, ale mít vlastní zázemí na skladování vy- 
bavení.

Chceme určitě dál dělat kulturní akce, aby o nás veřejnost 
věděla. Díky kroužku tady rybáři ožili a to mě těší.

Jak vidíte budoucnost rybářů?
Popularita rybařiny je obrovská, v České republice je čtvrt milionu 
registrovaných rybářů. 

Je to volnočasová aktivita, která je nenáročná, relaxační. 
My rybáři se dělíme na mnoho zájmových skupin, třeba kapraře, 

sumcaře a muškaře a ty, co chytají na přívlač a na plavanou a na 
feeder a taky ty, co chytají úplně všechno. A pak jsou rybáři také 
ti, co chovají ryby a na ryby třeba ani nechodí. 

Nepomucké noviny / říjen 2022
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Z minulosti textilní výroby v Nepomuku

Pokud se v Nepomuku hovoří o textilní výrobě, vybaví si místní 
povětšinou objekt Panského domu (č. p. 149) na náměstí Augus-
tina Němejce, v němž byla dříve situována provozovna národního 
(později státního) podniku Šumavan, o které jsme se v minulosti 
již zmiňovali (viz Nepomucké noviny č. 1/2021). Méně známá je 
skutečnost, že cesta k uvedenému provozu nebyla zcela přímočará 
a jeho vzniku předcházely různé události, které se pokusí stručně 
nastínit následující řádky.      

Po skončení druhé světové války se kromě jiného řešily kon-
fiskace nepřátelského majetku či restituce majetku neoprávněně 
odebraného původním vlastníkům. Další etapu ekonomických 
reforem pak představovalo znárodnění. Od března 1946 byly vydá-
vány vyhlášky o vytvoření nových národních podniků, do nichž se 
začleňovaly znárodněné majetkové podstaty. Druhá vlna znárod-
nění poté proběhla v roce 1948.

Vyhláškou ministra průmyslu č. 1108 ze dne 7. března 1946 byl v Aši 
zřízen národní podnik Továrny stávkového zboží (později TOSTA, 
továrny stávkového zboží), do nějž se k 1. lednu 1946 převedly majet-
kové podstaty sedmi znárodněných podniků sídlících v Aši, Plesné, 
Nových Modlanech a Hazlově. Předmětem podnikání byla především 
výroba stávkového a pleteného zboží všech druhů, nabývání a odbyt 
surovin a zboží. Postupně byla převedena ještě řada dalších provo-
zoven. To s sebou pochopitelně neslo problémy, plynoucí zejména 
z nedostatku pracovníků a také ze vzdálenosti mezi jednotlivými 
závody, která znesnadňovala jejich řízení a zásobování materiá-
lem. Později proto bylo nezbytné přistoupit k reorganizaci podniku.  

V rámci poválečného hospodářského plánu se usilovalo o pře-
sunutí části produkce do lokalit s méně rozvinutou průmyslovou 
výrobou a nedostatkem pracovních příležitostí. Jednou z těchto 
oblastí byly i  jihozápadní Čechy. V únoru 1947 obdržel podnik 
TOSTA od ministerstva průmyslu seznam volných objektů, do 
nichž by se mohla situovat textilní výroba. Na první pozici v něm 
byl uveden Dannerův pivovar (č. p. 64) v Nepomuku. Náměstek 
pověřený touto záležitostí navštívil všechna místa ze zmíněného 
soupisu a dospěl k závěru, že většina prostor se pro výše nastíněný 
účel nehodí. Stejně byl vyhodnocen i Nepomuk. 

Představitelé města však namítali, že je k dispozici ještě jiný 
objekt, a sice již zmíněný Panský dům, který by vyhovoval i bez 
nutnosti nákladné adaptace, protože v době druhé světové války 
v něm už byla umístěna kožedělná výroba a poté se o něj ucházel 
další zájemce, který zde chtěl zřídit pletárnu, což mu ale nebylo 
úředně povoleno. Na okraj dodejme, že kožedělná produkce patřila 
firmě Bohumil Singer, továrna na kůže, hnací řemeny a kožené 
zboží v Klatovech. Jednalo se o hlavního předchůdce proslulého 
podniku Kozak, kožedělné závody Klatovy, s nímž jsme se sezná-
mili již dříve (viz Nepomucké noviny č. 2/2021). Podnik TOSTA 
následně slíbil, že se jeho zástupce při další příležitosti do města 
znovu podívá, a pokud se nabízený objekt ukáže jako vhodný, 
bude do něj výroba umístěna, až to vývoj situace v textilním prů-
myslu umožní.

Nakonec byly roku 1947 zřízeny provozy v Nezdicích, Plánici 
a rovněž v Nepomuku, kde se v Panském domě šila konfekce. 
V roce 1948 byla zahájena výroba v Rožmitále pod Třemšínem, 
Čkyni a Katovicích a obnovena provozovna v Horažďovicích. Ve 
stejném roce navíc podnik přebíral další závody, kterých se týkala 
druhá vlna znárodnění. Na jedné straně tak sice docházelo ke 
zvýšení industrializace uvedených lokalit, ale současně se objevo-
valy problémy při zásobování materiálem z Aše i potíže s řízením 
vzdálených provozoven. 

To vedlo národní podnik TOSTA k rozhodnutí založit v jihočeské 
oblasti také stávkárnu a reorganizovat správu zdejších provozů. 
Stávkařskou výrobu chtěl soustředit v Písku, kde mělo sídlit i vedení 
nového závodu. Využít se měly rovněž původní písecké textilní 
závody, a sice Fezovka (vyrábějící známé pokrývky hlavy, tzv. fezy) 
a Elastic (produkující pletené zboží), které tehdy byly součástí národ-
ního podniku Pletařské závody (později Modeta, pletařské závody) 
se sídlem původně v Havlíčkově Brodě a od roku 1948 v Jihlavě. Tyto 
plány znamenaly změnu výrobního zaměření zmíněných provozů, 
a tak zpočátku narazily na odpor části zaměstnanců.

