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Obrazy Lucie Suché vyzařují pohodu i nostalgii
Veselá nálada panovala na vernisáži výstavy obrazů a grafik Lucie
Suché s názvem Kafe v trávě, která se konala ve středu 4. května
v Městském muzeu a galerii Nepomuk. Postarala se o ni jak autorka,
tak početné publikum a v neposlední řadě kapela Ponožky pana
Semtamťuka, která vernisáž doprovázela. Jak napovídá i název
výstavy, barevné obrazy s vtipem zachycují obyčejné i neobyčejné
radosti života.
Díla berounské výtvarnice si mohou návštěvníci prohlédnout
do neděle 5. června.
foto Jan Staněk

V DPS slavili pod májkou
My obyvatelé Domova s pečovatelskou službou Nepomuk jsme
byli pozváni na přivítání máje, které pro nás zorganizovaly naše
pečovatelky. Překvapily nás hezkým programem, posezením
s hudbou a opékáním špekáčků „pod májkou“. Přivítali jsme mezi
námi pana Jaroslava Somolíka, vedoucího sociálního odboru,
který nás potěšil svou přítomností a přispěl tak k dobré náladě,
za což mu velmi děkujeme. Naše díky patří i Renatě Vodičkové
a našim pečovatelkám.
Obyvatelé DPS

Nepomuk si připomněl 77. výročí osvobození
Ve čtvrtek 5. května se konaly v Nepomuku tradiční oslavy osvobození. Na náměstí Augustina Němejce přijela kolona vojenských
historických vozidel, jejíž účastníci spolu s ostatními přihlížejícími sledovali pietní akt. Po projevu starosty města Jiřího Švece
a dalších hostů byly položeny květiny a věnce k pamětní desce na
budově radnice. Poté kolona s hosty odjela k památníku na Dubči
a domu bratří Šloufů ve Dvorci, aby zde uctila památku padlých.
Program zakončila přednáška Svatoslavy Kožíkové České pohraničí v roce 1945 v městském muzeu.

foto Michaela Fialová

foto Milan Demela

Patrik Keller, policista, spisovatel a sběratel,
foto Pavel Motejzík
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Slovo starosty

Vážení občané,
myslím, že letošní Nepomucká pouť se vydařila po všech stránkách a děkuji všem, kdo
se podíleli na jejím zajištění. Před námi je
další velká kulturní akce, a to uvedení opery
Libuše pod širým nebem, kterou chystáme společně s obcí Klášter a Mikroregionem Nepomucko. Lístky ještě jsou, tak vás
srdečně zvu.
Všední dny už pro mnoho z nás tak veselé
nejsou. Po dvou letech omezování kvůli
covidu přišla válka kousek od našich hranic
a s tím vším spojená inflace a zdražování
základních životních potřeb. Tomu se věnuje
i téma těchto novin, kde se zamýšlíme nad
možnostmi města pomoci občanům. Ty
jsou bohužel dost omezené, ale chtěl bych
tady vyzdvihnout náš projekt Do Fénixu
s důvěrou, který již rok nabízí poradenství
a návazné a doplňkové aktivity lidem, kteří
se ocitli ve ztížených životních podmínkách.
Jak už název napovídá, nebojte se na naše
pracovnice s důvěrou obrátit.
Konec školního roku, prázdniny a doba
dovolených už je za rohem. Přeji tedy žákům
pěkné vysvědčení a vám všem, ať si přes léto
odpočinete podle svých představ.
Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Naděje pro Zelenou Horu

foto Pavel Motejzík

Signatáři memoranda o spolupráci na záchraně a obnově zámku Zelená Hora měli 25. dubna
další jednání na nepomucké radnici. V následující fázi bude Plzeňským krajem pověřena
Regionální rozvojová agentura, aby řídila další koordinaci při přípravě podkladů, které
poslouží pro získání dotací z Norských fondů v roce 2024. Jednání se zúčastnily téměř všechny
důležité osoby ve vztahu k memorandu v čele s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem
Špotákem s jeho náměstky, ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Post Bellum
i zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého, obce Klášter a města Nepomuk.
Memorandum je ke stažení na www.zelenahora.cz/cs/soucasnost/zamery-na-vyuziti

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města
Nepomuk, které se bude konat 23. června.
Další informace budou dostupné na webu města.
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Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) 28. dubna:

Dotace: Akumulační nádrže I.

• Zástupce České pošty p. Boura seznámil přítomné s chystaným
projektem změn na pobočce ve Dvorci. Provoz pobočky byl
nabídnut městu Nepomuk v rámci programu Pošta Partner, neboť
sama Pošta nemá už pro provoz této pobočky kapacitu. Rozhodovat o návrhu bude pravděpodobně červnové zastupitelstvo.
• ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
Nepomuk ve výši 130 550 Kč k zajištění dopravní obslužnosti
v Plzeňském kraji v roce 2022.
• ZMN schválilo rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk na rok 2022. Podrobné
rozdělení je uveřejněno na webu města: www.nepomuk.cz/
obcan/dotacni-programy
• ZMN schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Klášter
za účelem činnosti městské policie při zajištění bezpečnosti
a organizace kulturní akce dne 11. 6. 2022 v katastru obce Klášter.

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám v rodinných domech na území Plzeňského kraje je instalace akumulační
nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako hlavní zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a splňují požadavky
přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3., 4., 5. emisní třídy
podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich
prováděcích předpisů.

Rozvoj sociálních služeb
na Nepomucku se plánoval
u kulatého stolu
Město Nepomuk ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje uspořádalo dne 30. května v Hotelu
U Zeleného stromu v Nepomuku setkání u kulatého stolu na téma:
Rozvoj sociálních služeb ve městě Nepomuk a jeho ORP.
Cílem setkání bylo zmapování potřebnosti jednotlivých sociálních
služeb v regionu ORP Nepomuk. Zjistit, co v daném regionu v sociálních službách chybí, co by se mělo zlepšit či změnit. Byly diskutovány
podněty a postřehy zúčastněných. Výstup ze setkání bude podkladem
pro plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Nepomuk.
Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Výboru pro sociální věci
Zastupitelstva Plzeňského kraje paní Jitka Kylišová.

Důvod podpory
Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji
Potenciální žadatelé
Fyzické osoby
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 30 000 Kč
Žádosti do: 30. 9. 2022 13:00:00
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista DSO

V Panském domě otevřela
kavárna a bar
Dosud uzavřené prostory v přízemí Panského domu na náměstí
Augustina Němejce se přeměnily v kavárnu a shisha bar U Mary.
Otevřeno mají od pondělí do soboty 13 – 22 hodin.

Plánovaná odstávka
vodovodního řadu ve Dvorci
Na základě § 9, odst. 5, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v aktuálním znění, si vás dovolujeme informovat
o plánované údržbě na vodovodní síti ve Dvorci, a to v týdnu od
13. 6. do 16. 6. 2022. Manipulace na síti bude probíhat v nočních
hodinách od cca 23:00 do 4:00.
Žádáme odběratele, aby v průběhu plánovaného přerušení
dodávky vody neodebírali vodu na spotřebiče využívající vodu
z vodovodní sítě (myčky, pračky aj.). Vlivem manipulace se mohou
vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.
Aktuální informace o stavu odstávky můžete sledovat na webových
stránkách www.kav-plzenec.cz/obec/Nepomuk
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.

foto Pavel Motejzík
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Informace o probíhajících
investičních akcích

Oslovili jsme tentokrát i místní p
Pracovníci KAV
čistili vodojem
„Jak hodnotíte podmínky podniká

