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Výjezdní zasedání senátorů proběhlo také v Nepomuku
Ve druhé polovině června proběhlo v Plzni a na Plzeňsku výjezdní
zasedání senátorů Senátu Parlamentu České republiky pod vedením senátora Václava Chaloupka, který celý program zorganizoval.
Jedenáct senátorů si prohlédlo centrum města Nepomuk, následoval oběd ve Švejk restaurantu a také prohlídka zámku Zelená Hora.
Senátory doprovázeli zástupci města Nepomuk a obce Klášter.
foto archiv senátu

S prázdninami ožila Malá letní scéna
Zahájení programu na nepomucké Malé letní scéně 1. července bylo z důvodu nejistého počasí přesunuto do sálu Městského muzea, přesto
si všichni přítomní užili svižný dixieland v podání The Dixie Hot Licks i veselou letní atmosféru.
V pátek 8. července už pop-rocková skupina Zastodeset z Domažlic přivítala návštěvníky pod širým nebem v prostředí Malé letní scény.
Pestrý program je zde připraven každý pátek až do konce srpna, tak si přijďte sMLSnout.
foto Pavel Motejzík

The Dixie Hot Licks

Zastodeset

Sběratelka panenek Jiřina Havlová vystavuje ve Svatojánském muzeu,
foto archiv Jiřiny Havlové
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Nepomuk je světový
Díky fenoménu sv. Jana Nepomuckého, který se narodil v Nepomuku, míří do města každou
letní sezónu tisíce návštěvníků z celého světa. Za poslední dobu navštívili Svatojánské
muzeum turisté z Brazílie, Maďarska, Slovinska, Indie či USA.

Vážení občané,
doba dovolených a výletů se odrazila
i v tématu tohoto čísla, kde se zastupitelé
zamýšlejí nad tím, čím by se mohl Nepomuk v oblasti cestovního ruchu inspirovat.
Kulturní nabídku v našem městě doplnila
výstava panenek v budově arciděkanství,
rozhovor s autorkou výstavy, sběratelkou Jiřinou Havlovou, si můžete přečíst
v těchto novinách.
Věnujte prosím pozornost dotazníku
vašich potřeb v oblasti sociálních služeb na
straně 5. Žádám vás o jeho vyplnění a odevzdání na Městský úřad. Čím více informací
od vás budeme mít, tím lépe budeme moci
sociální služby zacílit.
Nepomučtí rybáři slaví už 120 let svého
působení. Chtěl bych jim poděkovat za práci
s dětmi a mládeží a popřát radost z úlovků
a úspěchy v další činnosti.
Vám všem přeji klidné prožití druhé poloviny léta.
Jiří Švec, starosta města Nepomuk

foto archiv Svatojánského muzea
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Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) 23. června:

Pečovatelská služba je nově
dostupná na mobilním telefonu

• ZMN schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města Nepomuk
za rok 2021.
• ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 na
provoz pěti párů spojů v sobotu a jednoho páru spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město – Nepomuk, žel. st. a zpět ve výši 138 tisíc korun.
• ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku SDH Dvorec na
realizaci přípojek vodovodu a kanalizace hasičské zbrojnice ve
Dvorci ve výši 170 tisíc korun z rozpočtu města Nepomuk.
• ZMN schválilo stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nepomuk dle ust. § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2022–2026 v počtu 15 členů.
• ZMN vzalo na vědomí studii a doporučilo realizovat kroky směřující k revitalizaci parku v Huti Nepomuk – Dvorec.
• ZMN schválilo pojmenování nově vzniklé ulice nacházející se na
pozemku p. č. 228/1 v k. ú. Dvorec názvem Na Výsluní.

Kromě pevné linky 371 591 437 má pečovatelská služba nové číslo
na mobilní telefon 722 929 845. Na tomto čísle budeme k zastižení
v pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin.

Plzeňský kraj stále nabízí
dotaci na pořízení ekologického
vytápění pro nízkopříjmové
občany (zásobník)

Renáta Vodičková, pečovatelská služba Nepomuk

Sbírka na obnovu
domu po požáru
Městys Žinkovy vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU
za účelem získání prostředků na rekonstrukci rodinného domu
v Žinkovech č. p. 99 a přilehlé budovy po požáru.
Zahájení veřejné sbírky: s okamžitou platností
Ukončení sbírky: 31. 8. 2022
Způsob provádění veřejné sbírky:
• s hromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním
bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky
• složením hotovosti do pokladny zřízené městysem Žinkovy
Číslo zvláštního bankovního účtu: 6247931349/0800
Název a adresa banky, u níž je zřízen zvláštní bankovní účet:
Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4

Předmětem podpory poskytované vlastníkům nebo spoluvlastníkům je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, a to
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (tepelné čerpadlo,
kotel výhradně na biomasu, plynový kondenzační kotel) v rodinném domě, bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývaném rekreačním objektu na území Plzeňského kraje. Podpora se
nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 1. 1. 2021.
Základním kritériem pro splnění podmínky domácnosti s nižším
příjmem je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti,
která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého
příjmu na osobu měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Plzeňský kraj bude žádat Ministerstvo životního prostředí
ČR o navýšení finančních prostředků v celkové výši podaných
žádostí do zásobníku. V případě schválení finančních prostředků
budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace se všemi žadateli
ze zásobníku.
Důvod podpory: Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji
Potenciální žadatelé: Fyzické osoby
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 23:59:00
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista DSO

Hledáme:

Manipulační dělník svozového vozu
— spolehlivost

Požadujeme:

a odpovědnost — vysoké pracovní nasazení
— časovou flexibilitu — dobrý zdravotní stav

Nabízíme:

— pracoviště Nepomuk — zajímavou a zodpovědnou dlouhodobou práci
— zázemí stabilní a perspektivní společnosti — možnost nástupu ihned
— diety — dobré finanční ohodnocení

Kontakt:

606 726 842, 602 653 200
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D O TA Z N Í K VA Š I C H P O T Ř E B

Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
Vybrané odpovědi zakroužkujte.
1.

Pohlaví

muž

2.

Věk

18-26 let

3.

Obec, bydliště

Nepomuk

Jiné:

4.

Jakou službu byste v území ORP Nepomuk
preferovali?

Pečovatelská služba

ano

ne

Dluhové poradenství

ano

ne

Poradenství pro rodiny s dětmi

ano

ne

Poradenství v oblasti závislostí

ano

ne

Osobní asistence

ano

ne

ano

ne

ano

ne

5.

Jaká služba podle Vás na Nepomucku chybí?

žena
27-40 let

41-65
let

nad 65 let

(= poskytuje pomoc osobám, které z důvodu
zdravotního postižení, věku nebo nemoci
potřebují pomoc v běžných činnostech života)
Pečovatelská služba
(= pomoc osobám v jejich domácím
prostředí s péčí o sebe sama a částečně
i o domácnost.
Odlehčovací služba
(= pomoc osobám, které dlouhodobě pečují
o seniory nebo zdravotně postižené, tzn.
odlehčit pečujícím osobám)

6.

Jak se s Vámi můžeme spojit? (dobrovolný údaj)

Telefon:
Email:

Děkujeme za vyplnění dotazníku.



Vyplněný dotazník odevzdejte do schránky Městského úřadu Nepomuk, Nám. A. Němejce 63, Nepomuk.
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Do Fénixu s důvěrou

Testování na Alzheimerovu nemoc
Máte podezření, že člen vaší rodiny nebo známý ztrácí paměť, myšlení nebo úsudek? Zavolejte nám, pomůžeme s registrací na tzv. testování paměti, které dokáže odhalit počínající Alzheimerovu nemoc
nebo jiné formy demence.
Konzultace (Alzheimer test) je nenáročná a jednoduchá, proto se
není čeho obávat. Provádí se v prostorách lékárny Benu v Plzni a probíhá formou rozhovoru v soukromí, mimo ruch lékárny, v oddělené
místnosti. Společně s lékárníkem, který je k této činnosti speciálně
proškolen, si vypracujete několik úkolů zaměřených na krátkodobou
paměť. O výsledku vás lékárník informuje ihned a v případě potřeby
vypracuje i zprávu pro lékaře.
Při vyplnění je důležité, aby pacient dobře viděl i slyšel, proto
si s sebou nezapomeňte přinést brýle či naslouchátko, pokud je
běžně používáte.
Na tuto konzultaci vás nebo člena vaší rodiny rádi zaregistrujeme
a případně do Plzně zdarma odvezeme. Samotné vyšetření si pak
klient hradí sám, jedná se o cca 350 Kč.

Čekají vaše děti opravné zkoušky?
Něco se „nepovedlo“ a čekají vaše děti v srpnu opravné zkoušky?
Nevěste hlavu, naši zkušení a již osvědčení doučující Kristýna, Jarda
a Robert dětem rádi s učivem pomohou. Prezenčně nebo online,
v prostředí domova nebo v budově Volnočasového centra Fénix
v Nepomuku. Doučujeme v přátelské atmosféře zábavnou formou
a navíc zcela zdarma. Kapacita studentů je však omezena, neváhejte
se proto přihlásit včas.
Zavolejte nám nebo se zastavte osobně, jistě „to“ společně dotáhneme do úspěšného konce. Stejně tak jako v loňském roce, kdy se všem
doučovaným dětem podařilo opravné zkoušky udělat a postoupit tak
do dalšího ročníku studia.
V průběžném doučování dětí a opakování učiva budeme pokračovat dále i ve školním roce 2022/23. Doučujeme český a anglický jazyk,
matematiku, fyziku a chemii.

Opatrnosti není nikdy dost
Na přednášku a příjemné posezení jsme se tentokrát sešli dne 16.
června se seniory z domova seniorů v budově DPS Nepomuk. Všichni
jsme pozorně poslouchali strážníky Městské policie Nepomuk, kteří
popisovali nepříjemné a ohrožující situace, se kterými se můžeme
setkat v běžném životě. Například jak nepodlehnout nástrahám
moderního světa při telefonování, nabízení podomních prodejců,
podvodníků, vybírání z bankomatu, ale i na ulici či přímo u vašich
dveří, když zaklepe nezvaný host a nechce odejít, aniž byste si něco
koupili. Přednášky se zúčastnilo celkem 21 seniorů, všem se akce
líbila a shodli se, že byla pro jejich život poučná a že se všichni už
s nějakými problémy setkali. Těšíme se na další společné akce.

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás!
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou.
beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad-nepomuk.cz +420 601 554 804
Foto archiv projektu

Stránku připravil realizační tým projektu 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.
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U nepomucké školy bylo otevřeno nové hřiště

Konec školního roku a předávání vysvědčení bylo v nepomucké
základní škole doplněno jednou malou slavností. Bylo zde do provozu uvedeno víceúčelové sportovní hřiště.
„Původně tady bylo takové neoficiální parkoviště. Výstavba byla
zahájena předáním staveniště k prvnímu září loňského roku. Vlastní
výstavba byla ukončena nedávno, k patnáctému červnu. Pár dní se
ještě dělaly okolní úpravy, aby byl provoz „v celé kráse“ zahájen ke
konci června,“ sdělil základní údaje technik města Tomáš Chouň.
Spokojen s prací i novým hřištěm celkově byl při stříhání pásky místostarosta Vladimír Vokurka: „Bylo to třeba. Rozšíří se tak možnosti
sportovního vyžití i pro občany, hřiště nebude jen pro školu, ale bude
přístupné všem. Občané jej budou moci využívat od prvních prázdninových dnů. Jen teď řešíme drobnosti, třeba za jakých podmínek
bude umožněn vstup.“

Celkové náklady akce byly cca 5,3 milionu korun, z toho dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ze státního rozpočtu 2 700 tisíc korun.
„Samozřejmě se finančně podílelo i město Nepomuk,“ potvrzuje
místostarosta. „Již nyní hledáme další možnosti, jak ke sportovnímu
využití přeměnit i zbytek areálu, nyní spíše ležící ladem.“
Po slavnostním přestřižení pásky a tím uvedení do provozu si
plochu při „basketu“ hned vyzkoušeli žáci školy. Hřiště má celkovou
základní hrací plochu 44x24 metry, nyní je vybavené a nalajnované
pro házenou, streetball, volejbal a tenis, s možností dolajnování na
badminton a softtenis. „Samozřejmě jsme rádi, že tu nové hřiště je
– a hned u školy, “ vyjádřil spokojenost s novou sportovní plochou
ředitel školy Jaroslav Tolar. „Rozšíří naše možnosti tělocviku.“
Petr Šatra
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Chcete rychlou a jednoduchou
proměnu interiéru?

Pořiďte si nové dveře.
Jedinečná nabídka kvalitních dveří ve více různých provedeních,
barvách a rozměrech, včetně obložkových zárubní. V nabídce
máme posuvné dveře jak do pouzdra, tak i na stěnu.

Vede dřevodekor nebo bílá?