Na podzim 1948 byla zahájena výroba v novém organizačním 
členění do pěti základních závodů (závod 1 v Aši – stávkárny, závod 
2 v Aši – přádelny, závod 3 v Plesné, závod 4 ve Vejprtech a závod 
5 v Písku). K posledně uvedenému závodu patřily provozy Písek 
(nově budovaný závod, Fezovka, Elastic), Rožmitál pod Třemší-
nem, Horažďovice, Plánice, Nepomuk, Český Krumlov, Bechyně, 
Nezdice, Katovice, Kasejovice a Kamenice nad Lipou. Doplňme, 
že výstavba nového píseckého závodu započala roku 1948 a pro-
bíhala v několika etapách, jelikož bylo nezbytné realizovat nejen 
výrobní haly, ale rovněž prostorné sklady, trafostanici, kotelnu, 
železniční vlečku nebo provozní budovu.

Košile z produkce podniku Šumavan. Fotografie pochází ze soukromé  
sbírky a je publikována se svolením jejího majitele. Celou sbírku si můžete 
prohlédnout na www.retrokosile.cz.
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MĚSTO NEPOMUK A KPŢE BUDISLAVICE

si vás dovolují pozvat na

TURNAJ MEMORIÁLU VÁCLAVA VODÁKA,

který je součástí JIŽANSKÉHO POHÁRU

koná se v pátek dne 28. října 2022

v Hostinci Na Knárovce - restauraci Na Vyskočilce pod Zelenou Horou v 

Nepomuku

Klášter 75, 335 01 Klášter

49°29'34.9"N 13°35'11.2"E

Časový program turnaje:
Prezence od 10:00 hod
Hrací doba 1. kola 11:00 - 12:20
Hrací doba 2. kola 12:30 - 13 50

Hrací doba 3. kola 14:00 –
15:20
Vyhlášení výsledků 16:00

Občerstvení: v průběhu turnaje zajištěno
Startovné: 300 Kč
Soutěž: hraje se volený dvacetihaléřový mariáš podle pravidel 
Jiţanského poháru.
Kontaktní osoba: Ing. Václav Šampalík, tel.: 606 109 638

Na vaši účast se těší
a mnoho krásných záţitků ze hry přeje

KPŢE BUDISLAVICE

KLUB PŘÁTEL ŢALUDSKÉHO ESA BUDISLAVICE
A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE

si Vás dovolují pozvat na

TURNAJ
V LICITOVANÉM MÍCHANÉM MARIÁŠI

Turnaj se koná v sobotu 22. října 2022

v Hostinci Na Knárovce - restauraci Na Vyskočilce pod Zelenou 
Horou v Nepomuku

Klášter 75, 335 01 Klášter
49°29'34.9"N 13°35'11.2"E

Časový program turnaje:
08:00 – 09:00 prezence
09:00 – 09:30 losování
09:30 – 11:30 hrací doba 1. kola
13:45 – 14:45 přestávka na oběd

14:45 – 16:45 hrací doba 3. kola
16:45 – 17:30 vyhlášení 
výsledků

11:45 – 13:45 hrací doba 2. kola

Soutěţ:
Turnaj je otevřený, hraje se licitovaný dvacetihaléřový míchaný 
mariáš. Podmínkou soutěže je respektování pravidel, soutěžního řádu 
a výroků rozhodčích.
Startovné: 300 Kč
Kontaktní osoba:
Lubomír Kříž, Budislavice 40, Nepomuk 335 01, tel.: 723 489 412

Na vaši účast se těší
a mnoho krásných zážitků ze hry přeje
KPŢE BUDISLAVICE

Další reorganizace následovala hned v roce 1949. Cílem bylo 
vytvořit menší hospodářské celky, protože některé velké národní 
podniky se tehdy již nedaly efektivně řídit z jednoho centra. Na 
základě vyhlášky ministra průmyslu č. 1341 ze dne 23. července 
1949 byl zřízen národní podnik JITEX se sídlem v Písku. Předmě-
tem podnikání byla výroba pleteného a stávkového zboží všech 
druhů, bělení, barvení, upravování, nabývání a odbyt surovin 
a zboží. Do nově vytvořeného národního podniku byly k 3. říjnu 
1949, tedy k datu jeho oficiálního zřízení, převedeny provozy 
vyčleněné z majetkových podstat podniků TOSTA a Pletařské 
závody. V prvním případě se jednalo o závody Písek I (nově budo-
vaný provoz), Písek II (Fezovka), Písek III (Elastic), Rožmitál pod 
Třemšínem, Horažďovice, Kasejovice, Plánice, Nepomuk, Český 
Krumlov, Bechyně, Nezdice a Katovice. Z podniku Pletařské závody 
byl vyčleněn provoz v Českých Budějovicích. 

V rozmezí let 1949 a 1953 pak prodělala struktura národního 
podniku JITEX některé změny, především došlo ke koncentraci 
výroby, jež byla dosud roztříštěna na mnoha místech. V roce 1949 
sice ještě přibyl pobočný provoz v Týně nad Vltavou, postupně 
ovšem podnik zastavil výrobu v Katovicích a Českém Krumlově 
a také provozovny v Plánici, Nezdicích, Nepomuku, Kasejovicích 
a Českých Budějovicích. V roce 1953 potom ale naopak převzal do 
své správy Jihočeské družstevní pletárny ve Vodňanech.         

Roku 1949 vznikl rovněž národní podnik Šumavan, továrny na 
pánské prádlo. Zřízen byl na základě vyhlášky ministra průmy-
slu č. 1347 ze dne 23. července 1949 a k 3. říjnu 1949 se do něj pře-
vedly závody vyčleněné z majetkové podstaty národního podniku 
PANAR, továrny na pánské prádlo, který měl sídlo v Praze. Kon-
krétně se jednalo o pět závodů v Klatovech a dále provozy Nýrsko, 
Kolinec, Vimperk, Vodňany, České Budějovice, Plzeň a Zdíkov. 
Následně byly do Šumavanu převedeny také výše zmiňované pro-
vozovny v Kasejovicích a Nepomuku. Předmět podnikání tvořila 
výroba lehké konfekce, prádla a výstrojních součástí všech druhů, 
nabývání a odbyt surovin a zboží. Sídlo měl podnik nejprve v Kla-
tovech a později ve Vimperku. 

Lenka Špačková
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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.