• Dětské hřiště
u bazénů: Ve dnech
9. a 10. května proběhla montáž prvků,
která byla provedena svépomocí, za
účasti šéfmontéra
prováděcí firmy TR
Antoš s. r. o. Velmi
tímto děkuji všem,
kteří se na akci
podíleli a přiložili
ruku k dílu. Vzhledem k záruce musel
beton zrát patřičnou dobu, proto bylo
hřiště uzavřeno.
Pokud vše dopadne,
Na hřbitově se staví nové kolumbárium,
jak má, mělo by se
hřiště otevřít styfoto Hana Staňková
lově, právě na Den
dětí. Kaňkou na všem je jen fakt, že ještě před otevřením se našel
„inteligent“, který již škodil. Přeji dětem a rodinám, ať prostory
užívají k radosti a bez úrazů, a hřišti co nejméně vandalů.
• Školní multifunkční hřiště: Firma SINEPO provedla poslední
práce, finální vrstvy hrací plochy by měl subdodavatel aplikovat do
konce května a předpokládaný konec akce by měl být do poloviny
června. Původní termín dokončení byl stanoven do konce června.
• Čtyři bytové jednotky ve Dvorci: Práce i přes drobné úpravy
původního projektu probíhají dle harmonogramu. Jediným, ale
zásadním problémem je to, že dveře, které momentálně na trhu
mají opravdu dlouhé dodací lhůty, zřejmě budou důvodem prodloužení termínu.
• Kolumbárium: Kamenná část byla v květnu dokončena. Podobně
jako u předchozí akce však nelze zcela přesně odhadnout dodání
nerezových dvířek. Problémy s materiálem začínají komplikovat
nasmlouvané termíny.

Jaký dopad na vaše podnikání o
s epidemií koronaviru a opatřen
Jak by vám mohlo město N
(v souvislosti s koronavir
I přes bouřlivé období se sešlo

Marc
Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
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Dále se pracuje na obou cyklostezkách, běží zkušební provoz na
obou čistírnách odpadních vod, řešíme vrty, Blatenskou ulici a další.

Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí, přestože městu
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší soukromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
firmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
foto Vladimír Vokurka
Město
by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě
nijak pomoci nemůže.
Ve středu 18. května firma Kanalizace a vodovody Starý Plzenec,
správce naší vodovodní a kanalizační sítě, započala další část
Ladislav Janovec, veterinář
čištění hlavního
rozvodu
vody myslím,
pro Nepomuk
i Dvorec.
Podmínky
ze strany
města jsou,
dostatečné.
V souvislosti
Byla
vyčištěna
jedna
z
komor
na
vodojemu
Vyskočilka
– K1,
s epidemií koronaviru očekávám
pochopitelně
omezení
činnosti
3
objemAle
650v m
.
akterá
tím imá
výdělku.
nastalé
situaci je to pochopitelné. Město mi
Při pomoci
čištění,zveřejněním
které se nedělá
asistovala
i jednotka
dobmůže
méhočasto,
oznámení
mimořádných
opatření.
rovolných hasičů, která pomohla prověřit bezpečnost vstupu
do komory a eliminovat přítomnost nežádoucích plynů, které
by ohrozily pracovníky KAVu. Chlór ani jiné plyny v koncentracích, jež by byly nebezpečné, nebyly zjištěny. Hasičům tímto
děkuji. Po vyčištění a prohlídce bylo konstatováno,
že komora
Vážení
občané, pomo
je v dobrém technickém stavu.
drobného podnikání n
Týden trvalo, než se tato komora po vyčištění naplnila.
V nocinašlo vh
kdyby město
z 24. na 25. května proběhlo propláchnutí páteřního propoje mezi
staré školy? Hlasujte v
vodojemy Lipák a Vyskočilka, který je původní, litinový, průměr
200 mm. Teprve poté, 31. května, proběhlo čištění druhé komory
na Vyskočilce. Následovat bude průplach potrubí do Dvorce,
který proběhne opět v nočních hodinách.
Doufáme, že tato sanace napomůže k odstranění zákalů, které
se občas objeví.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

POSILUJEME NÁŠ TÝM O TYTO PRACOVNÍ POZICE:
řidiče nákladních automobilů a tahačů
stavební strojníky pro obsluhu nakladačů, bagrů, válců ...
zedníky, železobetonáře, stavební tesaře a dělníky

Požadujeme:

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

?
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Dětem bude sloužit nové hřiště

Stavební ruch na hřišti 10. května, foto Marek Baroch

V průběhu května 2022 byla zahájena stavba nového dětského
hřiště u městských bazénů.
Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování všem, kteří se realizace hřiště
účastnili, zejména paní K. Buriánové a M. Barochovi, kteří se aktivně
podíleli na přípravě a provedení dětského hřiště, dále dodavateli
TR ANTOŠ s. r. o., pracovníkům technických služeb města – panu
Staňkovi a Kulhánkovi, kolegům V. Vokurkovi a K. Barochovi, kteří
rovněž přiložili ruku k dílu, a v neposlední řadě dobrovolníkům z řad
veřejnosti, panu J. Kohoutovi a P. Hanzlíkovi. Poděkování patří i všem
občanům, kteří se zapojili do příprav nové podoby hřiště.
Věřím, že nové dětské hřiště bude dělat radost hlavně dětem!
Jiří Švec, starosta Nepomuku

Nepomucké noviny / červen 2022

Sociální rehabilitace Ledovec
Lidem z Nepomuku a jeho okolí, kteří mají zkušenost s vážným duševním onemocněním, je k dispozici terénní tým sociální služby Sociální
rehabilitace Ledovec. Jsme připraveni vás podpořit, abyste navzdory
duševnímu onemocnění mohli žít dle svých představ tam, kde jste
doma, máte rodinu a přátele. Můžeme vás provést obdobím, kdy se
kvůli onemocnění necítíte dobře, navázat spolupráci s dalšími odborníky a službami. Zůstáváme v kontaktu i po dobu případné hospitalizace, abyste se mohli vrátit domů co nejdříve. Pomůžeme vám v oblasti
sociálních dávek a podpory, hledání a udržení zaměstnání nebo
vzdělání, v oblasti vztahů, v posílení dovedností, které vám pomohou
překonat omezení vyplývající z života s duševním onemocněním.
Vedle sociálních pracovníků jsou součástí týmu i odborní konzultanti v oblasti psychiatrie a klinické psychologie, odbornice pro
oblast zaměstnávání i člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Můžeme přijet k vám domů či na místo, které si zvolíte,
nebo vás doprovodíme, kam bude potřeba. Vše vychází ze vzájemné domluvy. V Ledovci velmi dbáme o diskrétnost a ochranu
před předsudky, které mohou být s duševním zdravím spojené.
Do terénu vyrážíme neoznačenými auty.
Provozní doba je každý pracovní den od 8:30 do 17:00,
dle domluvy s pracovníky.
V případě zájmu o službu kontaktujte pracovníky na telefonním čísle 737 003 997 nebo na
e-mailu sr@ledovec.cz
Všechny služby jsou ZDARMA.
Lucie Šmuclerová, Ledovec, z. s.
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Svatojánská pouť se po dvou letech uskutečnila v plné parádě

Slavnostní nedělní poutní mši svatou celebroval generální vikář
Mons. David Henzl

Jako hlavní host vystoupila na Malé letní scéně Leona Machálková,
foto Pavel Motejzík

Každoroční největší událost ve městě, která se koná u příležitosti církevního svátku nejznámějšího rodáka - svatého Jana Nepomuckého,
mohla letos proběhnout bez omezení. I počasí pouti přálo, a tak se
o víkendu 14. a 15. května obě nepomucká náměstí i přilehlé ulice zaplnily davy návštěvníků, množstvím stánků a pouťovými atrakcemi. Jak
je již zvykem, měla pouť svou duchovní, kulturní i zábavnou podobu.

stylové posezení se zahrádkou
a dětským hřišťátkem
stylové
posezení
káva Yemenitesse. zahrádkou
sladké i slané dez
a dětským hřišťátkem
domácí
limonády
malých pivo
káva
Yemenites
. sladké. ipiva
slané zdezerty
moravská
vína
. rumy
z Karibik
domácí limonády
. piva
z malých
pivovarů
moravská
vína
.
rumy
z
Karibiku
polévky . pizza . saláty . zmrzlin
polévky . pizza . saláty . zmrzlina