Interiérové dveře v dekoru dřeva stojí v popředí
zájmu. Oblíbené jsou jak světlé, tak tmavé odstíny
nejrůznějších druhů. Dřevo vždy bude v interiéru
působit útulným dojmem. Akcent dřeva prostor
příjemně zateplí.
Bílá je klasika, která bude působit čistým jed‑
noduchým dojmem a nechá vyniknout ostatním
barvám v interiéru.
Klika je důležitý designový detail vašich nových
či stávajících dveří.
Barevné variace od chromu přes bronz, měď,
nikl, mosaz po titan v oblíbeném antracitovém
zbarvení a řadu dalších.

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

SLEVA

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

50%
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Nepomuk zasáhlo krupobití
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V DPS je stále živo

Večer 27. června přešla územím západních Čech vlna bouřek
doprovázená přívalovými dešti, silným větrem a v několika místech i krupobitím. Nejvíce zasaženými oblastmi bylo Rokycansko,
Nepomucko a Sušicko.
Hasiči vyjížděli k desítkám případů popadaných stromů či
čerpání vody ze zatopených sklepů a garáží. Nastaly komplikace
v dopravě, došlo také k rozvodnění několika vodních toků.
Velké škody způsobilo také krupobití, na mnoha místech kroupy
poškodily skleníky, okna nebo zaparkované vozy.
Následkem prudkého deště došlo i k zneprůjezdnění části hlavní
železniční trati z Plzně na České Budějovice. V úseku mezi Horažďovicemi a Strakonicemi došlo k podemletí kolejí a pádu několika
stromů na trakční vedení.
Zdroj: www.krimi-plzen.cz

Přívalový déšť zalil nepomuckou křižovatku u pošty,
foto archiv města Nepomuk.

Poděkování za pomoc při povodni
Občané zasaženi bleskovou povodní 27. června by tímto chtěli
poděkovat zastupitelům obce Třebčice, jmenovitě starostovi
Michalu Palackému a panu Ladislavu Bělemu za rychlou pomoc.
Pan starosta nám zajistil vysoušeče, kontejner na znehodnocené
zařízení domu a velmi důležitou pitnou vodu, protože byly kontaminované studny a nebylo možné je používat. Pan Běle obětavě
pomáhal do ranních hodin zasaženým sousedům a byl při ruce
i hasičům. Dále děkujeme celé rodině Melicharových za velkou
pomoc také do ranních hodin.
V neposlední řadě samozřejmě velké díky klukům hasičům
z Nepomuka a Kasejovic, bez kterých bychom se neobešli.
Ještě jednou všem děkujeme!
A do budoucna bychom si přáli více obětavých spoluobčanů.
Mareškovi a M. Palacká

Skoro každý měsíc se u nás v domě s pečovatelskou službou něco
děje.
V květnu a v červnu jsme byli na výletě v Horažďovicích, kde jsme
navštívili muzeum kamenů a minerálů. Tam se nám moc líbilo.
Výlet jsme zakončili dobrým obědem a návštěvou cukrárny. Za to
děkujeme paní M. Beníškové a K. Buriánové z Fénixu.
Dále následovala v DPS velmi zajímavá přednáška Pavla Motejzíka o svatém Janu Nepomuckém.
Naše pečovatelky ozdobily náš domov truhlíky s muškáty, které
už krásně kvetou a dělají nám radost. V červnu se opakovalo pro
velký zájem posezení s opékáním špekáčků s účastí Jaroslava
Somolíka, který přispěl opět k dobré náladě.
Také nás velmi potěšila, po dlouhé covidové době, návštěva dětí
z Mateřské školy Nepomuk a jejich hezké vystoupení a vyrobené
dárečky. Ještě v červnu nás čekala velmi zajímavá a poučná přednáška Městské policie Nepomuk, při které nás strážníci seznámili
s tím, jak se bránit před vynalézavostí podvodníků.
Dalším kulturním zážitkem byla návštěva vystoupení Josefa
Zímy v místní Sokolovně. Děkujeme P. Motejzíkovi za zajištění
dopravy a našim pečovatelkám M. Fialové a V. Hýskové za doprovod.
Červen byl zakončen poutavou přednáškou pana Motejzíka na
téma historie Nepomucka, která se nám velmi líbila. Už se těšíme
na další.
Děkujeme všem, kteří toto všechno pro nás připravili.
obyvatelé DPS
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Krátké zprávy

V období od 12. června do 16. července se nepomučtí policisté
zabývali řadou případů, rádi vás seznámíme alespoň s některými z nich.
Dne 8. července v nočních hodinách zastavila hlídka OOP Nepomuk v Zahrádce osobní vozidlo zn. Citroën C3 Picasso. Jeho řidič
„nadýchal“ 0,66 promile alkoholu v dechu.
Ve výše uvedeném období došlo ke třem případům, kdy policisté
eskortovali osobu na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
Opět se jednalo o téhož muže, o němž jsme informovali v našem
posledním článku. Poprvé se tak stalo ve večerních hodinách
7. července, kdy byl nalezen, jak leží mezi odpadky v nepomucké
ulici Za Kostelem. Po příjezdu hlídky policisty urážel, takže mu
musela být před eskortou přiložena pouta. Druhý případ se odehrál 10. července ve Dvorci. Tentokrát muž pod silným vlivem
alkoholu upadl v ulici U Trati a zůstal ležet na silnici. Dne 16. července byl pak v pravé poledne nalezen, jak leží opilý na hlavním
nepomuckém náměstí. I tentokrát mu musela být přiložena pouta.
Dne 8. července v odpoledních hodinách se hlídka OOP Nepomuk podílela na pátrání po nezletilé dívce, která se rozhodla sebepoškodit a následně uprchla do lesa poblíž Nepomuku. Do pátrání
se zapojili i příslušníci Městské policie Nepomuk a záchranáři ze
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Právě jim se
podařilo dívku vypátrat. Měla pouze drobná zranění vyžadující
lékařské ošetření.
Dále se nepomuckým policistům podařilo celkem ve třech případech vypátrat celostátně hledanou osobu. Z toho dvakrát se jednalo o stejnou ženu – poprvé byla nalezena 18. června na náměstí
Augustina Němejce v Nepomuku a podruhé 14. července v Čepinci.
Odpoledne 13. července zasahovala hlídka OOP Nepomuk
u poněkud nezvyklého případu. Během překládky dřeva na
železničním nádraží ve Dvorci došlo ke střetu ramene nakladače s trakčním vedením. Následoval elektrický výboj, při němž
se obsluze stroje naštěstí nic nestalo, neboť vozidlo bylo uzemněno
pneumatikami. Na místo byly povolány všechny základní složky
IZS, včetně nepomucké policejní hlídky. Když však policisté začali
na místě provádět prvotní úkony, došlo k nečekanému výbuchu
jedné z pneumatik. Ten měl za následek vymrštění kamenů,
v nichž vozidlo stálo. Některé z nich odletěly až do vzdálenosti
70 metrů a mimo jiné poškodily fasádu nedaleko stojícího domu.
Přestože se v té době nacházela v okolí stroje řada osob včetně
zasahujících příslušníků IZS, naštěstí se nikomu nic nestalo. Ve
věci byly zahájeny úkony trestního řízení a prošetřuje se.
Na závěr našeho článku bychom chtěli čtenáře upozornit, aby
dbali o řádné zajištění svého majetku. V současně době totiž útvar
OOP Nepomuk eviduje nárůst majetkové trestné činnosti. Velmi
často se jedná o krádeže vloupáním do dílen či stodol a dále pak
o krádeže katalyzátorů ze zaparkovaných vozidel. Tento trend byl
zaznamenán zejména na Kasejovicku.

Dvůr Šternberk je na prodej. Areál barokně-klasicistního hospodářského dvora pod zámkem Zelená Hora je nabízen ke koupi za
8,5 milionu korun. Nemovitost o celkové výměře 32 287 m2 zahrnuje pivovar s poplužním dvorem, konírny a sýpku. Část areálu
je zastavěna i budovami z doby, kdy jej využívala československá
armáda. Historický objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk

Útulek pro psy v Borovně má nového provozovatele. Od dubna,
kdy došlo k rozdělení spolku Storgé, z. s. formou odštěpení je
provoz Víceúčelového zařízení a útulku pro psy v Borovně nově
předmětem činnosti odštěpeného spolku U Františka, z. s., stejně
jako veškeré aktivity týkající se kynologie. Cílem je zkvalitnění
poskytovaných služeb.
Ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jan Prachař spolu s dalšími skončil ve vazbě. V květnu byli obviněni policií z manipulace s veřejnými zakázkami. Kromě jiného mělo jít
o vloni připravovanou zakázku „Hydrologický, hydrogeologický
a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka
a Janoch“ o předpokládané hodnotě 107 milionů korun bez DPH,
kterou měla zájem získat rovněž obviněná firma SG Geotechnika.
Již tak nízká důvěra starostů i obyvatel obcí z lokalit ohrožených
konečným hlubinným úložištěm vysoce radioaktivních odpadů
v odborně nestranný postup úřadu tak dostala další ránu. Platforma proti hlubinnému úložišti, jejímž členem je i město Nepomuk, požaduje, aby politici splnili své sliby a legislativně posílili
práva obcí při hledání a povolování úložiště.
Hlasujte v anketě Strom roku. V anketě, kterou pořádá brněnská
Nadace Partnerství letos již po jednadvacáté, se utká dvanáct
stromů z osmi krajů. Vítězný strom získá odborné arboristické
ošetření zdarma a postoupí do celoevropského kola soutěže. Stromové velikány můžete podpořit online na www.stromroku.cz
anebo pomocí dárcovské SMSky do 11. září. Od vzniku ankety
se do hlasování zapojilo více než 736 tisíc lidí a vybralo se přes
tři miliony korun, které putovaly na výsadby a ošetření stromů.
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NABÍRÁME
NOVÉ KOLEGY V I C E
Zkušební elektromontér

BLO

Obsluha obráběcího stroje
Obsluha formátovací pily na plasty
Svářeč plastu / Montér
Elektromontér
Svářeč oceli / nerezu
Skladník

www.prominentsystems.cz

kariera@prominent.com

+420 378 227 211
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Téma: Inspirace z výletů
V prázdninovém čase se mnozí z nás vypraví na výlet takříkajíc za humna. A jistě se najdou místa,
která nás nadchnou, a třeba si i pomyslíme, že tohle by se mi u nás v Nepomuku také líbilo.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
„Na které místo v rámci Plzeňského kraje byste pozval(a) čtenáře na výlet?
Co se vám tam líbí a v čem by se Nepomuk mohl inspirovat?“

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Pokud nemám jmenovat Nepomuk a jeho blízké okolí, určitě bych
doporučil výlet na Sušicko, které je nazýváno „Bránou Šumavy“
a kde je možné si užít sportu, cykloturistiky a vodáctví nebo pěší
turistiky podél řeky Otavy či po tzv. Sušické pavučině, zároveň
se lze vydat za památkami (hrad Rabí, Kašperk či Velhartice).
Právě tzv. Sušickou pavučinou by se Nepomuk mohl inspirovat. Jde o síť různých stezek v Sušici a jejím blízkém okolí, které
vedou po čtyřech vrcholech (Svatobor, Stráž, Kalovy a Žižkův vrch)
a údolím řeky Otavy a které mají za cíl představit město z různých pohledů (historie a památky, turistika a sport či společenské
a kulturní aktivity).