Kurzy i semináře můžeme otevírat pouze při včasném naplnění 
minimální kapacity – nenechávejte prosím své přihlášky na poslední 
chvíli. Přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, vyplněné na našich 
webových stránkách, případně osobně v kanceláři. Místo na kurzu 
je platné po zaplacení přihlášky. Každý kroužek i seminář má svoji 
minimální kapacitu, kterou je potřeba naplnit pro jeho otevření. 
V případě nenaplnění a tedy zrušení kurzu vás budeme informovat, 
pokud na vás budeme mít správný kontakt. 

Kurzy v novém pololetí 2022/2023 začínají už v září. Pokud nejsou 
obsazené, je možné se přidat i v průběhu a kurzovné vám bude 
odečteno. 

• Psaní všemi deseti prsty na klávesnici
Kurz má 10 lekcí, jedna lekce trvá 60 minut. Jednou týdně, v pozděj-
ších odpoledních hodinách. Výuka probíhá v aplikaci Jitsi Meet, kdy 
se vygeneruje odkaz a pošle se na e-mail účastníka. Ten si ponechá 
a bude využívat při každém připojení na výuku. Po skončení každé 
lekce dostávají účastníci (v ceně) výukové materiály – prezentace 
a cvičení zpracované na míru již odučených znaků. 
• Free dance
Štěpánka Kodýdková, 15 lekcí (pololetí). Taneční hodina plná energie, 
skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamickou latinsko-ame-
rickou hudbu a latinsko-americké tance spolu s aerobními pohyby.
• Kytara pro mírně pokročilé
Jan Ekstein, 15 lekcí. Minimálně tři děti, možnost domluvit zapůj-
čení kytary.
• Kytara pro začátečníky
Jan Ekstein, 15 lekcí. Možnost domluvit zapůjčení kytary.
• Jóga pro mírně pokročilé
Olga Sedláčková, 15 lekcí / 1150 Kč, s sebou podložku a deku, cvičí 
se bosky.
• Základy historického šermu a scéniky 8+
Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) děti 8–14 let, 
15 lekcí / 1200 Kč, vede vedoucí skupiny historického šermu (SHŠ) 
David Jandečka, min. 6, max. 12 účastníků.
• Základy baletu pro děti 3.–6. třída
Se studentkou státní konzervatoře Klárou Šelmátovou. Budeme se 
věnovat základním pozicím nohou, základním pozicím rukou, jed-
noduchým prvkům a hře s hudbou. Děti si osvojí správné držení 
těla a koordinaci pohybu.
• Tanečky s Klárou pro děti 2.–5. třída
Klára Šelmátová, 15 lekcí, veselý pohybový kurz pro malé tanečnice 
i tanečníky.
• Tanečky s Klárou pro děti – předškoláci – 1. třída
Klára Šelmátová, 15 lekcí, veselý pohybový kurz pro malé tanečnice 
i tanečníky.
• Otevřený ateliér pro hravé výtvarníky
Věk 8–99 let. Hravé pojetí výtvarných technik jako malba, kresba, 
koláž, linoryt. Vyzkoušíme práci se sádrou a přírodninami. Možnost 
jednorázového vstupu. Platba na místě.
• Keramický klub pro dospělé
V kurzu si odpočinete, získáte nejen chuť tvořit, ale naučíte se zají-
mavé techniky a získáte inspiraci a nové nápady.

• Hliněný ateliér pro děti
Jitka Kahounová, 15 lekcí, oblíbený kroužek, ze kterého si děti odná-
šejí rozličné keramické výrobky.
• Hliněný ateliér pro rodiče s dětmi
Jitka Kahounová, 15 lekcí, oblíbený kroužek, ze kterého si děti i rodiče 
odnášejí rozličné keramické výrobky.
• Angličtina pro děti 6–8 let
Hravá angličtina pro děti (45 min.), Zuzana Smith, 15 lekcí / 850 Kč.
• Angličtina pro děti 4–6 let
Hravá angličtina pro děti (45 min.), Zuzana Smith, 15 lekcí / 850 Kč.

Univerzita III. věku
Zahájení nového semestru 29. září 2022, vždy od 14:00 hodin, 1x za 
14 dní

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

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2022 (plus státní svátek 28. října) 
se kurzy nekonají a kancelář je zavřena.

Petra Voblizová a lektoři Fénixu
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Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Ves Mileč leží dva kilometry jihovýchodně od Nepo-
muka. Podle tradice byla založena již kolem roku 
1100 Milkem z Klenové. První písemná zmínka 
pochází až z roku 1352, kdy patřila pomuckému 
klášteru. 

Správní území obecního úřadu Mileč zahrnuje 
pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří 
a Želvice. V současné době zde žije 360 trvale žijí-
cích obyvatel v asi 190 nemovitostech a dále se 
v katastru obce nachází dalších 102 chalup a chat, 
kde není nikdo trvale hlášen. Na území obce fun-
gují firmy Maňovická zemědělská a. s., společnost 
Agroplyn Mileč-Maňovice s. r. o. a Kovo - Holub 
Nepomuk s. r. o.

První písemné zmínky o obcích Maňovice a Mileč 
pocházejí z roku 1352, písemné zmínky o Bezděkovci, 
Záhoří a Želvici pocházejí z 16. století. 

Své první volební období tu v září ukončil starosta Ing. Václav 
Kovář, který vystřídal ve funkci Josefa Samka, jenž vedl slouče-
nou obec 35 let. Položili jsme mu obvyklé otázky.

Řekněte nám o nějakých historických nebo turistic-
kých zajímavostech z vaší obce?

Dominantou obce Mileč je kostel sv. Petra a Pavla, 
obnovený do dnešní podoby nákladem vlastního 
kostelního jmění roku 1764 na místě starší svatyně 
zřejmě ze 14. století. 

Ve vsi u staré brány statku č. p. 8 roste památný 
strom - lípa velkolistá, zvaná „Milečská lípa“, s obvo-
dem kmene 502 cm a výškou 25 m. Její stáří je odha-
dováno na 420 let.

V  ostatních čtyřech vesnicích jsou kapličky 
v majetku obce.

Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Za úspěch považuji, že jsme byli velmi úspěšní v zís-
kání celé řady dotací, jak ze zdrojů Plzeňského kraje, 
tak z fondů Ministerstva životního prostředí, Mini-

sterstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj nebo i vnitra. 
Díky těmto dotacím jsme mohli plynule pokračovat v opravě místních 
komunikací a rekonstrukci objektů v majetku obce v Záhoří a Želvici. 