OTEVŘENO
OTEVŘENO
CERVENCERVEN
- SRPEN denně
mimo pondělí
10-18h
denně
mimo pondělí

SRPEN
10-18h

8

tipy pro občany / zprávy

Nepomucké noviny / červen 2022

Rok činnosti projektu Do Fénixu s důvěrou je za námi
Díky podpoře zastupitelů města Nepomuk projekt Do Fénixu
s důvěrou nabízí návazné a doplňkové aktivity lidem, kteří se
ocitli ve ztížených životních podmínkách a jsou ohroženi sociálním
vyloučením. Aktivity jsou vykonávány v kanceláři projektu a také
terénní formou v rámci území.
Na základě potřeb vycházejících ze Strategie území obvodu ORP Nepomuk bylo jednohlasně na konci roku 2020 zastupiteli schváleno přijetí
dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Do Fénixu
s důvěrou, který je od ledna 2021 realizován. Hlavním záměrem je
poskytování různorodé pomoci a podpory samoživitelům, pečovatelům, pěstounům, rodičům s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, lidem v tíživé životní situaci či seniorům v regionu. V projektu
probíhá mnoho aktivit, které zahrnují kurzy, semináře, vzdělávací
akce, výlety a pravidelné setkávání, dále také nabízíme tzv. službu „na
zavolání“ (pomoc při registraci na očkování, testování proti covidu19 a odvoz na očkování). Všechny tyto aktivity jsou poskytovány zcela
zdarma. Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Nepomuk, Úřadem práce ČR, Domovem s pečovatelskou službou, Dětským domovem Nepomuk, Volnočasovým centrem
Fénix a s dalšími organizacemi, které se zabývají sociální tématikou. Pro lepší dostupnost nových služeb, které jsou v rámci projektu
nabízeny, byl pořízen na operativní leasing sedmimístný vůz Toyota
Proace City. Nově vybudovanou kancelář projektu najdete v budově
Volnočasového centra Fénix Nepomuk v prvním patře. Každou středu
máme otevřené dveře, kdy se na nás můžete osobně obrátit.

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

Pravidelná setkávání

Výlety

Různorodá pomoc

Podpůrné aktivity

Příměstské tábory

Jak na ADHD

Kruhy - pravidelné
setkávání samoživitelů

Nebílovy –
se seniory

Jednorázový odvoz
k lékaři a na úřady

Otevřené dveře
(pomoc s úřady,
hledáním práce aj.)

Letní 2021 - Poznávej
svůj region

Co víme
o Homesharingu?

Pravidelné setkávání na
téma péče o dítě

Zámek Kozel –
se seniory

Jednorázové nákupy

Dluhové a rodinné
poradenství
(Člověk v tísni)

Letní 2022 - Poznáváme
práci hasičů, policie
a záchranářů

Jak poskytnout první
pomoc - seminář
pro děti a mladistvé

Zámek Chudenice se seniory

Dočasný zástup
u opatrované osoby

Doučování,
příprava na opravné
zkoušky, pomoc
s distanční výukou

Zvládání obtížných
komunikačních situací
při práci s klientem akreditovaný kurz

Workshopy

Zámek Blatná
- se seniory

Registrace a odvoz
na očkování
na covid-19, registrace
na testování covid-19

Podpora těch,
kteří se starají
o uprchlíky z Ukrajiny

Úvod do problematiky
komunikace
s nespolupracujícím
klientem
- akreditovaný kurz

Vánoční tvoření v DPS

Horažďovice a okolí
- se seniory

Registrace přání do
Ježíškových vnoučat

Výuka Čj
pro ukrajinské děti

Seminář
„Obezřetný senior“

Velikonoční tvoření
v DPS

Za leteckými
záchranáři – s dětmi
z cílových skupin

Pomoc se sčítáním lidu

Nábor do registru
kostní dřeně

beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz +420602584688
burianovakarolina@urad-nepomuk.cz +420601554804
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Ohlédnutí za rokem činnosti projetu Do Fénixu s důvěrou
Pro děti z cílových skupin probíhá celoroční doučování. S lektory
Kristýnou a Jardou se doučují český či anglický jazyk, matematiku, fyziku, chemii. U těch, co nezvládli učivo během školního
roku, zároveň pomáháme o prázdninách s přípravou na opravné
zkoušky. Pokud má vaše dítě problémy s učením a potřebuje doučování, rádi pomůžeme i vám. Další aktivity, které pořádáme pro děti,
jsou výlety, semináře, školení. V letošním roce proběhl seminář, ve
kterém se teenageři učili základy první pomoci. Měli možnost si
vyzkoušet resuscitaci přímo na resuscitačních figurínách, zastavení
krvácení, zaškrcování ran. Na tento seminář navazoval v květnu
výlet na leteckou záchrannou službu do Líní, kde se děti dozvěděly
mnoho zajímavých informací ohledně práce leteckých záchranářů
a zároveň měly možnost prohlédnout si veškerou techniku. Pro děti
to bylo velice zajímavé a všem se seminář i výlet velice líbily. Každý
rok se také uskutečňuje příměstský tábor, který byl v loňském roce
zaměřen na poznávání Nepomuka a okolí, v letošním roce budeme
pro změnu poznávat práci hasičů, policie a záchranářů v Nepomuku.
Poděkování z dětského domova
Děkujeme za skvělý kurz první
pomoci, který připravily pracovnice
Do Fénixu s důvěrou ve spolupráci
s panem doktorem Marečkem. Děti
byly nadšené z nových zážitků a těší
se na pokračování akce, kterým bude
návštěva letecké záchranné služby
v Líních. Pro naše děti je skvělé, že
takové aktivity městské organizace
v Nepomuku nabízí.
Roman Suda, ředitel
Dětského domova Nepomuk

Pořádáme také různé přednášky, na té s názvem „Jak na ADHD?“
se probíraly věci praktické, použitelné pro život s malými i většími
školáky. Dozvěděli jsme se mnohé o tom, jak dětem s i bez ADHD
pomoci k lepšímu soustředění při učení nebo jak děti motivovat k vypracování školních úkolů s radostí. Přednáška „Co víme
o Homesharingu?“ ve spolupráci s organizací Modrý kos zase
objasňovala potřeby rodin pečujících o dítě s postižením a to, jak
těmto rodinám mohou dobrovolníci pomoci.
Pomáháme i seniorům a těm, kteří o ně pečují. Velmi žádaná
pomoc, která stále probíhá, je pomoc s registrací a odvozem na
očkování a registrace na testování na covid-19. Tuto službu využívají
i pečující osoby, kterým tak umožníme aktivně se věnovat své pracovní činnosti bez nutnosti brát si dovolenou. Pro seniory na Nepomucku pořádáme různá rukodělná tematická tvoření a jezdíme na
společné výlety. V rámci projektu Ježíškova vnoučata se nám podařilo
obdarovat několik seniorů, jejich přání vyplnili dobří lidé z okolí.

Pro samoživitele, pěstouny, pečovatele pořádáme každou druhou
středu v měsíci sezení v Kruhu, kde se probírají různá témata, problémy, předávají se zkušenosti. Pokud lidé v tíživé životní situaci
potřebují s někým řešit svůj problém, je to možné každou středu od
10:00 do 11:00 hodin v rámci spolupráce s organizací Člověk v tísni.
Klient si může promluvit s odborným poradcem, který mu poskytne
zdarma pomoc a navrhne možné řešení. Několikrát v týdnu se také
scházíme na pravidelném setkávání na téma péče o dítě.
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk
a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.
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Eva Urbanová navštívila
žáky nepomucké ZUŠ
Operní pěvkyně se 27. dubna zúčastnila besedy s mladými žákyněmi a žáky ZUŠ Nepomuk, vyprávěla o své kariéře i zkušenostech, odpověděla na spoustu zajímavých dotazů, vyslechla ukázky
odvážných zpěváčků, poradila s technikou zpěvu, ochotně se
s dětmi vyfotografovala a rozdala nepočítaně autogramů. Bylo to
moc příjemné odpoledne.