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Je-li v otázce uvedeno slovo výlet, jeden cíl nedaleko Nepomuka
bych doporučil. Je to obec Míšov a objekt Javor 51, jinak také
atommuzeum. Vím, že se jedná o naprosto ojedinělý veřejnosti
přístupný objekt. Nikde jinde na světě není možné se podívat
do skladu jaderné munice. Se zajímavou minulostí dlouho velmi
utajovaného objektu průvodci seznámí před vstupem do bunkru,
pestrá expozice představí historii studené války a jaderného zbrojení, a to na místě, kde ještě před cca 30 lety ležely jaderné hlavice.
Od letošního května je v objektu navíc nová expozice zaměřená
na využití jaderné energie.
Před plánovanou návštěvou doporučuji si na webu zarezervovat
počet návštěvníků. www.atommuzeum.cz
Po prohlídce objektu je zvykem navštívit velmi populární míšovský gril a pochutnat si na něčem dobrém z nabídky. A jestli by toto
konkrétní místo mohlo Nepomuk inspirovat? Pokud by bylo možné
aspoň částečně zpřístupnit nepomucké podzemí, věřím, že by dosud
nepřístupná místa mohla patřit k zajímavým tipům na výlety.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
V Plzeňském kraji je celá řada městeček, která stojí za návštěvu
a zároveň mohou být v lecčems pro Nepomuk vzorem – namátkou: Kašperské Hory, Horažďovice, Manětín. Hezkým tipem na
výlet i zdrojem inspirace, byť již v jiném kraji, je také třeba nedaleká Blatná.
Pokud bych měl ale vyzdvihnout nějaké místo, které by mohlo
sloužit jako jistý vzor pro Nepomuk v oblasti cestovního ruchu,
nemohu opominout také jihočeské (i když historicky vlastně jihomoravské) Slavonice, které opakovaně a velmi rád navštěvuji již
mnoho let. Malé zapomenuté městečko kdesi v pohraničí, oproti
Nepomuku ještě míň obyvatel, není ani sídlem ORP. Před patnácti, dvaceti lety mi přišla obě městečka z hlediska svého turistického potenciálu srovnatelná. Nepomuk se mohl pyšnit nejen
malebnou krajinou a vcelku zachovalým historickým centrem, ale
zejména kulturními fenomény spojenými se sv. Janem Nepomuckým a Zelenou Horou. Slavonice měly mimo taktéž osobité atmosféry a obdobné omšelosti „jen“ mimořádně hodnotné historické
jádro s množstvím renesančních měšťanských domů. A obě dvě
města jen tak zlehka paběrkovala na cestovním ruchu.
Dnes mi přijde, že oproti Nepomuku Slavonice naplno využívají svůj potenciál. Ve městě je několik hotelů, najdeme tu desítky
penzionů i ubytování v soukromí, funguje několik restaurací
a kaváren. Několik umělců tu má své prodejní galerie. Můžete
vystoupat na kostelní věž, sestoupit do historického podzemí.
Domy jsou většinou vzorně opravené. A nejde jen o příkladnou
obnovu památek (i když ta je základem!). Současné stavební zásahy
v centru města jsou výjimečně architektonicky kvalitní (např.
rekonstrukce Spolkového domu, pokoje v Besídce, seniorský dům
atd.). Po městě i okolí vede množství pěších i cyklotras. Konají se
tu různorodé koncerty a další kulturní akce. A hlavně tam jezdí
přes sezónu spousta turistů, kteří tuto nabídku využívají a současně ekonomicky umožňují.
Přitom je to vše postavené vlastně jen na „geniu loci“, který
tvoří jak ony renesanční domy, tak i jistý umělecký spirit, který
do městečka vneslo nejen divadlo Sklep, ale i další kumštýři, již
sem jezdí „na chalupu“. Pokud jste tam ještě nebyli, určitě doporučuji navštívit.

Nepomucké noviny / srpen 2022
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• lepší propojení město–příroda, opravené cesty pod Zelenou Horou
a cyklotrasa ke Klejnotu (ohromně závidím Sušici Santos a cesty
při Otavě, Klatovům velký park a cestu při potoku až k Běšinám…).

Václav Novák (KSČM)
K návštěvě bych doporučil oblast Sušicka – Javorník, Zuklín, Vacov.
Je tam nádherně.
A čím by se mohl Nepomuk inspirovat? Mohl by vybudovat in-line
dráhu kolem hřiště u školy, tak jako Blovicích a Nezvěsticích, kde jsou
podobné a hojně navštěvované.
Turisté by měli v jedné lokalitě bazény a in-line dráhu, mohli by
spojit sportovní vyžití s návštěvou Zelené Hory nebo občerstvením
v blízké restauraci.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Rád cestuji, proto si dovolím tvrdit, že dokážu hodnotit.
V našem kraji je spousta krásných míst a noviny by nestačily na
to, kam pozvat, ale v kontextu, co by Nepomuku prospělo:
• fungující zámek (Nebílovy, Chanovice, Kašperské Hory…),
• opravené a živé náměstí plné krámků (Domažlice, Klatovy,
Blovice…),

Ale pokud si všimnete, dost se toho týká okolí Zelené Hory v majetku
Kláštera, soukromých budov na náměstí a jiných pozemků, kde se
můžeme snažit vyjednávat, napomáhat myšlenkám a přáním, ale
finální rozhodnutí je na majitelích.
Přál bych si tedy, aby se povedlo opravit náměstí, vybudovat cyklostezku k milníku a dobře rozhodnout o budoucnosti budovy bývalé
školy. Pak se snad může náměstí opět probudit a přitáhnout turisty.
O Memorandu na podporu opravy Zelené Hory jste jistě slyšeli a je
zbožným přáním všech zainteresovaných, aby vše vyšlo.

?

Vážení občané,
jezdíte na výlety po Plzeňském kraji?
A kterou oblast máte nejraději?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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SDH Nepomuk
ve spolupráci s OSH Plzeň-jih

OKRESNÍ KOLO
KLASICKÉ SOUTĚŽE

SDH Nepomuk zve na akci

S HASIČI HURÁ
DO ŠKOLY
SOUTĚŽE PRO DĚTI - JAKO ODMĚNA
SLADKOSTI, LIMONÁDA ZDARMA
A UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY - SKÁKACÍ

ŠTAFETY – POŽÁRNÍ ÚTOKY

HRAD - MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - JÍZDA

3. ZÁŘÍ od 9 HODIN

- UKÁZKA PRÁCE HASIČŮ

HŘIŠTĚ U ZŠ NEPOMUK
bohaté občerstvení zajištěno - čepované pivo
a limonády, k jídlu klobásy, sekaná, hranolky a další
www.sdh-nepomuk.cz nebo facebook Hasiči Nepomuk

NA KONÍCH - TECHNIKA IZS
- STÁNEK BESIP - ZAKOUŘENÝ STAN
- BUBLINY HASIČSKÉ PĚNY !!!

28. srpna od 13 hodin

HŘIŠTĚ U ZŠ NEPOMUK

www.sdh-nepomuk.cz nebo facebook Hasiči Nepomuk

Nabídka platí od 3. 8. do 16. 8. 2022
v prodejně „U Stodoly“
Smetana 12% 200g
Klasik jogurt bílý 150g
Pohár mléčný dezert 150g mix druhů
Libové párky cena za 1kg
Slovenský salám cena za 1kg
Zámecká šunka cena za 1 kg

19,90 Kč
6,90 Kč
13,90 Kč
99,00 Kč
89,00 Kč
139,00 Kč

Nabídka platí od 3. 8. do 16. 8. 2022
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
JČ zákys 330g mix druhů
Tvaroh jemný kostka 250g
Krajanka dezert 115g mix druhů
JČ Niva 60%
Šunka vepř. výběr. cena za 1kg
Párky libové cena za 1 kg
Salám slovenský cena za 1 kg

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

21,90 Kč
21,90 Kč
12,90 Kč
199,00 Kč
179,00 Kč
99,00 Kč
89,00 Kč

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

Požadujeme:

Nabídka platí od 3. 8. do 16. 8. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Nabízíme:

SO, SŠ vzdělání - technického směru
řidičský průkaz sk. B, C, T
strojnické a profesní průkazy
praxe v oboru výhodou

hrubý měsíční plat až 55.000,- Kč
cílové výkonnostní odměny
stravné 110,-Kč/den
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní připojištění
profesní odborná školení
práce s moderními stroji

Chceš to zkusit? Přidej se k nám.
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 593 131 nebo mobil: 724 057 333
E-mail: info@sinepo.cz

www.sinepo.cz

DOMA sáčky na zamrazování 40ks
Lenor prášek 3,9 kg
Inspired kosmetické ubrousky
Parodontax vybrané druhy 75 ml

9,90 Kč
279,90 Kč
69,90 Kč
27,90 Kč

hasiči
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Z činnosti Jednotky dobrovolných hasičů Nepomuk

V období od 16. června do 13. července byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomuk vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje k 16 zásahům. Jednalo se
o jeden požár, jednu dopravní nehodu a 14 technických pomocí. Nejvíce zásahů bylo spojených s přechodem bouřek v pondělí 27. června.
Šest hasičských jednotek včetně naší s oběma cisternami vyjelo
16. června k ohlášenému požáru zemědělského objektu v obci Loužná.
Po příjezdu na místo byl objekt zakouřený, ale bez známek plamenného hoření. Hasiči v dýchací technice průzkumem nalezli technologické zařízení, ze kterého unikal olej a tím docházelo k vývinu kouře
a zápachu. Na odvětrání prostor byly nasazeny dva přetlakové ventilátory a termokamerou se zkontrolovala místnost a stav rozbitého stroje.
Vyšetřovatel překlasifikoval událost z požáru na technickou závadu,
objekt byl předán majiteli a jednotky se vrátily zpět na základny.
V souvislosti s bouřkami, které se přes Nepomuk přehnaly v pondělí 27. června ve večerních hodinách, vyjela naše jednotka celkem
ke 13 událostem. Jednalo se především o čerpání vody ze zatopených
objektů a odstraňování padlých stromů z komunikací. Během noci
z pondělí na úterý jsme zasahovali v Nepomuku v ulicích Tojická,
Alexandra Berndorfa, Swalmenská, Plzeňská, Na Vinici nebo U Daliborky. V úterý před osmou hodinou ráno jednotka zlikvidovala padlý
strom přes silnici u Nekvasov a přejela k čerpání vody do Třebčic,
odkud se přesunula zpět do Nepomuku, konkrétně do Zeleného
Dolu. Poté jsme společně s jednotkou HZS Nepomuk odčerpávali
vodu ze zatopeného suterénu nepomucké základní školy. Následně
jsme ještě odčerpali znečištěnou vodu ze studny u rodinného domu
v ulici U Potoka.
Společně s jednotkou HZS Nepomuk a SDH Plánice jsme 1. července
před půl sedmou večer vyjeli na pomoc muži, který v lese mezi Polánkou a Myslívem upadl a zranil se. Místo, kde se zraněný muž nachází,
bylo z ohlášení na tísňovou linku nejasné a tak operační důstojník
hasičů vyslal k prohledání lesa tři jednotky s celkem šesti kusy techniky. K události vyjela i hlídka Policie ČR z obvodního oddělení Nepomuk a Zdravotnická záchranná služba. Díky kontaktní osobě se muže
nakonec podařilo najít v lese nedaleko Polánky a byl předán posádce
ZZS, která ho následně převezla do nemocnice.
Během návratu od minulé události nás operační středisko přeposlalo k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/20 u odbočky
na Klášter. Na místo jsme přijeli jako první a průzkumem bylo zjištěno,
že se auto nachází na boku v poli vedle silnice a řidič není zraněn. Na
místo se dostavila jednotka HZS Nepomuk a hlídka Policie ČR, která si

foto archiv SDH Nepomuk

místo převzala. Jednotky provedly protipožární opatření a usměrňovaly v místě nehody dopravu. Vzhledem k tomu, že již nehrozilo žádné
nebezpečí ani únik kapalin, obě jednotky se vrátily zpět na základnu.
Na tankodromu Bahna u Strašic se v sobotu 25. června konal
Den pozemního vojska – BAHNA 2022. Tuto tradiční akci Armády
České republiky pravidelně navštěvují desetitisíce lidí. Letos jsme
se na ní prezentovali i my s naší velkou cisternou na podvozku
Tatra 815-7. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomuk byla
součástí ukázky hašení lesního požáru, kterého se zúčastnily
vybrané jednotky HZS Plzeňského kraje, Záchranného útvaru HZS
ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí. Naše
jednotka měla za úkol plnění BAMBI vaku v podvěsu armádního
vrtulníku W3A-Sokol, který v rámci ukázky zásahu prováděl shozy
do míst fiktivního požáru.
Profesionální jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk
vyjela v uvedeném období ke 42 zásahům, nejvíce zásahů bylo taktéž
spojeno s likvidací následků bouřek. Jednotka HZS také zasahovala
u dopravní nehody čtyř osobních aut na silnici I/20 u Chocenické
Lhoty, při které bylo nutné vyprostit jednu zaklíněnou osobu. Celkem
bylo při nehodě zraněno pět osob.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

16

policie / inzerce

14

Nepomucké
noviny / srpen 2022
téma k diskuzi
/ inzerce

Oslovili jsme tentokrát i místní p
„Jak hodnotíte podmínky podniká
Jaký dopad na vaše podnikání o
MP oznámení, že se nějaká osoba
snaží ukrástkoronaviru
vozidlo. Strážníci
s epidemií
a opatřen
na místě zjistili, že se jedná o majitele vozidla, který po skončení
Jak by vám
mohlo
město N
akce Nefestík měl problém vozidlo odemknout
s úmyslem
v něm
přespat, jelikož byl pod vlivem alkoholu.(v souvislosti s koronavir
V průběhu celého týdne od 20. do
24. června
probíhaly
besedyse sešlo
I přes
bouřlivé
období