Mileč – pod starou školou
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Mileč s dominantou kostela sv. Petra a Pavla

Starosta Václav Kovář 



Také jsme si částečně prošli vlnou rekonstrukce nízkého napětí do 
země v jednotlivých obcích a s tím spojené rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Nyní máme nové veřejné osvětlení v obci Bezděkovec, Záhoří 
a částečně v Maňovicích a Želvici. Hlavními úspěchy jsou vybudování 
přivaděče vody s odběrným místem pro obec Bezděkovec a rekon-
strukce rybníka v Maňovicích.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Radostí i starostí je podpora Základní školy Mileč, jejíž jsme zři-
zovatelem. Tato škola funguje jako dvoutřídka a v současnosti ji 
navštěvuje 17 dětí. V nejbližším období nás čeká rekonstrukce pod-
lahy v tělocvičně. 

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
Obec Mileč podporuje všechny spolky v našich vsích a dá se říci, že 
po době covidu se společenský život vrací do normálu.

V našich obcích fungují tři sbory dobrovolných hasičů Maňovice, 
Mileč a Želvice. 

Také máme výjezdní jednotku hasičů -  JSDHO Želvice, která 
zajišťuje požární ochranu i pro sousední vesnice Chlumy, Mohel-
nice a Nekvasovy. Tato jednotka bude na konci tohoto roku vyba-
vena novým devítimístným dopravním automobilem Ford Tranzit.

V obci Záhoří působí fotbalový oddíl TJ Záhoří.
Poslední dva roky se stará o společenský život v obci Bezděkovec 

Spolek Bezděkovec 1551. 
S podporou naší obce se v prostorách bývalé školy v Bezděkovci  

stará o předškolní děti Lesní klub Divočátka.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Nejbližším hlavním cílem je vybudování skupinového vodovodu 
v poslední páté obci Bezděkovec, Od začátku tohoto roku jsme při-
praveni požádat o dotaci u Ministerstva zemědělství a máme v roz-
počtu vyčleněn náš podíl na realizaci této akce, ovšem ministerstvo 
tento rok dotační titul neotevřelo, protože zkrátka nemá peníze. 

Plánem do příštího roku je dokončení rekonstrukce objektu 
v Záhoří a vybavení tohoto objektu fotovoltaickými panely, aby zde 
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mohla nadále fungovat prodejna potravin a drogistického zboží. 
V příštím roce by se měla dělat rekonstrukce převážné části veřej-
ného osvětlení v Želvici. 

Dalšími plány do budoucnosti je obnova lesních porostů po kůrov-
cové kalamitě. 

Zmínil bych i rekonstrukci místní komunikace Záhoří – Mileč 
a opravu alespoň nejhorších úseků účelové komunikace Bezděko-
vec – Kotouň.

Dlouhodobým cílem je vybudování splaškové kanalizace ve všech 
našich obcích s jednou centrální čističkou odpadních vod, ovšem 
tato investice vzhledem k finanční náročnosti je v nejbližších deseti 
letech nereálná.

Děkujeme za rozhovor.

foto Jaroslav Šulc
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Šachisté uspořádali druhý ročník Turnaje sv. Jana Nepomuckého

V Nepomuku se letos konal již druhý ročník šachového Turnaje 
sv. Jana Nepomuckého, a to na tom nejpříhodnějším místě – v nádher-
ných prostorách nepomuckého arciděkanství. Jako první se odehrál 
31. srpna bleskový turnaj a po něm následovaly dva souběžně hrané 
turnaje pro předem stanovený počet hráčů.

Na bleskový turnaj dorazilo 22 šachistů nejen z Plzeňského kraje. 
Nejvýše nasazeným hráčem byl GM Martin Petr z ŠK Líně. Ten svoji 
roli favorita potvrdil a ziskem 7 bodů z 9 možných zvítězil. Druhé 
místo uhájil IM Radoslav Doležal (TJ Pankrác) jen těsně před Filipem 
Holým (ŠK 64 Plzeň). Martin Kopřiva (dříve hráč našeho klubu, dnes 
DP Praha) obsadil 4. místo. Z našeho klubu si nejlépe vedl Jiří Špiřík, 
který na „domácí půdě“ vybojoval 6. místo (a to jen se ztrátou 0,5 bodu 
na druhého v pořadí). 

Následující den hlavní část turnaje zahájil společně s pořada-
teli i místostarosta Nepomuka Vladimír Vokurka. Hrály se dva 
samostatné turnaje: „A“ – pro 10 hráčů (s ELO hráče více než 
2100), „B“ – pro 8 hráčů (bez požadavků na ELO). Losování turnaje 
proběhlo pomocí 10 lahví piva z pivovaru Zlatá kráva, na jejichž 
dně byla nalepena startovní čísla. V turnaji „A“ měl náš klub dvojí 
zastoupení – Jiřím Špiříkem a Pavlem Flajšmanem. V béčku nás 
hájili Petr Flajšman, Michal Polák (původně hráč Petřína) a Mar-
cela Škopková. 

V sobotu 17. září proběhl už dvanáctý ročník amatérského závodu 
Běh Nepomukem pro děti i dospělé, který pořádá firma UNIBRICK. 
Závodu se zúčastnilo téměř 100 běžců, a to i přesto, že počasí v první 
polovině dne sportu příliš nepřálo. Nakonec se ale umoudřilo a na 
vyhlášení výsledků dokonce vysvitlo slunce. Běžci i fanoušci se v prů-
běhu akce mohli občerstvit u stánku restaurace Angusfarm a využít 
dětské atrakce. UNIBRICK děkuje všem zúčastněným za příjemně 
strávený čas a gratuluje výhercům. Kompletní výsledky jsou zveřej-
něné na webu www.unibrick.cz.

Alice Baumruková Kotylová

Už podvanácté se běželo 
Nepomukem

Během turnajů bylo k vidění mnoho zajímavých partií, ale také 
spousta „strategických“ remíz. Kořením turnaje „A“ byla účast velice 
silného šachisty z Řecka. Bohužel jsme vzhledem k vyčerpané kapa-
citě turnaje „A“ museli odmítnout indickou šachistku. 