Letos se již podvanácté uskuteční multižánrový festival Nefestík,
současně to bude desátý ročník této přehlídky v areálu Zelenohorské
pošty. Konat se bude o víkendu 17.– 19. června.
Tato pestrá a programově nejbohatší kulturní událost, která se
v našem městě odehrává, bude zaměřena hlavně na různé žánry
alternativní hudby, ale nebudou chybět ani divadlo, slam poetry či
dokumentární filmy.
Hlavním mottem Nefestíku je objevování nových jmen a mladých
talentů, dramaturgie festivalu se snaží představovat publiku zajímavé
novinky na nezávislé kulturní scéně, a to nejen z českého jihozápadu.
Produkci na hlavní scéně zahájí multiinstrumentalista Vojta Violinist s kombinací keltské a kmenové hudby, kdy za použití živého
loopingu vytváří efekt, jako by hrála celá kapela. V prostoru barokní
poštovní stáje následuje Eva Vargo, písničkářka mísící ve své tvorbě
prvky folku, blues a reggae. Na hlavní scéně poté vystoupí Michal Šeps,
známý díky své účasti v soutěži Superstar, s kapelou Reggiment. Na
program naváže violistka Veronique. Hlavní stage v pátek nabídne
ještě dvě vystoupení, a to klasicky punkové The Fialky a svébytnou
instrumentálně post-metalovou kapelu madebythefire.
Sobota nabídne opět žánrově velice pestrý program. O propojení
duše a těla se postará Sanpriya s ranní jógou za doprovodu chilloutu
DJ Bombashe. Dětské návštěvníky potěší tibetská pohádka Žebrák
a princezna karlovarského Divadla loutek. Hlavní stage ožije západoafrickými bubny a tancem v podání skupiny Tiriba. Z hudebních
projektů nelze nezmínit nezařaditelného písničkáře a producenta
Jakuba Kaifosze alias Lazer Vikinga, který právě vydal nové EP. Dále
uvidíme nový projekt Bubolet legendy české reggae scény Karla Babuljaka či plzeňskou progressive rockovou kapelu Seventh Passion. Na
Stable stagi se o jedinečný a neopakovatelný zážitek v podobě improvizačního vystoupení postará Jitka Osička za hudebního doprovodu
Pavla Maura pod hlavičkou Impro Woo. Nebude chybět ani oblíbená
slampoetry exhibition, v rámci níž návštěvníkům své texty představí
Dr. Filipitch, Ing. Puding, Pangumpán a Tomáš Valek. Program na této
scéně uzavírá Glajstr Duo, intelektuální porno-pop, zjevení, které lze
vidět a slyšet pouze jednou ročně. Hlavní scéna bude v sobotu hostit
ještě tři významná jména, a to táborské Kalle, zasněné post-rockové
duo s vesmírně průzračným zpěvem a vrstvenými kytarami, jež společně dodávají každému vystoupení hluboce emotivní atmosféru,
experimentálně rapový projekt P/\ST a na závěr vzácnou návštěvu
z Maďarska: Belau, elektronický downtempový projekt, který kooperuje se zpěvačkami jako Sophie Barker, Akacie, Sophie Lindinger
nebo Belle Doron. Nebude chybět ani projekce dokumentárních filmů
z festivalu Jeden svět a dalších autorských snímků.
Nedělní program bude již jednodušší, pouze na jediné hlavní scéně
se publiku postupně představí Ing. Puding, Divadelní jednota Brázda
a Tomáš Valek se svým písničkovým recitálem.
Jakožto ředitel festivalu bych jménem pořadatelského týmu rád
všechny srdečně pozval. Moc se těšíme na společné prožití tohoto
víkendového svátku kvalitní nezávislé kultury.
Nefestík se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České
republiky, Plzeňského kraje a města Nepomuku.
Jakub Kurc, Nepal, z. s.

foto Pavel Motejzík

Před třiceti lety měl premiéru
film Černí baroni
Komedii o vojácích u Pomocných technických praporů (PTP),
která se dodnes těší zájmu diváků, natočil na zámku Zelená Hora
a v jeho okolí režisér Zdeněk Sirový, jenž v 50. letech u PTP sám
sloužil. Premiéra snímku se konala 4. června 1992.

Letní kino Neurazy oznamuje,
že i letos promítat bude – v novém

29. 6. 2022
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Od 16:00 hodin Culinka a tancohrátky, jízda na koních,
malování na obličej, skákací hrad, autogramiády knih,
vystoupení ZUŠ Klatovy – tanec, šermíři Morgana a další.
V průběhu večera vystoupí představitelé kraje
a ministr kultury Martin Baxa.

Na závěr se chystá film Prezidentka.
Bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné.
Aktuální program letního kina najdete na
https://neurazy.cz/letni-kino/
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PŘEDNÁŠKA
Plzeňsko, Nepomucko a Blovicko
V KONTEXTU STŘEDOVĚKÉ HRADNÍ POLITIKY
přednáší:

PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D.

Katedra archeologie FF ZČU v Plzni

14. 6. 2022 v 17 hodin

Městské muzeum a galerie Nepomuk
vstupné dobrovolné
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Téma: Růst nákladů
na základní životní potřeby
Dubnové spotřebitelské ceny vzrostly podle Českého statistického úřadu oproti loňskému dubnu o 14,2 %.
Bylo to nejvíce za poslední tři desetiletí, kdy v prosinci 1993 meziroční růst cen dosáhl hodnoty 18,2 %. Výši
dubnového meziročního indexu nejvíce ovlivnily ceny bydlení (zejména ceny elektřiny a zemního plynu),
pohonných hmot a potravin. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za
posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 7,0 % (v březnu 6,1 %).

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi
jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
„Mohlo by podle vás město nějakým způsobem
ulehčit situaci lidem, na které citelně dopadá růst
nákladů na základní životní potřeby?“

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Otázka je míněna na sociální oblast života společnosti a ta je primárně
v kompetenci státu. Těžko hledat možnosti, jak by města a obce mohly
pomáhat jednotlivcům. Pokud ano, nemohlo by být napadnutelné,
jak byly veřejné prostředky použity, zda se nejednalo o porušení
různých předpisů?
Pokud by město ulehčovalo lidem situaci, jak píšete, podle
jakého klíče by se měl výběr potřebných uskutečnit? Neznám
odpověď.

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Myslím si, že tahle otázka by měla být směrována spíše na vládu nebo
parlament a ne na zastupitele Nepomuku. Pravdou ale je, že růst inflace
a cen energií se může negativně odrazit v rozpočtu města a tím i v
realizaci některých plánovaných investic.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Pokud jde o samotný růst nákladů na základní životní potřeby,
město má oproti státu velmi omezené možnosti, jak růst nákladů
ovlivňovat, resp. eliminovat (zejména pokud jde o růst cen potravin, energií či pohonných hmot). Město by mohlo pomoci v dílčím
snížení nájemného, vodného a stočného, plateb za odpad atd., nicméně i samotnému městu rostou náklady, které promítá do svého
hospodaření, a řešení této otázky je velmi složité. Pomoc města
by mohla směřovat do koordinace samotné pomoci a odborného
poradenství tak, aby občané, kteří se ocitnou ve finanční a sociální
tísni, věděli, kam a na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Město
by mělo pracovat na rozvoji dostupných sociálních služeb. Další
možností pomoci města může být i organizace sbírek na finanční
či materiální pomoc potřebným.