Z činnosti Městské policie Nepomuk

foto MP Nepomuk

V uplynulém období strážníci provedli desítky kontrol nepřizpůsobivých osob jak na náměstí Augustina Němejce, tak v okolí vlakového nádraží ve Dvorci. Kontroly byly zaměřené na dodržování
veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky. Případná porušení
byla řešena na místě.
Dne 15. června byla hlídka MP přivolána na dvůr k restauraci
Švejk, kde měl volně pobíhat pes bez majitele. Až s pomocí odchytové tyče se podařilo psa zajistit a byl umístěn do záchytného kotce.
Následující den se ozvala majitelka a pes jí byl předán. Stejný pes
zatoužil po svobodě i 8. července, kdy byl opětovně hlídkou MP
odchycen a předán majitelce.
Ve čtvrtek 16. června proběhla v prostorách budovy DPS ve spolupráci s Fénixem beseda pro seniory. Strážníci jim vysvětlili, jak
předejít situacím, kdy mohou přijít o úspory. Následně po besedě
byli strážníci upozorněni obyvatelem domu na hada v prostorách
budovy. Hlídka odchytla mládě užovky, které bylo na vhodném
místě puštěno do volné přírody.
Od 17. do 19. června se na Zelenohorské poště konala akce
Nefestík. Strážníci prováděli dohled nad veřejným pořádkem
také v noci, kdy se zaměřili i na BESIP.
V sobotu 18. června v nočních hodinách prováděla hlídka MP
kontrolu na náměstí Augustina Němejce, kde si všimla strkanice
dvou osob. Muži byli upozorněni na nevhodné chování, kterého
vzápětí zanechali. Nikdo neutrpěl zranění a nikdo nechtěl nic
dále oznamovat.
V noci z 18. na 19. června bylo hlídce MP oznámeno, že došlo
pravděpodobně ke sražení chodce na silnici vedoucí z Nepomuku na Klášter. Na místo byla zároveň vyslána i hlídka Zdravotnické záchranné služby. Strážníci na místě zjistili, že muž byl
pod vlivem alkoholu a usnul na kraji silnice. Vzhledem k tomu, že
nevykazoval zranění, hlídka ZZS odjela. Z důvodu plného stavu na
protialkoholní záchytné stanici nebylo možné zde muže umístit,
proto strážníci jiným způsobem zajistili muži bezpečný odchod
domů. Stejným způsobem byl řešen další muž, který si téže noci
ustlal uprostřed silnice směrem na Kozlovice. Zpočátku odpočíval
u blízké čerpací stanice, kde mu obsluha vzhledem k jeho podnapilému stavu odmítla prodat další alkohol. Stejné noci dostala hlídka

na ZŠ s Městskou policií Nepomuk. V rámci prevence kriminality
byly děti 7. až 9. tříd seznámeny s problematikou šikany, drog
a sexuálního obtěžování. Děti 2. a 3. tříd si na besedě připomněly
problematiku BESIPU a každé z nich obdrželo na závěr drobný
upomínkový předmět.
Dne 23. června byl hlídce MP předán další odchycený pes, ke
kterému se ještě téhož dne podařilo najít majitele.
úterý 28.
červnaHronková,
silné bouřky
s přívalovými
JanVHronek
a Radka
TESAS
TOP s.r.o. dešti zapříčinily
pád
dvou
stromů
přímo
do
silnice
mezi
Nepomukem
a Klášterem.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou
složité, řadu
problémů
Hlídka
MP na vyřešit
místo přivolala
hasiče a usměrňovala
do úklidu
se
nepodařilo
i přes několikaleté
úsilí, přestože
městu
stromů provoz.
vycházíme
všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší souDne komunikace).
8. července byla
hlídka MP
o spolupráci
hlekromé
Například
náspožádána
mrzí neschopnost
najítpři
řešení
dání
osoby,
která
uvažovala
o
spáchání
sebevraždy.
Osoba
byla
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
nalezena
a předána
do péče
záchranné
služby.
situaci
očekáváme
silný
pokles
zakázek, který
výrazně ovlivní tržby
V pondělí
11. července
proběhla
ve spolupráci
s Městským
firmy.
Firma žije
díky značnému
předzásobení
náhradními
díly.
úřadem
Nepomuk
kontrola
v
Komunitním
domě
pro
ve
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelůseniory
a vytvářet
Dvorci,
která
byla
zaměřena
na
osobu,
jež
zde
bydlela
neoprávněně.
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě
Téžpomoci
11. července
byla hlídce MP předána nalezená peněženka
nijak
nemůže.
s hotovostí. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít majitele, byl
nález i s Janovec,
penězi předán
na Městský úřad Nepomuk.
Ladislav
veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti
Černá,
zástupce
velitele městské
policieomezení činnosti
sGabriela
epidemií
koronaviru
očekávám
pochopitelně

a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných
opatření.
35
inzerce / informace
Nepomucké noviny / duben 2020

?

Marc

Ač to
jeni. S
nám
méně
na m
rychle
aktuá
dopa
každo
S rod
ačkol
že jsm
tech v
home
a ohle
učini
devší
a nev

Vážení občané, pomoh
drobného podnikání n
kdyby město našlo vho
staré školy? Hlasujte v

sponzor měsíce

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

ZŠ Nepomuk / inzerce

Nepomucké noviny / srpen 2022

17

Zprávy ze Základní školy Nepomuk
Protože prázdniny jsou teprve v polovině, přinášíme ohlédnutí za červnovými akcemi.

foto archiv školy

Den dětí
Žáci 3. A a 3. B se svými učitelkami děkují žákům 7. A a třídní učitelce Janě Jandovské. Sedmáci pro své mladší spolužáky u příležitosti Dne dětí připravili sportovní a vědomostní soutěže. Akce
byla velmi zdařilá a děti si svůj svátek užily.
Děti napsaly:
Na MDD jsme od 7. A měli připravené soutěže a hry. Bylo to hezky připravené. Nejvíc se mi líbilo házení tenisáku a basketbal, svázané nohy.
Barča N.
Na dětský den jsme se rozdělili do dvou skupin a dostali kartičky s 10
úkoly. Nejvíc se mi líbilo, když jsme měli svázané nohy s Adamem
a byli jsme první. Měli to moc hezky udělané. Děkujeme.
Nikol V.
Na dětský den 1. června pro nás 7. A připravila různé úkoly. Nejvíce
se mi líbilo poznávání zvířátek a rostlin nebo jak jsme se rozdělili do
dvojic a chodili se svázanýma nohama přes překážky na čas. Byla to
veliká zábava. Chtěla bych 7. A hrozně poděkovat.
Lada K.
Prvního června jsme byli na dětském dnu. Připravila ho 7. A. Bylo
10 úkolů. Myslecí, pohádkový a sportovací. Nejvíc se mi líbilo kopání
na láhve.
Míša Š.
Prvního června pro nás 7. A připravila dětský den. Líbily se mi
všechny soutěže, moc děkuji spolužákům ze 7. A, protože ty soutěže
skvěle připravili a moc jsem se zabavila.
Elena Š.

Tajemný svět skla a jeskyní
Vážení čtenáři, v rámci projektu Vzdělávání 4.0 ve spolupráci
s Gymnáziem Blovice pro nás byla připravena návštěva skláren
Rückl v Nižboru, kde jsme dostali možnost podrobně se seznámit
s celým procesem výroby skla a produktů z tohoto nádherného
materiálu. Měli jsme možnost dívat se mistrům sklářům takříkajíc přímo pod ruce, kde přímo před našima očima dokázali ze
žhavého materiálu vytvářet fantastické věci.
Druhé zastavení bylo v Koněpruských jeskyních, kde jsme pronikli do tajemného podzemního světa. Celý výlet jsme si moc užili
a vřele doporučujeme ostatním podniknout podobnou exkurzi.
Pavel Pelcr

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
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SVATOJÁNSKÉ MUZEUM
NEPOMUK

100 LET
PANENKY

E-mail:
E-mail: nepomuk@rkevropa.cz
nepomuk@rkevropa.cz

BUDOU NEMOVITOSTI LEVNĚJŠÍ?
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T: 736 525 740

Cena: 4.250.000 Kč

Cena: 300.000 Kč

2 730 000 Kč

Prodej lesa, 4. 848 m2, 2 730 000 Kč
Nechanice u Nových Mitrovic

Prodej rodinného domu, 2KK,
2
, pozemek
1.650 m2, Chlumy
103 m
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU 4+1,
4+1,
K prodeji
nabízíme
dům po
2 rekonstrukci
POZEMEK
1
289
POZEMEKzahradou
1 289 m
m2,, aNEPOMUK
NEPOMUK
s prostornou
stodolou.
Možnost půdní vestavby či zvětšení bytové
plochy o navazující maštal.

Parc. číslo 614, převažuje porost smrku
ve stáří 15-45let. Část ve stáří 79 let je
k vytěžení.

Kód: 55356

Kód: 55214

www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk
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rozhovor měsíce

Sběratel je
šťastný člověk
Rozhovor s Jiřinou Havlovou
Text a foto: Hana Staňková

Dalo by se říct, že Jiřina Havlová si hraje s panenkami. Má jich tolik, že pro ně zřídila
v Plzni muzeum. Za 15 let uspořádala skoro pět desítek výstav panenek, o historii jejich
výroby u nás napsala knihu Česká panenka. V Nepomuku vystavovala už v roce 2017,
v rodném domě Augustina Němejce. Požádala jsem ji o rozhovor, když instalovala novou
výstavu s názvem 100 let panenky ve Svatojánském muzeu. Výstava potrvá do 30. září.
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FB skupina: Panenky sbírám pro radost
Muzeum panenek v Plzni: www.muzeumpanenekplzen.cz

VI. festival panenek v Plzni:
17. – 18. 9. 2022
KD Šeříkovka

Nevystavujete v Nepomuku poprvé, jak se vám líbí město a prostory arciděkanství?
Nepomuk se mi líbí moc, mám tady i přátele. Už jsem navštívila
Svatojánské muzeum a pak jsem byla v galerii Augustina Němejce,
kde jsem měla před časem taky výstavu.
Prostory arciděkanství jsou krásné, mají své kouzlo.
Také se mi líbí, že se město stará o kulturu, že se tu něco děje,
koncerty a poutě, ale i závody motorek.
Co tady na výstavě návštěvníci uvidí?
Výstava je připravena přímo pro toto stylové prostředí. Představuji
hračky od období secese, což je k vidění málokdy. Návštěvníky bych
pozvala na starožitné, i porcelánové panenky, ale také ty, které vyráběl závod Hamiro. Pak jsou tu kočárky a další doplňky, jako třeba
pokojíčky, kuchyňky, kamínka. Myslím, že nejenom děti, ale i nároční
sběratelé tuhle kolekci ocení.
Doplním ještě informační panely, aby tu byla i vzdělávací část.
Výstava potrvá do konce září, mohla by být vhodná i pro školy.
Jak jste se dostala ke sbírání panenek?
Moje babička prováděla v Západočeském muzeu a já jsem tam jako
holčička skoro bydlela. Jestli znáte film Noc v muzeu, tak já jsem
měla celé dny v muzeu. Byly tam úplně jiné hračky, než jsme měli
za socíku, byl to pro mě fantastický ráj.
S panenkami jsem si hrála, jak je to běžné. Potom jsem ale dostala
od babičky její panenku, která přežila druhou světovou válku, byla
to rodinná památka. Tuhle panenku jsem pak s sebou vozila, kamkoliv jsem se stěhovala.
V dospělosti jsem zjistila, že mám vztah ke starým věcem, začala
jsem se zabývat starožitnostmi a trochu je studovat. A jak jsem
prodávala starožitnosti, zjistila jsem, že je velký zájem i o panenky,

a tak jsem si k té své památeční pořídila ještě jednu a druhou
a další a další, no, a pak už jsem udělala první výstavu na Blatné
na zámku u paní Jany Germenis-Hildprandtové, která mi poskytla
prostory. A tak jsem našla svůj směr.
Výstav jste od té doby uspořádala už velké množství, která
byla nejdál?
Nejdál byly panenky na Slovensku, Skalica - Holíč, jely kamionem.
Jak člověk dospěje k rozhodnutí, že opustí zaměstnání a bude
se věnovat naplno panenkám?
No, když zjistíte, že máte v práci míň peněz, než si vyděláte doma,
budete chodit do práce? Ne. Půjdete svojí cestou.
Ale přemýšlím o tom, že si půjdu zase na chvilku do práce odpočinout.
Jak se lidé dozvěděli, že opravuju panenky, tak mám tolik zakázek,
že už nestíhám opravovat ty svoje. Pořád chodí nové a nové balíčky.
Nakupí se to, tak to udělám, ale za chvilku je tu další oprava. Člověk
by měl být za to rád, ale pak nemůžu dělat to, co bych chtěla. Tak si
myslím, že když půjdu do práce, budu mít víc času.
Co jste dělala předtím?
Jsem vyučená elektrikářka s maturitou. Prošla jsem i strojírenstvím,
Škodovkou, takže vrtačka pro mě není problém, nástroje jsou moji
kamarádi. Ale profesně jsem byla ajťák, vedoucí obchodního oddělení s elektroinstalačním materiálem, marketingový specialista,
webmaster, všechno možné.
Kolik řemesel jste se musela naučit při opravování panenek?
Kadeřník, parukář, obuvník, krejčí… Hračky mají mechanické spoje,
pohyblivé části, jsou natahovací na klíčky a podobně, takže je toho
dost. Jsem vlastně i doktor.