V obou turnajích jsme nakonec měli zastoupení i na stupních 
vítězů. V turnaji „B“ si nejlépe vedl Pavel Hrdlica (ŠK Klatovy) 
a s 5,5 body vyhrál, 2. místo s půlbodovou ztrátou obsadil Petr Fla-
jšman (ŠK Dvorec) a 3. místo patřilo Radku Turnerovi (ŠK Líně). 
V turnaji „A“ nebylo do poslední chvíle o celkovém pořadí jasno. 
Nakonec 1. místo, stejně jako loni, získal FM Petr Špreňar (ŠK Líně), 
na 2. místě se umístil řecký zástupce Antonios Xylogiannopoulos, 
za ním jen těsně o pomocné hodnocení skončil jako třetí Pavel 
Flajšman (ŠK Dvorec). Velice podrobný průběh celého turnaje 
a kompletní výsledky si mohou zájemci přečíst na internetových 
stránkách Šachového svazu Plzeňského kraje.

Během celého turnaje vždy připravila rodina Daniela Marešky 
drobné občerstvení pro uspokojení sladkého i slaného apetitu. Na 
závěr zbývá poděkovat Arciděkanství Nepomuk za poskytnutí důstoj-
ných prostor pro hru i zázemí pro následné analýzy partií. Městu 
Nepomuk, Kulturnímu a informačnímu centru Nepomuk a také 
firmě Klaus Timber a. s. děkujeme za nezbytnou podporu při zajištění 
kvalitního turnaje a tím také za šíření dobrého jména našeho města.

Zdeněk Flajšman, ŠK Dvorec

Petr Flajšman (vlevo) a Pavel Flajšman (vpravo), foto Daniel Mareška

foto Klára Šelmátová

foto Dušan Skala
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Hudební sál Arciděkanství 
DOPORUČENÉ VSTUPNÉ 100 Kč 
 
Pořádá Svatojánské muzeum Nepomuk 

 

 

HOLLYWOODSKÁ 
NOC  

12. LISTOPADU OD 18 HOD 
 
                       Koncert sopranistky Michaely Katrákové 
 
 
 
 

 

Cadit 10

Cadit 20

Atrox 30

Cena dřez s baterií  5 690,-  s DPH

Cena dřez s baterií  5 890,-  s DPH

Cena dřez s baterií  5 690,-  s DPH

Hloubka vaničky 200 mm

Hloubka vaničky 200 mm

Hloubka vaničky 195 mm

Rozměr baterie 175 x 295 mm

Rozměr baterie 241 x 367 mm

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

Vás srdečně zve do provozovny KOUPELNY ŠOTA, kde si vyberete nejen 
z celé škály kvalitních a moderních obkladů, dlažeb, vinylových podlah 
a dveří do interiéru, ale také kuchyní v moderním i rustikálním stylu i se spo‑
třebiči (případné reklamace řešíme za Vás my). Po konzultaci Vašich přání 
a potřeb Vám v krátkém termínu zasíláme cenový návrh zcela ZDARMA 
a nyní V ŘÍJNU I 3D GRAFICKÝ NÁVRH ZDARMA! Po závazném objednání si 
nemusíte dělat starosti s dopravou. Zboží k Vám dopraví naši ochotní kole‑
gové řidiči BEZ PŘÍPLATKU za dopravu. Přijďte se k nám podívat. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

JEDINÉ A NOVÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO V NEPOMUKU!
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Josef Černý

3 / 1 0  –  2 8 / 1 0 / 2 0 2 2  
prodejní výstava

výběr z tvorby (malba)
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hledá 

dělníka svozu odpadu 
práce závozníka na popelářském vozidle 
depo vozu v Nepomuku (Sběrný dvůr Dvorec) 
hrubá mzda 140 Kč / hod. 
nástup možný ihned 
kontakt: + 420 606 726 842 
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OTEV ENO
10:00-17:00

na vás každý týden čeká  na nepomuckém náměstí

zastavte se u nás pro něco 
férového a dobrého 

z domácí výroby od našich 
řeznických mistrů

více produktů naleznete na našem e-shopu

ST EDA-PÁTEK

V sobotu 10. 9. 2022 jsme uspořádali už dru-
hý Den otevřených dveří výrobního areálu ve 
Dvorci. Pro účastníky byla připravena prezen-
tace jednotlivých oddělení a ukázka výroby, 
představili jsme také projekt nové pilnice. Na 
akci jsme přivítali 850 návštěvníků – všem moc 
děkujeme za to, že s námi strávili den.

Ohlédnutí za Dnem 
otevřených dveří 
VA Dvorec 2022

KLAUS Timber a.s.     I     Kladrubce 1, 335 44  Kasejovice     I     +420 371 519 050     I     klaustimber@klaustimber.cz     I     www.klaustimber.cz
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férového a dobrého 

z domácí výroby od našich 
řeznických mistrů

více produktů naleznete na našem e-shopu

ST EDA-PÁTEK

V sobotu 10. 9. 2022 jsme uspořádali už dru-
hý Den otevřených dveří výrobního areálu ve 
Dvorci. Pro účastníky byla připravena prezen-
tace jednotlivých oddělení a ukázka výroby, 
představili jsme také projekt nové pilnice. Na 
akci jsme přivítali 850 návštěvníků – všem moc 
děkujeme za to, že s námi strávili den.

Ohlédnutí za Dnem 
otevřených dveří 
VA Dvorec 2022

KLAUS Timber a.s.     I     Kladrubce 1, 335 44  Kasejovice     I     +420 371 519 050     I     klaustimber@klaustimber.cz     I     www.klaustimber.cz
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Dále následuje prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, 
který stojí, podle ústní tradice, na místě Janova rodného domu. Ještě 
před vstupem do chrámu upozorníme děti na dva světcovy atributy, 
viditelné na průčelí kostela – pět hvězd a jazyk. Uvnitř si žáci prohléd-
nou především centrální oltář, tzv. Kolébku sv. Jana, nacházející se 
na místě, kde snad stával rodný světcův dům, a čtyři obrazy s výjevy 
z Janova života. 