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Každý z nás v současné době vynakládá větší částky na zajištění základních životních potřeb, ať už se to týká bydlení, energií či potravin. To
je způsobeno více faktory, které roztáčejí inflační spirálu nejen v naší
zemi. Doba hojnosti skončila, protože zákonitě skončit musela. Říká
se, že všechno souvisí se vším. Zamysleme se proto nejen nad důvody
této situace, ale také sami nad sebou. Za poslední léta si naprostá
většina z nás snadno a ráda přivykala na stoupající životní úroveň
a najednou přišla změna. A na tuto změnu musíme nyní umět zareagovat. Každý sám by si měl rozmyslet, jakým způsobem dokáže situaci
zvládnout omezením výdajů, které nejsou spojeny s jeho základními
životními potřebami.
Logicky se momentálně navyšuje procento lidí ocitajících se na
hranici chudoby. Zodpovědnost za řešení této sociálně nepříznivé
situace je prioritně na státu, což je neoddiskutovatelné. Bohužel, náš
stát, když měl v posledních letech jedinečnou příležitost šetřit, tak
místo toho hýřil a k tomu se navíc ještě více zadlužil. Taková nezodpovědná politika sice účelově a dobře platí na nemalou část voličů,
ale o to horší je pak procitnutí všech. Ano, chvíli bylo líp, ale za jakou
cenu? Právě ti nezodpovědní, kteří se na nastalé situaci podíleli (zaplať
pánbůh, že v tom dnes nemohou pokračovat), se najednou alibisticky
a nahlas ptají těch druhých, zodpovědných: „Co s tím hodláte dělat?“
nebo „Proč s tím nic neděláte?“
Právě ti mezi námi, kteří podlehli falešné politice a populismu,
bezstarostně a snadno přestali myslet na svá zadní vrátka, ti jsou
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nejvíce rozčarováni a se samozřejmostí očekávají, že se o ně někdo
musí postarat. Ale jak jsem řekl, současná situace se týká všech. Tedy
i těch, kteří nepodlehli a kdo byli a jsou opatrnější a zodpovědnější.
Právě ti jsou schopni situaci zvládnout mnohem snadněji.
Věřím, že většina z nás je schopna se s nepříznivou současnou situací
vyrovnat sama s vědomím, že zase není tak špatně, aby nemohlo být
ještě hůř. Dostávám se tak konečně k odpovědi na položenou otázku, jak
by mohlo město pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Osobně jsem
přesvědčen, že je třeba pomáhat těm lidem, kteří se dostali do svízelné
sociální situace ne právě vlastní vinou. Jsou to mezi námi především
senioři, jejichž jediným příjmem je podprůměrný důchod, stejně tak
samoživitelé, resp. samoživitelky, starající se o své nezletilé děti. Těmto
lidem je třeba opravdu pomoci. Těm by mohlo město vyjít vstříc například dočasnou regulací nájemného či poplatků za poskytované služby.
Chce to hlavně myslet pozitivně, abychom toto období mohli a uměli
společně snáze překonat. K tomu však musíme mít oboustranně zodpovědný přístup.

Václav Novák (KSČM)
Tato otázka by měla být směřována spíše na Radu města Nepomuk
a příslušné úředníky na odborech, nemám potřebné informace o tom,
jaké jsou možnosti podpory. Jsem pro to, aby rodičům s malými dětmi,
kteří jsou občany města Nepomuk, hlavně samoživitelkám, po prověření jejich finanční situace město přispělo na stravné ve školce či
škole. Zároveň by ale mělo být přezkoumáno poskytování příspěvků
lidem, kteří nepracují, protože nechtějí, nebo pracují na černo.

Město Nepomuk má, dle mého úsudku, pouze dvě varianty, jak
pomoci všem občanům našeho města a v určitých oblastech lidem
alespoň z části ulehčit současnou situaci. Jsou jimi platba za odpady
a platba za vodné a stočné. Je známo, že některá města již plošně
odpouští platby za komunální odpad, některá zase jen těm občanům,
kteří nemají žádné dluhy vůči konkrétnímu městu.
Je ale nutné si uvědomit, že tímto krokem by město přišlo o několik
milionů korun ze svého plánovaného rozpočtu, což by v konečném
důsledku bylo pro město a občany ještě větší přítěží.
Pravdou je ale i to, že jak platba za komunální odpad, tak i platby za
vodné a stočné se v posledních letech několikrát navyšovaly. Myslím si
proto, že by bylo dobré v několika dalších letech tyto služby nezdražovat, a to i přesto, jak je dle současné situace jasné, že náklady pro město
z důvodu zvyšování cen budou stoupat. Nicméně i tak bych tyto služby
ponechal po dobu několika let neměnné, případně je i částečně zlevnil.
Vážení občané, jak řešíte vy současný prudký růst nákladů na
základní životní potřeby? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Nabídka platí od 8. 6. do 21. 6. 2022
v prodejně „U Stodoly“
Lučina 62,5g
Rodinné 200g
Pohár mléčný dezert 150g mix druhů
Libové párky cena za 1kg
Gothajský salám cena za 1kg
Uzené vepř. ocásky za 1 kg

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Dle mého názoru nemá město v současné době moc možností, jak
občanům pomoci. Jediný, kdo může určitým způsobem pomoci, je stát.

15,90 Kč
27,90 Kč
12,90 Kč
99,00 Kč
109,00 Kč
149,00 Kč

Nabídka platí od 8. 6. do 21. 6. 2022
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňské tradiční 150 g mix druhů
Zlatá Haná 250g
Matylda Bio dezert 125g mix druhů
Lučina 120g mix druhů
Písecká klobása cena za 1kg
Turistický salám cena za 1 kg
Cikánský šál cena za 1 kg

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Tato otázka mi přijde vhodnější pro zákonodárce v Praze. Vedení
města se má na jednu stranu starat tržně, aby mohlo město fungovat, na druhou stranu sociálně, a to samo o sobě, pokud nemáte
velké daňové příjmy, nejde příliš dohromady. Snažíme se tedy co
nejméně zdražovat bydlení, vodné a stočné i jiné poplatky tak, aby
to rozpočet utáhl a město neztrácelo úroveň. Co se týče pomoci
jiné, poradenství, pomoci se sociálním podtextem, výchovné a jinak
podporující, na to vznikl projekt „Do Fénixu s důvěrou“. Tady si
myslím, že spousta lidí z ostychu, nebo kvůli tomu, že o něm neví,
ještě nevyužila možnosti, které tento projekt nabízí. Pomoc svobodným matkám, pečujícím lidem nebo obyčejné doučování, to vše lze
pod tímto projektem najít. Sem cílí vaše otázka dobře, proto mohu
odpovědět: „Pomáháme.“
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24,90 Kč
19,90 Kč
14,90 Kč
25,90 Kč
169,00 Kč
179,00 Kč
179,00 Kč

Nabídka platí od 8. 6. do 21. 6. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Vlhčené ubrousky antibakteriální
Pytle na odpadky 120l
Alobal extra pevný 10m

9,90 Kč
27,90 Kč
27,90 Kč
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Z činnosti Městské
policie Nepomuk