rozhovor měsíce
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Kolik panenek máte ve sbírce?
Mám jich tři a půl tisíce. V současnosti jsou v Plzni v mém Muzeu
panenek, tady na výstavě ve Svatojánském muzeu a také mám výstavu
na zámku v Nebílovech. A ještě stále mám co vystavovat.
Jak se o ně staráte?
Češu je, vyměňuji gumičky, lepím řasy. Například gumové retro
panenky, to znamená třicet let staré, mažu krémem, aby ta guma
nezpuchřela. Sádrové hračky se zase loupou, tak je opravuji, je
to pořád dokola.
Jak sháníte informace?
Prvním impulsem k napsání mé encyklopedie Česká panenka bylo,
když za mnou přišel jeden dědeček a vyprávěl o tom, že vyráběl
panenky Hamiro a že chce někomu předat informace, jak to bylo.
Fascinovalo mě, že se tady v Čechách něco vyrábělo, a říkala jsem
si, že je třeba o tom rozvíjet povědomost, protože teď se všechno
dováží z Číny.
První vydání bylo hned vyprodáno, 500 kusů pryč, protože nikdo
jiný něco takového nenapsal.
Představte nějaké zástupce, kteří vytvářeli jméno české hračky.
Hamiro v Rokycanech, tam se vyráběly hračky jak plyšové, tak
plastové. A pak třeba Gumotex Břeclav, ti vyráběli známé pískací
hračky, na designu se podílelo mnoho umělců, jako je Libuše Niklová nebo Anna Vystydová. Potom máme Technoplast, Fatru Napajedla a podobně.
Přibližte nám historický vývoj panenky.
První byly dřevěné, možná hliněná Venuše, kdo ví.
Nejdřív se používalo na panenky dřevo, látka, plsť. Pak se začaly
vyrábět porcelánové hlavičky, potom dřevěná pohyblivá tělíčka.
Poté se přešlo na takzvaný papírmaš, to je směs papíru a sádry, ty
byly těžké a praskaly, tak se začaly vyvíjet z tvrzeného plastu. Doba
pokročila a výrobci se snažili, aby hračky byly měkčí a vydržely co
nejdéle, takže se dělaly gumové, a vývoj samozřejmě pokračuje.
Jaké máte ve sbírce vzácné exempláře?
Vzácné panenky jsou ty s porcelánovými hlavičkami, které pochází
z období secese, kolem roku 1890, mají pohyblivá tělíčka, jsou
i tady na výstavě. Můžete tu vidět i perfektně propracovaný nábytek bez použití jakéhokoliv hřebíku. Truhláři to tenkrát dělali
v malém stejně jako skutečný nábytek a vydrželo to doteď, to mě
taky fascinuje.
Máte nějaký vysněný kousek, který byste do sbírky chtěla získat?
Já bych řekla, že sběratel je šťastný člověk, protože se pořád těší na
nový kousek. Nejdřív sbírá všechno, pak to začne studovat a chce si
udělat nějakou pořádnou kolekci, protože přece jenom je to investice. Peníze ztrácejí hodnotu, tak je lepší je mít třeba v panenkách
než na účtu. Starožitnosti vždycky budou mít hodnotu, jsou to dobře
uložené peníze. Ale musíte se vzdělávat, vědět, co koupit a případně
si to nechat dobře opravit.
Já už se teď snažím vytříbit, takže ty panenky, které já bych
chtěla do své sbírky, Arias, krásné realistické, ty se cenově pohybují kolem třiceti tisíc. Také rozšiřuji sbírku starožitných panenek, tak kdyby někdo měl takovou panenku a nevěděl, co s ní,
ráda ji umístím jak sem na výstavu, tak do Muzea panenek, které
mám v Plzni.
Některé lidi velké množství panenek pohromadě děsí, nesetkala jste se s tím?
Ti lidé, co se děsí, se na ně schválně chodí koukat.
Já si myslím, že ten strach pochází ze sledování hororových filmů,
kde panenky používají jako strašidla. Ale mám i děsivou panenku,
jmenuje se Anabel.
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Nicméně panenky jsou spojovány s magií.
V muzeu mám jednu panenku, kterou jsem měla na té výstavě
v Holíči na Slovensku. Přišly tam i nějaké vědmy a říkaly, že ta
panenka nechce být sama. A je pravda, že se ke mně dostala od jedné
paní, které ji věnovala její nejlepší kamarádka, než šla do koncentračního tábora. Takže je možné, že na tom něco je.
Jak poslouchám, sbíráte nejenom panenky, ale i příběhy.
Vlastně ano. Když člověk cestuje po různých trzích, i do ciziny, vidí,
jak se ti sběratelé s panenkami loučí, objímají je a pusinkují, mají
k nim vztah. Třeba v Norimberku nebo v Coburgu, tam jsou velké
festivaly panenek, Puppenfestival se to jmenuje.
Vy také organizujete v Plzni festival panenek, jak se to dělá?
V roce 2006 jsem založila facebookovou skupinu, jmenuje se Panenky
sbírám pro radost. Má už čtyři tisíce členů. Tam spolu komunikujeme, vzájemně se navštěvujeme a pořádáme i festival panenek
v Plzni. Lidí, kteří se panenkami zabývají, je opravdu hodně, a když
se sjede na festival až tisíc lidí, je to opravdu pěkné. A každým rokem
se návštěvnost zvyšuje, i minulý rok, přestože byl covid, dorazilo
nějakých 800 lidí.
Sejdou se tam lidé, kteří sbírají starožitné panenky, retro panenky,
kočárky. Součástí festivalu jsou velká kočárkování, srazy, tady v Západočeském kraji, v Poděbradech, všude možně.
A účastní se i muži, kteří dělají krásný nábytek pro panenky, staví
i třeba dvoumetrové domečky. Když vidím, že se to lidem líbí, tak
mě to baví.
Stíháte ještě nějaké další koníčky?
V sezóně je to náročné, léto si moc neužívám. Ale mám čas vyjet na
kolo, dojedu se podívat někam na zámek. I na pivo si zajdu. Ale je
pravda, že tohle je hlavní koníček. A teď mi přibyl ještě další, a to je
lego, které sbírá přítel, tak mu pomáhám ho skládat.
Co vám v poslední době udělalo radost?
Po té dlouhé době, kdy jsem cítila takový útlum, že lidé nikam moc
nechodí, a už jsem si říkala, jestli to, co dělám, má do budoucna
význam, mi udělalo radost, že na zámku v Nebílovech byli návštěvníci úplně nadšení. Zase se to točí okolo panenek.
Co by ještě mělo na závěr zaznít?
Chtěla bych čtenáře pozvat na výstavu a dodávám, že každá vstupenka je zároveň sleva na naše další akce, na výstavu do Nebílov do
konce prázdnin, do Muzea panenek nebo na festival. A po republice
máme další muzea, jako je muzeum v Semilech, v Drahoňově Újezdě,
v Manětíně, takže i tyto hezké prostory mohou návštěvníci vidět.

Děkuji za rozhovor.

Jiřina Havlová je sběratelka, vystavovatelka a spisovatelka
uchovávající kulturu pro budoucí generace.
Žije v Plzni, kde provozuje Muzeum panenek, můžete ji však
znát z muzeí v Žebráku, Nepomuku, Manětíně či z Muzea řemesel v Letohradu. Mohli jste ji potkat na zámcích v Křimicích,
Nebílovech, Blatné, na hradě Opálka, ale též na Slovensku
v Halíči a Skalici.
Také byla k vidění v České televizi v pořadu Toulavá kamera
a dalších médiích.
Kromě sběratelství se věnuje focení, četbě, studiu historie,
pletení, šití a turistice.
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Ohlédnutí za Nefestíkem

Igloo Boyz (rock z Vrčeně)

Belau

Sólový hudebník Lazer Viking, občanským jménem Jakub Kaifosz,
se vynořil již před pár lety jako svébytný kytarový mág, který vrstvil
jednotlivé zvukové plochy za pomoci samplerů a sekvencerů, v kombinaci se zpěvákovým uhrančivým hlasem byla výsledkem hudba, která
více než zdařile evokovala konec šedesátých let. S novou, již čtvrtou,
deskou opustil kytary a vsadil vše na elektroniku. Jeho současnou produkci, kterou zejména prezentoval v rámci sobotního odpoledního
vystoupení, můžeme označit za inteligentní retro pop.
Z jiného soudku je P/\ST. Svérázný objev českého hip-hopu. Tedy
pokud lze toto originální duo takto zaškatulkovat. P/\ST tvoří spolužáci z pražské DAMU Daniel Kranich a Ivo Sedláček, projekt vznikl na
katedře experimentálního a loutkového divadla. P/\ST přináší významově nabité, drsně poetické české texty v kombinaci s nabroušeným
elektro/rap/metalovým zvukem. Mimořádně energické vystoupení
představovalo vyvrcholení sobotního večera i celého festivalu.
Před nimi vystoupil budapešťský downtempový projekt Belau. Pro
některé návštěvníky byli právě oni důvodem, proč na Nefestík dorazit.
Belau mají na svém kontě dvě maďarské ceny Grammy, jejich hudba
zazněla v několika seriálech HBO. V Česku hráli letos teprve podruhé,
vloni dvakrát a předloni ani jednou. A šlo skutečně o unikátní zážitek.
Nejenže celé aranžmá, zvuk a pódiový projev přetékaly profesionalitou a uměleckou kvalitou, kapela koncert postupně od éterického
chilloutu gradovala až k opravdu energické taneční show.
Mohli bychom vyzdvihnout i další pozoruhodné vystupující jako
violoncellistku Veronique, elektrofolkový projekt Mates von Lunapark
nebo písničkářku Evu Vargo. Na podrobnější recenzi zde bohužel již
není místo. Obzvlášť když celkově v programu Nefestíku figurovalo
téměř čtyřicet vystupujících projektů.
Již nyní organizátoři pracují na dramaturgii dalšího ročníku.
Uvidíme, zda bude obdobně kvalitní a objevná, či snad ještě zas
o krůček lepší.
Nefestík se konal za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,
Plzeňského kraje a města Nepomuk.

Čečovice vydaly knihu
o své historii

P/\ST
foto Klára Šelmátová

O posledním jarním víkendu se již podvanácté konal multižánrový
hudební festiválek Nefestík, po programové stránce nejpestřejší
a nejbohatší z kulturních událostí, které se v Nepomuku každoročně odehrávají.
Nefestík je zaměřen zejména na hudbu, především na ty žánry,
které můžeme shrnout pod označení alternativní či nekomerční.
Nechybí ale ani divadlo, film či autorská poezie. Jednou ze základních dramaturgických premis festivalu je snaha o objevování nových
jmen a talentů. I letos proto nechyběly projekty, které zazněly poprvé
nejen na této akci, ale i v rámci širšího regionu. Zmiňme alespoň
některé z nich:

Při příležitosti 130. výročí založení
hasičského sboru v Čečovicích byla
vydána kniha Josefa Brožíka Historie
obce Čečovice.
Kniha nabízí na více než 500 stranách 1000 restaurovaných a kolorovaných historických fotografií, které
jsou uspořádány do tří částí. První
představuje historický vývoj obce od
nejstarších dob po rok 2020. Druhá
mapuje jednotlivé domy a jejich obyvatele a třetí část je věnována životu
v obci – spolkům, zemědělství, tradicím, zajímavostem atp.
Publikace byla vydána za finanční podpory Klaus Timber a. s.
Kniha je k dostání v nepomuckém infocentru za 690 Kč.
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V Neurazech oslavili
otevření letního kina
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Eliška Zajícová zazpívala
v Nepomuku barokní árie a písně