Poslední část programu zahrnuje pěší pochod do blízké vesničky 
Klášter, kde jsou k vidění zbytky zdí kdysi bohatého cisterciáckého 
kláštera; tam zřejmě Jan chodil do klášterní školy. Cestou si všímáme 
Janových soch. V klášterském kostele sv. Markéty čeká na děti ukrytý 
„sladký poklad“.

Protože s krajem kolem Nepomuka je spjata také postava jiného 
českého světce, sv. Vojtěcha, chystáme rovněž další edukační pro-
gram „Po stopách sv. Vojtěcha“. 

Srdečně zvu školáky s jejich učiteli k nám, do Svatojánského muzea!

Štěpánka Kodýdková, ředitelka Svatojánského muzea v Nepomuku 

farnost 31

Poutě a slavnosti  
v Nepomuku a okolí v říjnu

•  Neděle 2. 10. v 15.00 Soběsuky u Nepomuka, kaple sv. Václava 
– poutní mše svatá

•  Neděle 30. 10. v 9.30 Řesanice, kostel Všech svatých 
– poutní mše svatá

Svatojánský koutek

Minule jsme se seznámili s vídeňským architektem Josefem Ema-
nuelem Fischerem von Erlach, který provedl návrh náhrobní sochy 
sv. Jana Nepomuckého. Podle jeho kresby vytvořil benátský sochař 
Antonio Corradini (1688–1752) dřevěný model náhrobku, tzv. bozzetto 
(lze jej vidět jako výstavní exponát v pasovském diecézním muzeu). 
Corradini vytvořil vlastně modely dva – jeden malý a druhý velký pro 
odlévání. Po rakouském mistrovi se tedy práce ujal Ital. Byl to velmi 
uznávaný umělec, který tesal nádherné sochy z mramoru, například 
pro letní zahrady cara Petra Velikého. Díváme-li se na jeho mramo-
rové sochy žen pod závojem (jedna je vystavena v Louvru), žasneme, 
že je možné něco takového z kamene vytvořit. Corradini, který 
navazoval na Berniniho, je také autorem oltářů, pomníků a kašny, 
vyzdobil rovněž schodiště a interiéry Dóžecího paláce v Benátkách, 
a když se podíváme na výzdobu fasády zvonice chrámu sv. Marka 
v témže městě, můžeme také obdivovat jeho um. Pracoval i v Římě: 
pro svatopetrskou baziliku vytvořil osm modelů světců v nadživotní 
velikosti. Takovýto umělec byl povolán císařem Karlem VI. do Vídně 
v roce Janova svatořečení, takovýto umělec provedl dřevěný model 
náhrobní sochy sv. Jana Nepomuckého – klečícího světce na tumbě 
nesené anděly! A model převedl do skutečné velikosti. Je to monu-
mentální dílo považované za stěžejní v díle Corradiniho! Postavám na 
náhrobku propůjčil opravdovou eleganci. Vytvořil jej v roce 1735, tedy 
ve svých 47 letech. Zemřel o 17 let později v Neapoli, kde je v jednom 
z tamějších kostelů pohřben.

Corradiniho plastiku provedl poté ve stříbře Vídeňan Johann 
Joseph Würth, jehož umění se stane námětem příštího Svatoján-
ského koutku.

Marie Bílková

Johánkův náhrobek ve sv. Vítu 
Druhá část

zdroj: Wikipedie

Svatojánské muzeum 
nabízí edukační program 
pro základní školy

Milí čtenáři,
dovolte, abych vám představila edukační program „Po stopách sv. Jana 
Nepomuckého“ určený pro žáky základních škol, který nabízíme už 
druhou sezónu ve Svatojánském muzeu v Nepomuku.

Program začíná promítnutím krátkého snímku o nepomuckém 
světci, z něhož se žáci dozvědí nejdůležitější informace o jeho životě 
a seznámí se také s legendou spjatou se sv. Janem. Po zhlédnutí videa 
následuje prohlídka Svatojánského muzea; děti při ní vyplňují odpo-
vědi na otázky v krátkém písemném testu, který je jim rozdán – zjišťu-
jeme, co si z informací jim předložených zapamatovaly (otázky se týkají 
např. atributů sv. Jana Nepomuckého, jeho profese, jména českého 
krále, jenž ho dal umučit, názvu mostu, z kterého byl shozen, atp.).

Poté program pokračuje v sousedním kostele sv. Jakuba st., kde byl 
Jan pokřtěn. Děti jsou rozděleny do skupinek a každá obdrží lístek 
s určitým úkolem. Úkoly se týkají pojmenování prostor a vybavení 
kostelního interiéru (např. umístění presbytáře, hlavní lodi, sakristie, 
kazatelny, křtitelnice, zpovědnice atd.).

foto archiv Svatojánského muzea
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Podzim pod Zelenou horou

Vážení turisté, příznivci turistiky i vy všichni ostatní, kterým 
není cizí pojem turistika a pochodování v přírodě po dané trase, 
rezervujte si tento „posvícenecký“ víkend na tradiční dvoudenní 
akci Podzim pod Zelenou horou, kterou pro vás připravili turisté 
a pionýři z Nepomuka. 

Začínáme v pátek 14. října odpoledne, pro mnohé muže, ale 
i celé rodiny, tolik oblíbeným Pivním pochodem, který se stal sym-
bolem toho, co zúčastnění dokáží překonat. Trasa dlouhá skoro 
10 km, za tmy, někdy i deště a zimy, a přitom ještě navštěvovat 
určené hospody, hospůdky a osvěžovny, samozřejmě i s tajnou 
kontrolou, není žádná procházka růžovou zahradou. A přitom to 
každoročně na 200 pochodníků dokázalo.

Startujeme v  pivovaru Zlatá kráva od 16.00 hodin až do  
18.00 hodin a přes všechna ta, dle vlastního uvážení, zastavení 
vás všechny budeme očekávat do 23.00 hodin v místní Sokolovně.

Sobota 15. října – den vlastního 41. ročníku pochodu Podzim 
pod Zelenou Horou, jehož trasy se neustále mění, nám i tento-
krát přinesl překvapení a pro mnohé potěšení v podobě použití 
autobusu k odvozu na trasy. Každý si bude moci vybrat ze šesti 
tras pěších a tří cyklotras dle svých sil, možností, chuti i nálady, 
každý podle svého gusta.