V období od 15. dubna do 15. května se nepomučtí policisté zabývali
řadou případů, rádi vás seznámíme alespoň s některými z nich.
Nejprve začneme s prohřešky proti pravidlům BESIP.
Dne 27. dubna v dopoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk
zastavila na silnici č. I/20 v katastru obce Klášter osobní vozidlo
zn. Audi A3, jehož řidič nepředložil řidičský průkaz. Následně se
ukázalo, že vůbec není jeho držitelem. Lustrace odhalila i další
skutečnosti – muž se nacházel v celostátním pátrání a byl na něj od
poloviny ledna 2022 vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody. Hlídka jej proto ještě téhož dne předala v plzeňské věznici
vězeňské službě.
V odpoledních hodinách dne 6. května nepomučtí policisté zastavili v Rožmitálské ulici ve Dvorci osobní automobil zn. Citroën Berlingo. Jeho řidič „nadýchal“ 1,20 promile alkoholu v dechu.
Dne 28. dubna ve večerních hodinách nalezla hlídka OOP Nepomuk v nepomucké ulici Za Kostelem muže, který pod silným vlivem
alkoholu spal na lavičce a kolem něj byl nepořádek. Při dechové
zkoušce bylo naměřeno 3,08 promile alkoholu v dechu. Policisté
proto osobu zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou
stanici do Plzně.
Stejný muž byl nalezen 7. května odpoledne, jak spí v autobusové
zastávce na náměstí Augustina Němejce. I tentokrát byl okolo něj
nepořádek. Ovšem v tomto případě se nacházel v takovém stavu, že
nebyl schopen podrobit se dechové zkoušce. Hlídka OOP Nepomuk
proto přistoupila k zajištění osoby a její eskortě na protialkoholní
záchytnou stanici. Muž byl ovšem agresivní a policistům nadával,
takže tito museli přikročit k použití služebních pout.
Večer 12. května byli nepomučtí policisté přivoláni na nádraží ve
Dvorci, kde ve vlaku jeden z cestujících vyhrožoval vlakvedoucímu.
Podezřelý byl pod silným vlivem alkoholu a nebyl schopen podrobit se dechové zkoušce. Policisté jej proto zajistili a eskortovali do
Plzně na protialkoholní záchytnou stanici.
K poslednímu takovému případu došlo v odpoledních hodinách
14. května na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Zde byl jednočlennou hlídkou Městské policie Nepomuk nalezen ležící pomočený muž. Na místo byla přivolána hlídka OOP Nepomuk, která jej
zajistila a eskortovala na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
V tomto případě se podezřelý odmítl podrobit dechové zkoušce.

V uplynulém období se hlídka strážníků zaměřila na chování asociálních osob zdržujících se převážně u prodejny Coop na náměstí
Augustina Němejce v Nepomuku a na nádraží ČD ve Dvorci. Na
zmiňovaných místech dochází uvedenými osobami často ke znečištění veřejného prostranství a porušování vyhlášky města Nepomuk
o zákazu požívání alkoholických nápojů. Jednání nepřizpůsobivých
osob je strážníky řešeno na místě.
Z důvodu opravy pozemní komunikace na náměstí Augustina
Němejce před prodejnou Coop byla dočasně změněna dopravními
značkami ulice Husova na obousměrnou ulici se zákazem zastavení.
Městská policie dohlížela na dodržování změny značení, aby bylo
zajištěno především bezproblémové projíždění autobusů.
Dále městská policie úzce spolupracuje s odborem dopravy
ohledně dopravního značení. Strážníci již několikrát upozornili
na chybějící, poškozené či neaktuální dopravní značení v Nepomuku
a Dvorci. Městská policie proto nyní mapuje veškeré dopravní značení. Následně bude s příslušným odborem vyhodnocena účelnost
dopravních značek.
Při kontrole dlouhodobě odstavených vozidel bylo lustrací zjištěno, že u jednoho z vozidel jsou umístěné registrační značky, které
prochází jako kradené. Proto strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu řešení. Téměř
mravenčí prací se u dalšího odstaveného vozidla bez registračních
značek u nádraží ČD ve Dvorci podařilo zjistit a kontaktovat majitele. Vzhledem k tomu, značky jsou uloženy v depozitu, bylo úmyslem majitele zde vozidlo zanechat. Po naší intervenci bylo vozidlo
z místa odstraněno.
Hlídka MP v dubnu zaregistrovala vozidlo, ze kterého unikalo větší
množství provozních kapalin. Strážníci zjistili a upozornili majitele
vozidla, aby provedl nápravu.
V souvislosti s oslavami 77. výročí osvobození Nepomuka se městská policie podílela na dopravním a bezpečnostním opatření, v jehož
rámci se převážně zaměřila na dodržování veřejného pořádku na
místech spjatých s oslavami. Strážníci mimo jiné zajistili doprovod
kolony vojenských historických vozidel na pietní akt k Památníku
amerických letců.
V pátek 6. května proběhla na ZŠ v Blovicích akce Dopravní soutěž
mladých cyklistů, kterou pořádal, jako již tradičně, BESIP. Dohled
nad dodržováním dopravních předpisů zúčastněných cyklistů prováděli i strážníci Městské policie Nepomuk.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk
inzerce / informace
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str. Lucie Taušlová, velitel městské policie

foto Gabriela Černá
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Z činnosti Jednotky
dobrovolných hasičů
Nepomuk

Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Nepomuk

V období od 16. dubna do 15. května byl dobrovolné nepomucké
jednotce vyhlášen poplach Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje celkem čtyřikrát, a to
ke dvěma požárům a dvěma dopravním nehodám.
O Velikonočním pondělí 18. dubna odpoledne jsme byli vysláni
s jednotkami HZS Nepomuk a SDH Měcholupy k požáru osobního
auta v Měcholupech. Při příjezdu jednotek na místo události již
k plamennému hoření nedocházelo. Průzkumem bylo zjištěno, že
došlo k zahoření na brzdové soustavě na zadní nápravě. Ta byla
ochlazena vysokotlakým proudem a poté bylo vozidlo předáno
majitelce, která si zajistila opravu.
K dopravní nehodě osobního auta na silnici I/20 na křižovatce
u sádek jsme byli vysláni s jednotkou HZS Nepomuk 25. dubna
v dopoledních hodinách. Z místa bylo hlášeno, že řidič je stále
uvnitř vozu a operační středisko tedy k události vyslalo dvě jednotky pro případ vyprošťování. První na místě byla jednotka HZS,
která zjistila, že řidič je nezraněn a pouze ve vozidle čeká na odtahovou službu. Naše jednotka byla odvolána při výjezdu ze základny.
V pátek 6. května v poledne byl naší jednotce vyhlášen poplach
na výjezd k dopravní nehodě nákladního automobilu na silnici
I/20 u Životic, která se stala v časných ranních hodinách. Na
místě již zasahovala jednotka HZS Nepomuk a velitel zásahu
si jako posilu vyžádal přes operační středisko naši jednotku
s dalšími prostředky. K události jsme vyjeli s technikou CAS 20
Tatra Terrno s čerpacím přívěsem HZS a DA Mercedes Sprinter
s nákladním přívěsem. Na místě jsme s jednotkou HZS přečerpali asi 600 litrů nafty z proražené nádrže do dovezených sudů
a pomohli jsme s úklidem vozovky. Na základnu jsme se vrátili
před půl druhou odpoledne. Silnice č. 20 byla v místě nehody
uzavřena do 14. hodiny.
Čtyři hasičské jednotky včetně naší s oběma cisternami byly
12. května po půl osmé ráno povolány k požáru v rodinném domě
v Kladrubcích. Oznamovatelé se významně podíleli na lokalizaci
požáru použitím přenosných hasicích přístrojů, o úplnou likvidaci
se postarala jednotka HZS Nepomuk, která na místě zasahovala
jako první. Majitelka nemovitosti se před opuštěním domu nadýchala zplodin hoření a byla jí přivolána Zdravotnická záchranná
služba, která ji převezla k dalšímu ošetření do nemocnice. Dům
byl přirozeně odvětrán a poté byla část ohořelých věcí vynesena
ven. Příčina požáru je v šetření vyšetřovatele HZS, škoda byla
předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun.
V rámci odborné přípravy členů jednotky jsme v dubnu provedli
v městském lese u Nového rybníku výcvik v práci s motorovými
pilami. V květnu jsme v prostorách zbrojnice cvičili činnost se vzduchovými dýchacími přístroji, a to záchranu osoby z hloubky a pohyb
v zakouřeném prostoru, nalezení a záchranu osob. O víkendu
23. a 24. dubna jsme pomáhali s přípravou kramolínské trati na
motokrosové závody, kdy jsme s vozidlem CAS 30 Tatra 815-7 kropili trať lafetovými proudnicemi. V sobotu 23. dubna jsme ve večerních hodinách asistovali s vozidlem CAS 30 Tatra při odpalování
ohňostroje u Kozlovic.