Ve středu 29. června bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované a zdigitalizované letní kino v Neurazech. Přes nepřízeň počasí
si návštěvníci užili bohatý program, který začal odpoledne dětskou
show, pokračoval hudebními a tanečními produkcemi i šermířským
vystoupením a zakončilo jej promítání filmu Jana Svěráka Betlémské světlo. Režisér Jan Svěrák spolu s dalšími hosty přijal na slavnostní otevření kina pozvání a jeho přítomnost a milá slova potěšila
všechny přítomné.
Srpnový program digitálního letního kina v Neurazech
• pátek 5. 8. 	 Zátopek
• sobota 6. 8. 	 V létě ti řeknu, jak se mám
• středa 10. 8. 	 Plná 6 				
• pátek 12. 8. 	 Řekni to psem 				
• středa 17. 8. 	 Ušák Chicky a Zlokřeček
foto Lukáš Mácha
• sobota 13. 8. 	 Kdyby radši hořelo 		
• pátek 19. 8.
Hádkovi
• sobota 20. 8.
Rychle a zběsile 9					
V sobotu 16. července vystoupila v kostele sv. Jana Nepomuckého mez• pátek 26. 8. 	 Tlapková patrola ve filmu
zosopranistka Eliška Zajícová za varhanního doprovodu Pavla Svobody.
• sobota 27. 8. 	 Pánský klub		 			
Eliška Zajícová se zpěvu věnuje od roku 2004. Od roku 2015 spolu			
pracuje se známým českým pěveckým souborem Martinů Voices pod
Začátek představení 21:00 hodin, vstupné 100 Kč,
vedením Lukáše Vasilka, s nímž vystoupila například v rámci festivalu
změna programu vyhrazena.
Struny podzimu při provedení autorské hudby Zdeňka Lišky k filmu
Markéta Lazarová. V roce 2016 byla externí výpomocí také Filharmonickému sboru v Praze, se kterým si zazpívala Mahlerovu 8. symfonii
v Drážďanech ve spolupráci s Izraelskou filharmonií. V březnu roku
2018 získala 2. místo na interpretační soutěži „Zahraj si s Českou
filharmonií“ a zároveň možnost s Českou filharmonií v budoucnu
sólově vystupovat. Pravidelně spolupracuje se soudobými skladateli
a prezentuje jejich díla. V současné době studuje na hudební univerzitě ve Švýcarsku.
Koncert se konal za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci letního barokního festivalu a organizoval ho Mikroregion Nepomucko ve spolupráci s Farností Nepomuk.
Konal se rovněž k připomínce 100. výročí od smrti JCKV blahoslaveného
Karla I. Habsbursko-Lotrinského, posledního císaře rakouského, krále českého,
markraběte moravského etc.
foto Pavel Motejzík

V Městském muzeu začaly prázdniny čokoládou
V prostorách Městského muzea a galerie v Nepomuku byla 1. července otevřena výstava zapůjčená z Muzea obchodu v Bratislavě
s názvem Čokoláda v Československu. Vernisáž byla zahájena
přednáškou doc. Mgr. Karla Černého, Ph.D. Počátky čokolády
v Evropě a v Čechách. Návštěvníci byli poutavým způsobem
seznámeni s historií čokolády od rostliny kakaovníku přes první
písemné záznamy o kakaových bobech po rozšíření konzumace
čokolády v Evropě. Výstava potrvá do 25. září.
foto Pavel Motejzík
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Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Nepomuk II se blíží do finále
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

mohou nalézt spolu s další dokumentací na internetových stránkách
www.masnepomucko.cz. Bližší informace o realizovaných aktivitách
jsou k dispozici na facebookovém profilu projektu.
Vzhledem k blížícímu se konci druhé etapy MAP v září 2022 začínáme připravovat pokračování projektu MAP III, jehož cílem bude
podpora společného plánování v území a spolupráce zřizovatelů,
ředitelů škol, pedagogických pracovníků, rodičů a dalších aktérů
tak, aby byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.
Všem příznivcům rozvoje vzdělávání přejeme krásné léto a těšíme
se na setkání v novém školním roce!
foto archiv projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II (MAP II) zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání se pomalu blíží ke svému konci. Co nabídl v uplynulých třech
měsících a co nás čeká?
Ředitelé mateřských a základních škol v území se několikrát
společně setkali nad aktuálními tématy. Mapovali situaci v území
z hlediska kapacity škol v souvislosti s přijímáním ukrajinských
žáků, diskutovali o důležitosti strategického řízení a plánování ve
školách a seznámili se s možnostmi čerpání dotací z programu IROP
pro mateřské a základní školy.
Strategickému řízení a plánování ve školách se věnovali i členové
pracovní skupiny Financování, kteří se spolu s metodičkou MAP
Mgr. Janou Černouškovou zaměřili na evaluační procesy a tvorbu
akčního plánu.
V rámci jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se
v Mateřské škole Vrčeň setkaly ředitelky, učitelky i asistentky pedagoga. Kromě řešení radostí a starostí spolu sdílely příklady dobré
praxe a vzájemně se inspirovaly.
Na konci května se uskutečnilo závěrečné setkání k projektu Čtení
– nejlepší učení! Projekt na podporu čtenářské gramotnosti si kladl
za cíl vzbudit zájem dětí o četbu a rozvíjet jejich čtenářské schopnosti. Máme radost, že se to učitelům, kteří s knihami a metodickými materiály ve výuce pracují, daří!
V souvislosti se změnami Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání v oblasti ICT proběhly dva semináře vedené
krajskou metodičkou SYPO Mgr. Pavlou Sýkorovou, které pomohly
pedagogům lépe pochopit, jak nově uspořádat výuku a jak novou
informatiku a digitální kompetenci propojit s ostatními obory
a začlenit do školních vzdělávacích programů.
Ředitelé a školní metodici prevence se společně setkali v rámci
platformy zaměřené na rozvoj bezpečného a zdravého klimatu ve školách. K diskuzi byli tentokrát přizváni i výchovní poradci a speciální
pedagogové. Společně s hostem, etopedem Markem Černým, sdíleli
své zkušenosti s úlohou a činností školních poradenských pracovišť.
Jednou z klíčových oblastí projektu je také tvorba strategických
dokumentů k rozvoji vzdělávání v ORP Nepomuk. V této oblasti došlo
k aktualizaci analytické a revizi strategické části Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023. Na jednání Řídícího výboru
MAP byl aktualizovaný dokument projednán a schválen. Zájemci ho

Pavlína Jandošová, realizační tým MAP II

výročí
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Nepomučtí rybáři slaví 120. výročí založení
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Nepomuk je nezisková organizace, která se orientuje na výchovu rybářské mládeže,
pořádání kulturních akcí a rybářských závodů, rybolov, hospodaření na svěřených revírech a tvorbu násadových ryb z chovných
rybníků a potoků k nasazení na svěřený revír.
Rybářské revíry, na kterých hospodaříme, jsou: Úslava 5, který
začíná výtokem z rybníku Labuť v Žinkovech a končí nad jezem
v obci Srby, pstruhový revír Úslava 5 na myslívském potoce začínající pod rybníkem Malý Myslív a končící pod mostem v Třebčicích a v neposlední řadě rybník Klášter.
V dnešní době obhospodařujeme 20 chovných rybníků. Mezi
největší z nich patří Špitálský rybník v Nepomuku, rybník v Čížkově, rybník Klejnot a mlékárenské rybníky ve Dvorci.
Z hlediska sportovního rybolovu organizace obhospodařuje
18 km dlouhý úsek mimopstruhového revíru Úslava 5 a 15 km
dlouhý pstruhový revír Úslava 5. Dále pro své členy zajišťujeme
rybolov na klášterském rybníce.
V rámci výchovy rybářské mládeže pořádá naše organizace
rybářský kroužek. Děti a mládež se aktivně účastní rybářských
závodů, práce okolo chovných rybníků, kulturních akcí a také
rybářského tábora, který organizujeme.
Naše kulturně-sportovní část pořádá tradiční Rybářský bál
v Klášteře, kulturní akce pro veřejnost a akce s okolními městy
a spolky v okolí Nepomuka. Taktéž pořádáme velké množství
rybářských závodů pro mládež i dospělé.
K letošnímu 19. červenci čítá naše základna 431 členů, z toho
69 dětí do 15 let a 19 juniorů do 18 let. Převážný počet členů je z okolí
Nepomuka a velmi malá část je z širšího okolí západních Čech.
A takhle jsme začali…
Dne 20. června 1902 byla do hostince Panský dům svolána valná hromada.
Na této valné hromadě bylo usneseno založení spolku jménem „Rybářský
klub“ v Nepomuku.
Tehdy pan Gabriel Jirsík pronajal jak od velkostatku Zelená Hora, tak
od fary Vrčeň řeku Úslavu s přítoky od mlýna zvaného Hyndrák přes obce
Železná Huť a Srby až na hranice Ždírce. Dále byl pronajat potok od klášterského jezu až po ústí řeky.
Vznikly stanovy, které hned v § 1 ustanovily češtinu jako jednací řeč
a v případě, že by byla řeč změněna, došlo by k zániku spolku. Je tedy
velice obdivuhodné, že spolek vydržel i za doby, kdy byla němčina úředním jazykem. Po odsouhlasení návrhu byly první spolkové stanovy dány
do tisku a vyšly s datem 8. července 1902.
I. řádná valná hromada proběhla dne 16. srpna 1902 opět v hostinci
Panský dům. Schůze se zúčastnilo 16 zájemců a na programu bylo přečtení
stanov, definitivní přijímání členů a volba výboru. Od této valné hromady
měl klub 26 členů, prvním předsedou se stal G. Jirsík, místopředsedou
J. Krajíček a jednatelem L. Král.
Taktéž byl stanoven roční členský příspěvek na 5 Kčs, zápisné na 2 Kčs,
zakládající členové složili 25 Kčs jednou pro vždy. Volební období bylo
stanoveno tříleté.
Tím byl nepomucký rybářský klub založen a klubovní život se rozjel naplno…

foto archiv Českého rybářského svazu, MO Nepomuk

Při příležitosti 120 let od založení místní
organizace Českého rybářského svazu v Nepomuku
zveme všechny na zábavné odpoledne:
v sobotu 3. září od 13:00 hodin
v okolí restaurace Na Vyskočilce (Knárovka)
Program:
•14:00 vystoupení hudební skupiny Srbská muzika
•15:30 promluvy hostů a ocenění dlouholetých členů MO Nepomuk
•18:00 večerní zábava s vystoupením hudební skupiny Mišmaš (zpívaná)
Během odpoledne jsou pro vás připraveny ukázky a aktivity:
•simulátor lovu ryb a střelby
•lov ryb na rybníčku na Knárovce pro děti
•závodní hody na terče rybářským prutem
•vybavení pro výlovy a přepravu ryb
•expozice ryb našich vod
•informační panely o historii a činnosti MO Nepomuk
Můžete se těšit na rybí speciality, nebude chybět ani dětský koutek
s rybářskou tématikou.
Jan Hozman, Český rybářský svaz z. s., místní organizace Nepomuk
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Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Kramolín – v sousedství motokrosu

Obec Kramolín leží asi pět kilometrů od
města Nepomuk a je známá především jezdcům a fanouškům motosportu, protože se
může pochlubit závodním areálem, kde
se konají republikové i mezinárodní akce.
Obec má rozlohu 367 ha a je zde hlášeno
120 obyvatel.
Starostkou obce je čtvrtým rokem Petra
Němečková, které jsme položili několik otázek.
Povězte nám o nějakých historických nebo turistických zajímavostech
vaší obce.
První písemná zpráva o obci Kramolín je
z roku 1437. Jméno obce vzniklo pravděpodobně od slova Kramoliště, což znamená
neustálé špatné jednání v tomto kraji – mordy, přepadávání a drancování. Naše obec patřila k panství Zelenohorskému a po jeho rozdělení v roce 1638 k panství Plánickému. Lidé tu byli vždy pracovití,
o čemž mimo jiné svědčí postavení dvou škol. V roce 1884 došlo
k vysvěcení nové školní budovy v č. p. 61. Protože dětí v obci přibývalo, například v roce 1908 chodilo do školy 96 žáků, musela obec

uvažovat o nové škole, která byla otevřena
v roce 1913 a v roce 1964 pro nedostatek žáků
uzavřena. Školní budova je stále dominantou
obce, nyní po opravě soukromého vlastníka.
Významnou historickou památkou v obci
je šestiboká kaple na návsi z poloviny
19. století.
Obec Kramolín se proslavila kulturou
v hospodě U Kubátů, která je v majetku obce
a je dlouhodobě pronajímána.
Nejvíce ve světě Kramolín proslavil sportovní areál, který za dlouhá léta prošel velkými změnami a je v majetku Automoto klubu
Nepomuk. Zde se konají velké sportovní akce,
například Mistrovství světa v sidecarcrossu.
Duší celého areálu je místní občan Jan Polívka
st., kterému říkáme otec závodiště.
Jakou dlouho jste starostkou?
Starostkou jsem první volební období, které pomalu končí. Celé čtyři
roky jsem dávala dohromady vyúčtování stavby vodovodu a kanalizace. Velkou zásluhu na tomto velkém projektu pro tak malou
obec má bývalý dlouholetý starosta Zdeněk Krist. Tato investice se
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plánovala zhruba 10 let, než se podařilo sehnat dotace. Nyní bylo
potřeba vše papírově doložit pro vyúčtování dotací, včetně provedení kolaudace. Poslední vyúčtování budeme dokladovat ještě
před koncem tohoto roku. Ale za velký úspěch považuji, že úvěr ve
výši sedm milionů korun, který si obec musela na vybudování vzít
od banky, se nám podařilo zaplatit a v této těžké době je obec bez
dluhů. To se povedlo na úkor vytěžení lesů v majetku obce z důvodu
kůrovcové kalamity. Prostě za les vodovod a kanalizace – domnívám
se, že naši předci, kteří les zakládali, by s tím souhlasili.
Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
I přes tuto náročnou práci jsme našli čas na realizaci další dotační
akce z Plzeňského kraje, a to rekonstrukci obecního úřadu, který
byl v havarijním stavu.
Další velkou akcí, která proběhne letos v létě, bude oprava komunikace přes Kramolín, na které se částečně podílí obec. Hnacím
motorem této akce byl zastupitel Miroslav Šulc, s jehož pomocí se
podařilo tuto opravu nastartovat. Budou vyměněny všechny žlaby
v celé délce krajské komunikace v obci a následně proběhne pokládka
nového povrchu vozovky poničeného po výkopech kanalizace, vodovodu a plynu. Už se všichni těšíme na příjemnou jízdu obcí Kramolín.
Jaké radosti a starosti v obci v současnosti máte?
Těším se, že se nám během léta podaří dokončit stavbu pergoly u hospody, aby tradiční letní posezení před hospodou bylo pro nás všechny
příjemnější. A hlavní pýchou je, že všechno dřevo, které bude použito na stavbu pergoly, je z našich obecních lesů. Bude to i památka
na naše předky, kteří les vysadili a dobře se o něj starali. Zároveň
nás zaměstnává i zajištění vysázení nového lesa, aby i naše vnoučata
a pravnoučata měla nějaký zdroj peněz pro další rozvoj obce.