Všechny trasy pochodu startují ze Sokolovny Nepomuk od  
7.00 hodin do 9.30 hodin. CÍL všech tras je do 18.00 hodin tamtéž.

Ale jen trasa 50 km odtud odchází, na ostatní trasy odvezou 
autobusy turisty do Nehodíva, odkud půjdou přes Pohoří, kolem 
domku u Primasů, na kterém je pamětní deska, že zde přespal na 
své poslední cestě do Plzně náš velký dramatik Josef Kajetán Tyl. 
Nadále pak půjdou všichni společně na Velký kámen až na roz-
cestí nad Neurazy, kde se odpojí trasa 15 km, která dále půjde přes 
Kozlovice až na vrchol Šibenice, kde se napojí na dětskou trasu, 
a dále do Nepomuka. Ostatní půjdou přes Neurazy a Vojovice do 
Žinkov – kratší trasa 25 km po žluté turistické značce a naučné 
stezce Klejnot až na kemp Nový rybník, odtud na Poustevnu a přes 
Červený most do cíle. Delší trasa 35 km pokračuje přes Svárkov, 
Jarov, Chvostuli a Klášter až do cíle v Sokolovně Nepomuk.

Dětská trasa v délce 6 km, tzv. Toulavý kočárek, – rodinná 
turistika, kterou zajistil jako vždy Pionýr Nepomuk pod vedením 
Aleny Březákové a která je určena převážně pro rodiče, praro-
diče s kočárky i bez nich, hlavně s dětmi, které si na trase mohou 
vyzkoušet své schopnosti při různých hrách, soutěžích, kvízech 
i hádankách, při nichž se mohou pobavit i dospělí, prostě každý si 
tu najde to své. Start na tuto trasu je od 9.00 hodin do 11.00 hodin. 

Cyklotrasy v délce 35, 50 a 77 km kopírují dle svých možností 
pěší trasy a končí stejně jako trasy pěší v Sokolovně Nepomuk.

Zde na všechny už budou čekat kromě diplomů i tolik očeká-
vaný, dnes už tradiční, čerstvý chléb se sádlem, škvarky a dobrý 
čaj. Dále bude možnost zakoupení nových, ale i starších vizitek 
pochodů i nového odznaku WWD a dalších suvenýrů. Jako voňavá 
a chutná inspirace je pro turisty připravena výstava XVII. Nepo-
mucká hnětýnka na Staré poště.

Po výborném občerstvení skončí nejen pro vás, ale i pro nás 
pořadatele 41. ročník pochodu Podzim pod Zelenou horou, který 
snad naplní všechna vaše očekávání a představy o úspěšném 
pochodu.  

Pokud se tedy nebojíte chladného počasí a chcete se projít nebo 
projet kolem Nepomuka, budete všichni, malí, velcí, starší i ti 

pokročilejší věkem, na pochodu vítaní. Vše je připraveno, tak co si 
více můžeme přát? Proto nezůstávejte doma, neváhejte a přijďte 
mezi nás, když ne letos, tak na 42. ročník pochodu ve dnech  
20. a 21. října 2023.

Za všechny pořadatele, kteří pro vás pochod připravili, vás 
srdečně zvu a těším se na vás.

Helena Sedláčková, Klub českých turistů Nepomuk

XVII. Nepomucká hnětýnka

Nepomucké kuchařinky z. s. srdečně zvou k účasti v tradiční soutěži 
a následně na výstavě XVII. Nepomucká hnětýnka, která se koná ve 
dnech 14. až 22. října ve výstavních prostorách Zelenohorské pošty.

Srdečně zveme všechny pekařky, zkušené i ty méně zdatné ženy či 
děti, zveme také pečící muže i skupiny, pro které je vyhlášena zvláštní 
soutěžní kategorie.  

K účasti v soutěži stačí málo: doručit soutěžní exponáty v min. počtu 
dvou kusů hnětýnek a vzorku na ochutnání nejlépe v pátek 14. října 
2022 od 12:00 do 17:00 hodin nebo v sobotu 15. října od 8:00 do 11:30 
hodin přímo na Zelenohorskou poštu, adresa Zelenohorská č. p. 76. 
Stejně jako již loni budou hnětýnky také vystaveny na našem face-
booku Nepomucké kuchařinky. Vyhlášení soutěže bude ve 14:00 hodin.

Výstava pro veřejnost bude otevřena v sobotu 15. října od 12:00 hodin. 
Od 14:00 hodin bude připraven odpolední program s doprovodnou 
výstavou, ukázkami ručních prací i tradičních řemesel, prodejním 
jarmarkem i občerstvením pro zaplnění bříšek i dobrou náladu.

Od neděle 16. října do pátku 21. října bude otevřeno vždy od 9:00 
hodin do 17:00 hodin, v sobotu 22. října od 9:00 hodin do 16:00 hodin. 
Od pondělí 17. října bude každé dopoledne vyhrazeno žákům MŠ a ZŠ, 
odpoledne od 15:00 hodin bude doprovodný program.

Každý den bude možné se účastnit odpoledních akcí – zdobení 
hnětýnek, malování a zhotovování netradičních výrobků, program 
bude upřesněn.

V programu může nastat změna dle přání návštěvníků.

Jana Augustová, Nepomucké kuchařinky 

14. až 22. října 2022

41. ročník pochodu
14. až 15. října 2022
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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. 