V neděli 24. dubna se
mladí hasiči zúčastnili
soutěže v Nebílovech.
Soutěžilo se v požárním
útoku a štafetě požárních dvojic. Na soutěž
jsme se vydali s jedním
družstvem starších
a dvěma družstvy mladších. Někteří z druhého
družstva mladších byli
na soutěži úplně poprvé.
Starší družstvo se umístilo v obou disciplínách
na 7. místě z 16. Mladší
obsadili 6. a 10. místo
z 10.
V sobotu 30. dubna
jsme se s mladými
hasiči zúčastnili soutěže na Chouzovském rybníku. Tentokrát se soutěžilo v požárním
útoku a štafetě CTIF. Mladší družstvo se umístilo na 7. místě z 9. Po
nepříliš vydařené štafetě si zlepšilo náladu v útoku, kde mělo druhý
nejlepší čas. Starší družstvo to mělo naopak, nejprve se mu nevydařil
útok dle očekávání, ale štafetu zaběhlo jako druhé nejlepší. Celkově
obsadilo krásné 3. místo z 15.
Po dvou letech se na hasičské zbrojnici opět konalo pálení čarodějnic se stavěním máje. Nechyběly soutěže pro děti, grilované
prasátko a čepované pivo i limonáda. Šedesát soutěžících dětí
bylo odměněno buřtem a limonádou a společně ozdobilo májku.
V sobotu 7. května se družstva mladých hasičů zúčastnila soutěže
kolektivů mladých hasičů v Chlumu. V kategorii mladších žáků
jsme se umístili na 2. a 9. místě a starší žáci skončili na místě 14.
Ve stejný den večer se na hasičské zbrojnici konala Valná hromada našeho sboru. Kvůli covidu-19 byla přeložena z původního
lednového termínu. Po přednesení zpráv starosty sboru, velitele
jednotky a vedoucích mládeže proběhlo předání ocenění členům
sboru následované občerstvením.
Úspěchy opět zaznamenala i Niky Rašková, která vybojovala
několik 1. míst v Českém poháru v požárním sportu v kategorii starších dorostenek. Gratulujeme a držíme palce do dalších
soutěží.
Z důvodu velkého množství akcí, které nás v červnu čekají, mimo
jiné například okrskové kolo klasické soutěže v Kramolíně, neproběhne akce S hasiči hurá na prázdniny. Místo ní uspořádáme v neděli
28. srpna akci S hasiči hurá do školy, děkujeme za pochopení.
Aktuální informace sledujte na našem facebooku, kam je v tuto
chvíli přesměrován i náš web.
V minulém čísle Nepomuckých novin zmínil pan místostarosta náš bál
v souvislosti s vandalismem ve městě a velice nás mrzí, že spojuje něco, co
se ve městě děje bohužel docela běžně a často, zrovna s naší akcí. Těžko si
dokážeme představit, že lidé ve společenském oděvu vracející se z bálu se
budou cestou domů věnovat převracení odpadkových košů a podobně.
Nicméně doufáme, že zřízení městské policie v našem městě udělá podobné
činnosti přítrž.
				
Jiří Šůs, SDH Nepomuk
foto archiv SDH Nepomuk
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Co se děje u Divočátek
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foto Tereza Kotlanová

Zdá se to jako včera, kdy do areálu bývalé školy v Bezděkovci přišla
první Divočátka, přesto už za pár dnů první školní rok stejnojmenného lesního klubu skončí. Některé tváře byly pro nás známé
již v září, a to z pravidelných rodinných setkávání, jiné byly úplně
nové. Nyní všichni tvoří, i s těmi, co přibyli během roku, prima
partu. Partu, ve které se děti dokáží dohodnout, pomoct si, spolupracovat a vzájemně se od sebe učit. A samozřejmě také společně
divočet a užívat si vše, co lesní klub nabízí. Na jaře jsme se společně rozloučili s Moranou, oslavili Velikonoce nebo si užili dny
plné magie před filipojakubskou nocí. Kromě klasických aktivit,
které jsou součástí každého dne, jako je např. tvoření, učení, pobyt
na čerstvém vzduchu a především svobodná hra, máme na jaře za
sebou i několik akcí, které byly pro děti zpestřením. Velké nadšení
vyvolal bezpochyby výlet do Mraveniště v Galerii Sladovna v Písku,
ale velmi zaujal i program o mláďátkách, který si pro nás připravila
knihovna v Blovicích nebo návštěva plazů přímo v lesním klubu.
Pestrost aktivit můžeme zajistit i díky projektu Rok s Divočátky,
který je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.
Na konci dubna proběhly dva Dny otevřených dveří. Divočátka
otevřela svá vrátka všem, kdo si chtěli prohlédnout fungování lesního klubu pěkně zblízka, a nás těší, že těchto návštěvníků nebylo
málo. V návaznosti na to bylo spuštěno přihlašování na školní
rok 2022/2023.
I když se za pár dnů slavnostně rozloučíme s předškoláky
a všechna Divočátka odejdou vstříc prázdninovým zážitkům,
v lesním klubu rozhodně okurková sezóna nebude. Kromě příprav
na nový školní rok či vylepšování zázemí jsou v plánu také dva běhy
příměstského tábora. Kapacita v obou termínech je již naplněna,
ale stále se mohou hlásit náhradníci.
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

ZŠ Nepomuk
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk
I když se to zdá jako téměř nemožné, školní rok 2021/2022 se
chýlí ke konci. Zbývá poslední měsíc školy a pak budou následovat všemi toužebně očekávané prázdniny. Zatím ale ve škole
všichni pilně pracujeme, aby výsledky na konci školního roku
byly lepší než v pololetí.
Ale škola není jen učení, také je třeba se občas pobavit, zasoutěžit
si a zasportovat. Pod patronací našeho školního sněmu proběhl od
2. do 6. května Barevný týden. Oblékali jsme se podle barev, které
můžeme nalézt na olympijské vlajce. Každá barva symbolizuje jeden
kontinent. Naší snahou bylo, aby co nejvíce našich žáků a učitelů
mělo alespoň kousek oblečení v příslušné barvě. Pondělí bylo modré,
úterý žluté, středa byla černá, čtvrtek byl zelený a pátek červený.
Také jsme se zúčastnili okresního kola soutěže BESIP v Blovicích. Obě naše družstva obsadila čtvrtá místa. Chtěli bychom
našim závodníkům poděkovat za reprezentaci, protože dosáhli
pěkného výsledku i přes potíže se skládáním družstev.
Naši malí fotbalisté se zúčastnili okresního kola McDonald´s Cupu v Žinkovech. Družstvo, které nás reprezentovalo
v mladší kategorii, porazilo týmy z Blovic, Žinkov a Spáleného
Poříčí. Starší si poradili s družstvy Blovic, Kasejovic, Žinkov
a Spáleného Poříčí. V okresním finále v Dobřanech obsadila obě
družstva shodně třetí místa a přivezla opět krásné poháry.
Tradičně úspěšní jsme byli v soutěži OVOV, což je Odznak
všestrannosti olympijských vítězů. Okresní kolo proběhlo

Naši fotbalisté na okresním kole McDonald's Cupu v Žinkovech

Žáci naší školy byli úspěšní v okresním kole soutěže OVOV

Barevný týden, pátek patřil červené

v Žinkovech, kde jsme poměřili své schopnosti a dovednosti
s ostatními atlety. Všechny závodníky čekalo v rámci dopoledne celkem pět disciplín – trojskok, hod medicinbalem, přeskok švihadla, kliky a běh na 1000 m. Přestože tentokrát dorazili
zástupci pouze tří škol z okresu Plzeň-jih, v početné konkurenci
více než 80 dětí naši sportovci dosáhli skvělých výsledků. Do
krajského kola postupuje naše družstvo ZŠ Nepomuk a dalších
devět jednotlivců.
Školní sněm přišel také s návrhem školního oblečení. Firma
Schools United navrhla tři loga naší základní školy a rodiče a žáci
si v internetovém hlasování vybrali motiv, který se objeví na volnočasovém oblečení a dalších předmětech, jež si zájemci mohli
zakoupit v e-shopu.
Věříme, že poslední měsíc školního roku proběhne bez problémů
a každý žák naší školy odejde na prázdniny s pěkným vysvědčením.
Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
foto archiv školy