Oslava 120 let SDH Kramolín
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Jaký je společenský život v obci? Fungují u vás nějaké spolky?
Spolek, na který se při svojí práci mohu vždy spolehnout, je místní
Sdružení dobrovolných hasičů Kramolín pod vedením pana Syrového. Hasiči naši obec skvěle reprezentují při soutěžích, ke kterým
vedou i místní děti a ženy. Také ale všichni neváhají přiložit ruku
k dílu při nejrůznějších brigádách v obci. Jsem hrdá, že je jako obec
můžeme podporovat.
V obecní hospodě jsou pořádány kulturní akce pro všechny věkové
kategorie od dětských maškarních až po setkání důchodců.
Stálicí v programu SDH je tradiční stavění máje, kde se sejde
celá obec, chlapi máj ručně vztyčí a poté se všichni společně
dlouho do noci dobře bavíme. Nebo štědrovečerní zpívání u rozsvíceného vánočního stromu, kde si společně, mladí i ti dříve
narození, zazpíváme koledy a popřejeme si před štědrovečerní
večeří. Nemohu zapomenout ani na každoroční podzimní pochod
kolem Kramolína, kdy společně vyrážíme na procházku po okolí
naší krásné obce.
Jaké máte v obci plány do budoucna?
Pokud se mi podaří uspět i v nadcházejících volbách, ráda bych se
pokusila o realizaci fotovoltaických panelů pro snížení spotřeby
elektrické energie v obecních objektech, jako je čistírna odpadních
vod, úpravna vody atd. Další výzvou je udržování obecního mobiliáře v co nejlepším stavu.

Děkujeme za rozhovor.
foto archiv obce
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Prázdniny ve Fénixu

VI. setkání rodu Němejců
v Nepomuku

Školní rok 2021/2022 je za námi a kancelář je i přes léto otevřena
každý všední den od 8:00 do 12:00 hodin. Přípravy na nový školní rok
jsou v plném proudu. Rozvrh lekcí a kurzů na školní rok 2022/2023 je
předběžně spuštěn na našem webu. Upozorňujeme, že může dojít ke
změně dní a časů podle volného času lektorů, kteří mají děti a neví
dopředu jejich rozvrhy.

Poslední prázdninovou sobotu
27. srpna se v Nepomuku přesně
po pěti letech uskuteční v pořadí
již VI. historické setkání rodu
Němejců, které se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty
města Jiřího Švece od 10:30 hodin
v sále Švejk Restaurantu U Zeleného
stromu. Předešlá setkání se konala v letech
1999, 2002, 2007, 2012 a 2017. Setkání se zúčastní kolem 110 nositelů
našeho příjmení, ale také dalších příbuzných a sympatizantů našeho
rodu z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Touto cestou bych
rád pozval na setkání všechny blízké i vzdálené příbuzné z Nepomuku i okolí.
Letos uplyne 489 let od první zmínky o našem historicky bezpečně prvně doloženém předku Janu Němejcovi (1533), strakonickém
měšťanu, a především pak rovných 300 let od příchodu Němejců
do Nepomuku (v Nepomuku se v roce 1722 usazuje Rudolf Němejc
(1682–1746), pozdější starosta města). Součástí setkání bude, po mši
v kostele sv. Jakuba konané za zemřelé a žijící členy rodu, slavnostní
odhalení pamětní desky připomínající 300. výročí příchodu Němejců
do Nepomuku a výsadba lípy rodu Němejců na starém hřbitově
sv. Jakuba u arciděkanství. Nebude chybět ani tradiční společné
fotografování a prohlídka expozice Svatojánského muzea. Na závěr
programu proběhne v prostorách rodného domu Augustina Němejce
slavnostní vernisáž obrazů a grafiky Tomáše Němejce.
Součástí setkání bude rovněž blok přednášek věnovaných historii rodu a tradiční prezentace v pořadí již 6. rozšířeného vydání
Almanachu rodu Němejců, který zahrnuje kompletní zaktualizované
údaje týkající se rodu Němejců od 1. poloviny 16. století po rok 2022.
Na setkání bude rovněž představen (staro)nový web věnovaný genealogii rodu Němejců (http://nemejc-genealogie.cz), kde se zájemci
mohou dozvědět základní informace z historie rodu.
V letošním roce byla ve spolupráci s Českou genealogickou
a heraldickou společností v Praze a Českou poštou vydána poštovní známka hodnoty B (19 Kč) s Němejcovským osobním znakem
(ve znaku je maltézský kříž – Strakonické panství – a Zelená hora
u Nepomuku, obé pevně spjato s prakořeny rodu Němejců). Každý
účastník obdrží coby vzpomínku na letošní setkání jeden kus této
unikátní známky.
Přeji vám příjemné prožití léta a těším se na shledanou
27. srpna 2022!

V termínu 25.–29. července se ve Fénixu konal příměstský tábor.
Protože proběhl až po uzávěrce tohoto čísla novin, napíšeme vám
o něm v zářijových novinách.

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.

Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky,
jógamatky). Vstupné 150 Kč.
Kancelář: pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin
nebo po telefonické domluvě
Krásné léto přeje
Petra Voblizová a lektoři Fénixu

Rostislav Václav Němejc, organizátor setkání
mobil: 723 920 770, e-mail: nemejc@email.cz

SDH Louňová
pořádá
/rock, folk & country/

Louňovský fest
a odpoledne pro děti

V sobotu 6. srpna 2022
na louňovském fotbalovém hřišti
Začátek: 18.00 (program pro děti od 15.00)
Vstup: 150,- Kč, děti: zdarma

Občerstvení
zajištěno

Rod Němejců má od roku 2022
svou vlastní poštovní známku
(vydána ve spolupráci s ČGHSP)

zveme vás
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Muzeum krojů a zapomenutých řemesel
v Březí u Žinkov rozšířilo své sbírky
udržovaly své zvyklostní atributy i po rozpadu Rakousko-Uherska.
Například v oblasti Chodska se kroje běžně používaly i v padesátých
letech minulého století.
V současné době je v muzeu prezentována také sbírka spodního
prádla – košile, spodničky, kalhoty, zástěry a další kusy oděvů přinášejí pohled na „nedbalky“ našich předků.
Stále je v muzeu prezentována i sbírka talířů, která byla zařazena
Guinessovy knihy rekordů. K vidění jsou též sbírky chodské keramiky,
pivních sklenic a korbelů. Nadále se rozšiřuje i sbírka šicích strojů
včetně nejstaršího na pohon rukou, sbírka psacích strojů, žehliček
a dalších potřeb nezbytných v domácnostech našich předků.
Každého čtvrt roku pak v muzeu probíhá kulturní program spojený
s předváděním rukodělných a řemeslných technik a příležitostnými
výstavami. Oblíbené jsou pochoutky od Nepomuckých kuchařinek.
Příští akce proběhne v neděli 11. září 2022 od čtrnácti hodin a v kulturním programu se mj. představí Šárka Marková – zpěvačka divadla
Semafor, Karel Bláha – zpěvák z Hudebního divadla Karlín, šestičlenná
folklorní hudební skupina Dudáci a další. Při kulturních akcích je
dána příležitost k prezentaci regionálních umělců, souborů a školních uměleckých kroužků.
Muzeum bylo v současné době zařazeno do přeshraničního projektu „museen & netzwerke – bayerischer wald & böhmerwald“ a je
stále součástí Národního zemědělského muzea Praha.
Návštěva muzea je možná po telefonické domluvě na č. 603 219 131.
Jana Haklová, Jiří Tetzeli

Kulturní centrum Nepomuk srdečně zve na

VÝSTAVU DENIVEK A GLADIOL

foto archiv muzea

Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje nabízí nově
uspořádané expozice doplněné o nové exponáty. Některé doplnily
sbírku krojů, jiné pak rozšiřují sbírku předmětů, které podávají přehled o jednotlivých řemeslech. Mnohá řemesla jsou dnes již zaniklá
a výrobní prostředky, nářadí, nástroje i výrobky dokumentují, jak
před lety probíhala výroba předmětů pro domácnost, hospodářství
či opravářské činnosti.
Sbírka krojů připomíná jejich historii. Od 17. století se počal obyčejný
venkovský oděv pozvolna třídit na oděv pracovní, sváteční a obřadní.
Různé pánské i dámské oblečení pak získalo i název – kroj. Kroj byl
nejen znakem příslušnosti k obci, ale sloužil i k identifikaci jednotlivého nositele. Tak na první pohled zařazoval nositele například mezi
svobodné mládence, nezadaná děvčata, ženaté muže, vdané ženy či
ovdovělé. Kvalita a množství krojů dávalo přehled o ekonomické situaci
nositele. Do doby zrušení nevolnictví se obyvatelstvo jen obtížně stěhovalo do jiných vsí či měst a tak místní příslušnost dokládaly i střihy
či materiály krojů a jejich doplňků. Kroje v západních Čechách si takto

6. a 7. srpna 2022, so + ne: 9 - 16
v rodném domě A. Němejce čp. 129
na nám. A. Němejce v Nepomuku

vstup uličkou nahoře na náměstí vedle budovy bývalé školy
(největší budova náměstí)
Vystaveny budou zejména velkokvěté odrůdy denivek
a spousta kultivarů gladiol, včetně letošních novinek.
Součástí výstavy bude prodej KOSATCŮ, DENIVEK, TULIPÁNŮ,
OKRASNÝCH ČESNEKŮ, KROKUSŮ, OCÚNŮ, brutů GLADIOL
a také objednávka vystavených odrůd denivek a gladiol.
Odborné poradenství zajištěno po celou dobu akce.
Vstupné dobrovolné. Vystavuje Ing. Pavel Novák.
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Obec Lnáře
a Římskokatolická
farnost Blatná
zvou srdečně na

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
OBNOVENÉ KAPLIČKY
SV. JANA NEPOMUCKÉHO
U „PŘÍSTAVU“
v sobotu

13. 8. 2022
od

14:00

K místu určení vyjde ve 13:40 procesí z nádvoří Zámku Lnáře.
Požehnání vykoná P. JCLic. Mgr. Rudolf Maria Hušek, duchovní správce farnosti Blatná.
Jako čestný host se zúčastní Ing. Josef Kalbáč, emeritní senátor Parlamentu České republiky.
Po slavnostním aktu bude následovat sousedské posezení s hudbou na „Přístavu“.

DO NAŠEHO TÝMU V NEPOMUKU I V BLOVICÍCH HLEDÁME ŠIKOVNÉ

SKL ADNÍK Y

NEPOMUK I BLOVICE

Už teď víte, že:

Výsledkem Vaší práce bude:

Co nabízíme:

▬ Máte v oblibě systém a pořádek?
▬ Nevadí Vám občasná práce
v dopoledních hodinách o víkendu?
▬ Pracujete rádi s lidmi?
▬ Ovládáte vysokozdvižný vozík?

▬ Včas, efektivně a kvalitně vydaný
materiál zákazníkovi na skladě
▬ Příjemně obsloužený zákazník,
který se k nám bude rád vracet
▬ Perfektně uklizený a zorganizovaný
materiál na skladě

▬
▬
▬
▬
▬
▬

PAK PÁTRÁME PRÁVĚ PO VÁS!

Zaujala Vás naše nabídka?

Zaučení, praxe tedy není podmínkou
Práci vhodnou i pro absolventy
Za odvedenou práci výborné platové ohodnocení
Jistotu a příjemné pracovní prostředí
Možnost osobního růstu
25 dní dovolené a další zajímavé benefity

Pak nám pošlete strukturovaný životopis na jana.jirincova@unibrick.cz, případně volejte na 777 099 189.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

farnost

Nepomucké noviny / srpen 2022

31

Svatojánský koutek

Půlstoletí od otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého
Zdroj: Emanuel Vlček, Jan z Pomuku
(Svatý Jan Nepomucký):
Jeho život, umučení a slavné
působení ve světle současné
historie a antropologie, Praha,
Vesmír, 1993.