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

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

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

do 30. 10.  Výstava 100 let panenky, úterý–pátek 9.00–16.00 / sobota 10.00–
17.00 / neděle 13.00–17.00, Svatojánské muzeum, 80 Kč / 40 Kč

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

3. 10 . Gambrinus Windson Cup – Gambrinus šipkařská liga, Soko-
lovna Nepomuk

3. 10. – 28. 10. Josef Černý, výběr z tvorby (malba), prodejní výstava, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk

6. 10. Bájná kněžna Libuše a první Přemyslovci – přednáška historika Libora 
Marka, od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk 

8. 10. Zájezd na Prodanou nevěstu do DJKT Plzeň ve spolupráci s městem 
Nepomuk, kontakt 371 580 337, 602 328 622

8. 10.  Nepomucké trhy – potravinový a řemeslný trh, zahrají Srbští muzikanti, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

8. 10.  Pohádka O dvanácti měsíčkách, zahraje divadlo Řimbaba, od 10.00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 50 Kč

11. 10.  V kruhu – přátelské setkání ve Fénixu v rámci projektu Do Fénixu 
s důvěrou

13. 10.  Mejdan manželek šílených – divadelní komedie Divadla Pluto, od 19.00 
hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej vstupenek KIC Nepomuk

14. 10. ‑ 15. 10.  Podzim pod Zelenou Horou 2022 – pivní pochod, pěší trasy, 
cyklotrasy, toulavý kočárek, pořádá KČT Nepomuk

14. 10. ‑ 22. 10.  XVII. Nepomucká hnětýnka – výstava a soutěž, Zelenohorská 
pošta, pořádají Nepomucké kuchařinky z. s. 

22. 10. Turnaj v licitovaném míchaném mariáši, od 8.00 hodin, Hostinec Na 
Knárovce - Na Vyskočilce 

28. 10.  Turnaj Memoriálu Václava Vodáka ve voleném mariáši, od 10.00 hodin, 
Hostinec Na Knárovce - Na Vyskočilce 

10. 10.  Výlov Špitálského rybníka, od 8.00 hodin, 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 gale-
rie Nepomuk

do 14. 10. Světlo a stín – výstava obrazů Zuzany K. Černé, Infocentrum Spá-
lené Poříčí

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 Ladislava Čáslav-
ského, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

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

15. 10.  Poříčské hromobití – koncert, od 19.00hodin, Music Sklep Spá-
lené Poříčí

28. 10.  Den krajů – tematický speciál, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
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Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce  
a další práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.

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

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

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

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

Prodám čtyřkolovou sekačku na trávu s volantem a sedačkou, 1 sekací buben, 
vše mechanické, pohon benzin, plně funkční, 10 500 Kč. Tel. 777 230 620.

Pronajmu byt 3+kk 90 m2 v centru města, klidná lokalita. Tel. 773 141 074.

Prodám na Saxo rok používané zimní pneumatiky na ráfcích, levně. Případně 
i jiné věci, vůz ruším. Tel. 732 986 501.

Prodej sekačka Honda s pojez. na náhr. díly. Hl. volný prostor, garáž, stodola 
k přechodnému uskladnění nábytku. Tel. 605 437 676.

Žena 35/165/59 hezká, štíhlá, bezdětná ráda pozná muže na příjemně strávený 
čas. Budu se těšit na zavolání či sms. Tel. 608 357 717.

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

Prod. šuplík. mrazák cca 120 l. Koupen v roce 11/018, běžel ½ roku v roce, 
pak odstaven. Velmi zachovalý – stav nového. Nepomuk. Tel. 776 153 573.

Prod. různé rybář. náčiní na dravce. Vše opravdu zachovalé a značkové, nutno 
vidět, ukončení činnosti. Ceny dohodou. V Nepomuku. Tel. 776 153 573.

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech Nepomuckých 
novin nebo v Infocentru Nepomuk.

řádková inzerce
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V hlubokém zármutku oznamujeme, 
že 11. září 2022 v ranních hodinách
zemřela paní Miroslava Böhnelová 
ve věku 90 let. 

Za vzpomínku děkuje rodina.

vzpomínka

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

Dne 7. září uplynuly tři roky, co nás navždy 
opustila milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička paní Marie Kepková.

Vzpomínají manžel Miroslav, dcery Gabriela 
a Markéta a syn Miroslav s rodinami.

vzpomínka

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.

Dne 26. října uplyne 35 let, co tragicky 
zahynul pan Bohumil Zavadil.

Vzpomínají sestra Květa s manželem.

vzpomínka

Dne 15. října 2022 uplyne 25 let, 
co nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Josef Kučera 
ze Dvorce.

Stále vzpomíná manželka 
a syn a dcera s rodinami.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

vzpomínka

Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka.
To byla nejdražší, to byla maminka.

Dne 25. října 2022 uplyne již 15 let, kdy 
nás opustila naše milovaná maminka 
a babička paní Anna Svatošová.

Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali a měli rádi.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

vzpomínka

Smutné je datum 20. října 2021, kdy nás 
opustila Květa Havlíková roz. Mašková. 
V našich vzpomínkách zůstává navždy.

Stále vzpomínají tatínek Jiří s družkou, 
exmanžel Štěpán, synové a sestry.

vzpomínka

Dne 11. října 2022 uplyne devět let, co nás 
navždy opustila maminka Jiřina Konvalinková.

Stále vzpomínají děti s rodinami 
a ostatní příbuzní.

vzpomínka
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35inzerce

NABÍRÁME
NOVÉ KOLEGY

Zkušební elektromontér
Obsluha obráběcího stroje

Obsluha formátovací pily na plasty
Svářeč plastu / Montér

Elektromontér
Svářeč oceli / nerezu

Skladník

BLOVICE

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s

  

Nabídka platí od 12. 10. do 25. 10. 2022 
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  12. 10. do 25. 10. 2022 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 12. 10. do 25. 10. 2022  
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Smetana 12% 200g                                                                                16,90 Kč                  
Bobík mlíčko 250g mix druhů                                                      13,90 Kč
Rodinné 200g 34,90 Kč
Vepřové párky  cena za 1kg 129,00 Kč
Gothajský salám cena za 1kg                                                                119,00 Kč
Šunkový salám cena za 1 kg                                                                 139,00 Kč

Krajanka dezert 115g  mix druhů                                                             12,90 Kč
Gouda 48%                                                                                             219,00 Kč                
JČ zakysaná smetana 11% 180g                                                             16,90 Kč                                                                                  
IVA 200g                                                                                                   22,90 Kč
Špekáčkový točený pikantní salám cena za 1kg                                     129,00 Kč
Párky se sýrem cena za 1 kg                                                                  159,00 Kč
Salám Vysočina cena za 1 kg                                                                 169,00 Kč

Svíčka hřbitovní 4x50g                                                                                       32,90 Kč
Persil Gel Lavender 18 praní                                                                            129,90 Kč                    
Inspired papír toaletní vlhčený 40ks                                                                   19,90 Kč

sponzor měsíce
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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