Před padesáti lety, v roce 1972, dal tehdejší pražský arcibiskup František Tomášek souhlas k tomu, aby byla otevřena křišťálová rakev
zdobená zlatem a diamanty s ostatky sv. Jana ve svatovítské katedrále
za účelem antropologického výzkumu ostatků nepomuckého světce.
Stalo se tak po 247 letech od posledního otevření Johánkovy rakve
(1725) při příležitosti celkové opravy stříbrného oltáře a hrobu SJN, a to
v době hluboké komunistické totality. Rakev byla komisionálně otevřena dne 31. května. Datum nebylo vybráno náhodně. Jan z Pomuku
byl 31. května (1721) blahořečen. Navíc na 31. květen připadá svátek
Navštívení Panny Marie, který zavedl arcibiskup Jan z Jenštejna, jehož
generálním vikářem Johánek byl. (Svátek připomíná setkání dvou
žen „v očekávání“ – Panny Marie a sv. Alžběty, jež nosila pod srdcem
Jana Křtitele a za níž se těhotná P. Maria vydala do hor jako za svou
příbuznou. Jan z Pomuku dostal při křtu jméno jistě po Janu Křtiteli
– traduje se také jeho podobný osud s prorokem Janem Křtitelem,
jenž zvěstoval Kristův příchod: oba byli jediní synové starých rodičů,
darovaní jim na vyslyšení prosby matky k Bohu a na přímluvu Panny
Marie). Kompletní Johánkova kostra, spočívající v rakvi na polštářích, byla rozebrána a její jednotlivé části byly předány odbornému
týmu, vedenému špičkovým antropologem prof. MUDr. Emanuelem
Vlčkem, DrSc., k lékařské antropologické analýze. Dne 29. června byly
pozůstatky sv. Jana prohlédnuty odborníky. Až 12. září byly kosterní
pozůstatky znovu složeny, oblečeny a vloženy zpět do rakve. Co bylo
nově zjištěno? Především to, že generální vikář Jan nebyl utopen, ale
byl shozen do Vltavy již mrtvý – zemřel při krutém mučení po opakovaných ranách tupým předmětem do hlavy (byla odlomena horní
čelist, levá lícní kost a proražena lebka). Byly mu prudce vykloubeny
paže v ramenních kloubech při tzv. „štosování“. Zároveň byla ověřena autentičnost ostatků SJN. Světec byl menšího vzrůstu, zřejmě
útlé postavy, měl vysoký a úzký nos, v době smrti mu bylo 45–50 let,

tzn., že zemřel po roce 1340. Dne 17. října 1972 byla také otevřena
stříbrná schrána, která měla ukrývat Johánkův jazyk. Moderními
metodami bylo zjištěno, že zachovaná měkká tkáň (zřejmě vlivem
vlhkosti) v lebce není jazyk, jak se odborníci domnívali v roce 1725,
ale část mozkové tkáně. Datum 17. října souzní se začátkem oslav
v Nepomuku poté, co byl Jan na jaře kanonizován: od 17. do 24. října
1729 přišlo do Nepomukova rodiště na 33 tisíc poutníků!
Marie Bílková

Poutě a slavnosti v Nepomuku
a okolí v srpnu
• NE 7. 8. v 8.00 Vrčeň, kostel sv. Vavřince
– poutní mše svatá
• SO 13. 8. v 15.00 Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince
– poutní mše svatá
• NE 14. 8. v 11.00 Zelená Hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté
– poutní mše svatá
• NE 14. 8. v 15.00 Mladý Smolivec, kaple sv. Vavřince
– poutní mše svatá
• SO 20. 8. v 15.00 Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté
– poutní mše svatá
• NE 21. 8. v 15.00 Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie
– poutní mše svatá
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Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou
a
Farní galerie na „Santiniho schodech“

Vás srdečně zvou na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
a

VERNISÁŽ VÝSTAVY

kopií nejkrásnějších gotických obrazů

autora

Ladislava Čáslavského

„prezident“ Atelieru „K“ – Augustina Němejce v Nepomuku

v předvečer hlavního patrocinia

13. 8. 2022 od 18 hodin
vystoupí chrámový Svatotomášský sbor z Prahy
pod vedením sbormistra Pavla Wernera

vstupné dobrovolné

kulturní kalendář

Nepomucké noviny / srpen 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–neděle 8.30–11.30 a 12.00–17.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na inter‑
netu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena.
NEPOMUK / srpen 2022
do 31. 8.	  Svatý Jan Nepomucký, nezapomněl ani my nezapomeneme – výstava
obrazů ak. malířky Victorie Kodl-Janotové, kostel sv. Jakuba, vstupné 50 Kč / 30 Kč
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, Městské muzeum a galerie Nepomuk
do 31. 8. Otevřen zámek Zelená Hora, pátek, sobota, neděle od 10.00 do 17.00
hodin, www.zelenahora.cz
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 3. 9. Historie čokolády v Československu, úterý–neděle 10.00–11.30 a 12.00–
17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
do 30. 9.	  Výstava 100 let panenky, úterý–pátek 9.00–16.00 / sobota 10.00–17.00
/ neděle 13.00–17.00, Svatojánské muzeum, 80 Kč / 40 Kč
3. 8.	  Párty Hárder: Summer massacre – drsná crazy komedie, filmové projekce
po soumraku na Zelenohorské poště
5. 8. Květy (duo) – brněnská alternativní skupina, vstupné dobrovolné,
od 20.00 hodin, Malá letní scéna
6. 8. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí
A. Němejce, vstup zdarma, živá hudba Srbští muzikanti
6. 8. Pohádka O Červené Karkulce – pohádka pro děti, zahraje divadlo ŠUS,
Malá letní scéna (v případě nepříznivého počasí Městské muzeum a galerie
Nepomuk), od 10.00 hodin, vstupné 50 Kč
6. 8. – 7. 8.	  Výstava gladiol a denivek, 9:00–16:00 hodin, rodný dům A. Němejce,
vystavuje Ing. Pavel Novák, vstupné dobrovolné
6. 8. Koonda Hola – psychedelic / post-rock, Zelenohorská pošta,
od 20.00 hodin
10. 8.	  Po čem muži touží 2 – česká komedie, od 21.00 hodin, letní kino na hřišti
u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
11. 8.	  Vyšehrad: Fylm – česká komedie / sportovní, od 21.00 hodin, letní kino
na hřišti u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
12. 8.	  Brenda 5 – energický mix rocku a rapu, vstupné dobrovolné, od 20.00
hodin, Malá letní scéna
12. 8.	  Darewin – hip-hop, od 20.00 hodin, Zelenohorská pošta
14. 8.	  Mše v kostele na Zelené hoře, od 11.00 hodin, kostel Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Vojtěcha
17. 8.	  Řekni to psem – romantická komedie, od 21.00 hodin, letní kino na hřišti
u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
18. 8.	  Tajemství staré bambitky 2 – pohádka, od 21.00 hodin, letní kino na hřišti
u ZŠ Nepomuk, vstupné 100 Kč
19. 8.	  Mejdan manželek šílených – komedie o manželských „nevztazích“,
od 20.00 hodin, vstupné 100 Kč, Malá letní scéna

24. 8.	  Okupace – nejen vizuálně výjimečný film, filmové projekce po soumraku
na Zelenohorské poště
26. 8.	  V3SKA – ska-reggae kapela, od 20.00 hodin, Malá letní scéna,
vstupné dobrovolné
27. 8.	  VI. setkání rodu Němejců
27. 8.	  Moravian Bastards – keltský punky folk, od 20.00 hodin, Zelenohorská pošta
28. 8.	  S hasiči hurá do školy – akce pro děti, od 13.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk
31. 8.	  Poslední závod – drama z hor, filmové projekce po soumraku na Zelenohorské poště

okolí Nepomuka / srpen 2022
do 28. 8.	  Zbraně a zbroj z dílny Vladislava Ruperta, ukázky replik historických
zbraní a zbroje, út–ne 10.00–17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
do 18. 9.	  Letem světem s naším motocyklem, výstava, út–ne 10.00–17.00 hodin,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
do 30. 11. Naše paní Božena Němcová II., výstava, út–ne 10.00–17.00 hodin,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, připraven i animační program pro školní
a zájmové skupiny „Kouzelný kufřík Boženy Němcové“
2. 8.	  Blovické procházky: HOSPODY A PIVOVARY – začátek akce v 17.15 hodin
na zámku Hradiště, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
3. 8. – 30. 9.	  Petr Šika – Cesty světla – výstava plastik, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí
5.–7. 8. We want your soul – 2. ročník hudebního festivalu, Organicfarm Soběsuky, www.organic-farm.cz/events/festival
6. 8.	  Komentované prohlídky zámeckých sklepů ve znakovém jazyce – zámek
Hradiště, 14.00–15.00, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
6. 8.	  Louňovský fest – odpolední program pro děti od 15.00 hodin, od 18.00
hodin rock, folk a country, fotbalové hřiště Louňová, pořádá SDH Louňová
6. 8. 	Jako Widle – koncert, od 18:00, autokemp Nový rybník u Nepomuku
7. 8. – 14. 10.	  Světlo a stín – výstava obrazů Zuzany K. Černé, Infocentrum
Spálené Poříčí
9. – 14. 8.	  Týden s pohádkami Boženy Němcové – kreativní program pro děti,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
11. 8.	  Šípková Růženka – hudební divadlo Hnedle vedle, od 17.00 hodin, náměstí
Spálené Poříčí
13. 8.	  Prakyáda, od 13.00 hodin, hřiště pod skálou Lučiště
13. 8.	  Slavnostní požehnání obnovené kapličky sv. Jana Nepomuckého u „Přístavu“, od 14:00, procesí vychází ve 13:40 z nádvoří zámku Lnáře, poté sousedské posezení s hudbou na „Přístavu“, pořádá obec Lnáře a Římskokatolická
farnost Blatná
20. 8.	  Autorská komentovaná prohlídka výstavy Zbraně a zbroj z dílny Vladislava Ruperta, 10.00–16.00, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
20. 8.	  Oslava 130. výročí založení SDH Lipnice zakončená taneční zábavou
s kapelou Diskosong
21. 8.	  Africká pohádka – divadlo KUBKO – loutkové divadlo, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, 18.00–19.00
26. 8. Varhanní koncert, od 19.00 hodin, kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí
27. 8.	  Letní koncert Natálie Šmausové – sopranistka Natálie Šmausová / klavírní doprovod Vojtěch Novák, od 19.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého
v Nových Mitrovicích, vstupné dobrovolné
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vzpomínka

vzpomínka

Dne 6. července uplynulo již 20 let od
tragického úmrtí vikáře P. Františka Cibuzara.
V Nepomuku a okolních farnostech
působil v kněžské službě od roku 1979.

Dne 4. srpna 2022 uplyne sedm let,
co nás opustil pan Karel Baroch.
Stále vzpomíná manželka s dcerou Lenkou,
syn Karel, vnučky s rodinami a pravnoučaty.

S láskou vzpomínají vděční farníci.

vzpomínka

vzpomínka
Dne 13. srpna uplyne již šest let
ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Anna Šelmátová ze Zahrádky.
Stále vzpomínají manžel Zdeněk, syn Zdeněk
s rodinou a dcera Markéta s rodinou.

Dne 22. srpna 2022 uplyne 16 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Václavek,
a dne 22. srpna 2022 uplyne šest let, kdy nás navždy
opustila paní Alena Václavková.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzní.

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

Koupím samečka český strakáč nebo vyměním za jiného králíka. Tel. 737 364 679.
Nabízím zednické a stavební práce (štukování, malování, betonování, reali‑
zace plotů, opěrných zdí, pokládku dlažby, obrubníků a jiné) Nep. a okolí.
Tel. 777 065 229.

Sháním, koupím staré motorky Jawa, ČZ cokoliv a starý stabilní motor.
Tel. 723 184 336.

Sběratel koupí staré pivní lahve s litými nápisy ve skle. Děkuji za nabídku, dobře
zaplatím. Tel. 731 573 913.

Koupím hoblovku s protahem a tesařský hoblík na 380V a řetězovou dlabačku
na čepy do trámu. Tel. 723 184 336.

Rybářské potřeby; důstojnické spací pytle ČSLA a SRN – kvalitní, zachovalé; klícky
na ptáčky; tuning příslušenství na Feldu. Tel. 776 153 573.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Prodám kosiště do. výroby 180 Kč, kosu 100 Kč. Past na krtka 50 Kč.
Tel. 776 814 094.
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DEN OTE VŘENÝCH DVEŘÍ

V Ý ROBNÍHO A R E Á LU V E DVORCI

DĚTSKÉ ATRAKCE
A BOHATÝ PROGRAM

1 000 m

Děti do 10 let

1 550 m

Děti 11-14 let

STARTOVNÉ ZDARMA
OBČERSTVENÍ

5 000 m
Dospělí

10 000 m
Dospělí