Účastníci okresního kola soutěže BESIP v Blovicích
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zveme vás
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Libuše je tady

Ve spolupráci se sólisty Národního divadla v Praze a Severočeským divadlem proběhne 11. června
výpravné provedení naší národní opery oper – Smetanovy Libuše. Pro účely divadla budou vystavěna
v Klášteře na návsi dvě velká krytá pódia, představí se kompletní orchestr, sbor a 12 sólistů v hlavních
rolích. Představení bude nepochybně regionální událostí roku 2022. Libuše se odehraje u příležitosti
150. výročí vzniku opery pod místem nálezu Rukopisu zelenohorského, hlavního zdroje libreta. Titulní
role se zhostí Eva Urbanová, roli Přemysla ztvární Svatopluk Sem. Bude se jednat o jedinečný zážitek,
který se zcela jistě v regionu nebude jen tak opakovat.
Vstupenky na konkrétní místa jsou v prodeji na plzenskavstupenka.cz a v informačních centrech
regionu. Doporučujeme nákup v rámci předprodeje, omezený počet vstupenek bude k dispozici i v den
akce u vstupu č. 2 do areálu akce.
Libuši se bude věnovat TV Noe, která zařadí do programu 11. června rovněž tematický dokument k výročí opery.

Pokyny pořadatele:
Vstupenka platí jen pro uvedený den,
hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je
platná pouze s kontrolním ústřižkem nebo
identifikačním čárovým kódem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa
konání akce pozbývá platnosti. Vstupenka
obsahuje pro identifikaci jedinečný identifikační čárový kód. Držitel vstupenky bere
tímto na vědomí, že tento identifikační
kód neposkytne žádné jiné osobě. Ten,
kdo se tímto kódem identifikuje v pozici
majitele jako první, bude vpuštěn do
areálu. Pokus o kopírování tohoto identifikačního kódu bude považován za pokus
o podvod a majitel vstupenky s duplicitním kódem nebude vpuštěn do areálu
konání představení.
Vstup do areálu (náves v obci Klášter)
je umožněn od 15:30 hodin. Představení
začíná přesně v 17:00 hodin. Příchod ke
kontrolnímu vstupu do areálu je možný
nejpozději do 16:30 hodin. Po tomto čase
nebude umožněn vstup. Je nutné dodržet aktuální epidemická nařízení platná
v den představení.
V případě nepříznivého počasí doporučujeme vlastní pláštěnky či deky (deštníky nejsou na akci možné – návštěvníci
s deštníky nebudou do areálu vpuštěni).
Na akci platí zákaz fotografování a pořizování zvukových záznamů a videí.
U vstupu do areálu konání představení
může být prováděna bezpečnostní kontrola. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty,
zbraně, skleněné lahve, plastové lahve
s obsahem nad 0,5 l, plechovky, občerstvení, deštníky, alkohol, drogy a jakékoli
psychotropní látky a podobně. Dále je
zakázáno vnášet pyrotechnické předměty a manipulovat s otevřeným ohněm.
Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy
nebo videozáznamy s jeho osobou,
které jsou pořízeny v průběhu akce nebo
v souvislosti s ní, mohou být zveřejněny
a zhodnoceny, a to bez jakékoli peněžité
náhrady, dalšího souhlasu a bez časového nebo prostorového omezení.
Výhled na účinkující může být vzhledem k technickým možnostem částečně omezen.
Náhrady dalších zvláštních nákladů
(tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky)
se neposkytují.
V prostorách areálu je po celou dobu
konání představení kouření zakázáno.
Drobné občerstvení pro návštěvníky
zajišťuje Hostinec Klášter.
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rozhovor měsíce

Historie nekončí
Rozhovor s Patrikem Kellerem
Text: Hana Staňková
Foto: Jan Staněk

V pátek 20. května byla v městském muzeu a galerii zahájena výstava s názvem
Ve službě za všech okolností – od protektorátní policie k Policii ČR – 1942–2022.
Autorem této výstavy je Patrik Keller, policista působící na Obvodním oddělení
Nepomuk, ale také badatel, sběratel a spisovatel. Povídali jsme si o jeho zájmu
o historii i o jeho práci, dvou věcech, které se nejen na této výstavě propojují.

Patrik Keller na vernisáži výstavy Ve službě za všech okolností, vlevo Marie Bílková.
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rozhovor měsíce

Jak jste se stal policistou?
Po gymnáziu jsem chtěl studovat historii, která mě bavila, ale potom
jsem kvůli uplatnění zvolil policejní akademii. Tam mě to hrozně
chytlo… A navíc, praděda byl četník. Já jsem pak v rodině vypátral
ještě další dva četníky, takže tak trochu rodinná tradice.
Kde pracujete a co je vaším úkolem?
Sloužím na obvodním oddělení tady v Nepomuku. Co do činnosti je
to nejpestřejší útvar, který může u policie být. Protože ať se jedná
o nehodu, úmrtí, srážku se zvěří nebo fyzické napadení, my přijedeme na místo vždycky první. Děláme hlídkovou činnost, to znamená, že se tady „vozíme autem po městě“, a současně máme každý
přidělené spisy, případy, které řešíme. Sloužíme pro Nepomuk
a okolní obce zhruba v rozsahu ORP. Každý z nás má ještě přidělený
nějaký okrsek a zodpovídá za tuto část služebního obvodu. Třeba
já mám Kasejovicko.
Píšete do Nepomuckých novin zprávy o činnosti policie. Vybrali
vás, protože jste literárně činný?
Nám se líbilo, že píší o své činnosti hasiči, a říkali jsme si, že bychom
mohli také informovat o tom, co děláme, tak jsem se toho tak
nějak ujal.
A jak došlo k tomu, že píšete knihy o historii?
Když jsem studoval na gymnáziu, na dějepisném semináři v posledním ročníku jsme měli vypracovat seminární práci. Jako společné
téma byl vybraný klášter Chotěšov, což já jsem dělat nechtěl. Tenkrát
jsem si vybral, že budu psát o německé armádě a okupaci v Blovicích,
protože jsem původem z Blovic. Práci jsem obhájil a potom jsem šel
na vysokou. Bavilo mě to ale dál, a tak jsem pokračoval ve sbírání
materiálu, obcházel jsem lidi, a tak to začalo. Jako první vznikla
knížka o německé armádě na Blovicku a druhá o okupaci Blovic.
Jsou to tři roky, co vyšla vaše obsáhlá kniha o Nepomucku za
protektorátu s názvem Zelená Hora v sevření smrtihlavů. Jaké
jsou na ni ohlasy?
Zatím kladné. Ani z těch dotčených rodů, o kterých píšu, si nikdo
nestěžoval. Toho jsem se trochu bál, protože to není vždy lichotivé.
Máte v plánu něco dalšího?
Mám rozepsanou knihu o Kasejovicích. Tato práce je koncipovaná
jinak než předchozí, bude menšího rozsahu. Je zaměřená na bezpečnostní situaci regionu Kasejovicko od roku 1918 do roku 1945. To
znamená primárně na četnictvo a tamní městskou policii, která je
neskutečně zajímavá. Hodně se to točí kolem věcí, kterými se zabýváme i dnes na obvodním oddělení. Bude tam i vývoj toho území,
ale jenom rámcově pro ilustraci doby. A poslední část knihy jsou
životopisy všech četníků, kteří na tom útvaru tenkrát sloužili. Jedná
se o 27 lidí, tři zemřeli do konce války a ze zbylých 24 se většina stala
obětí komunistického režimu. Nikdo z nich kromě dvou nedopadl
dobře. Jeden se dal cestou spolupráce s režimem a i tak ho to pak
„semlelo“. Druhý měl to štěstí, že ho na poslední chvíli převedli pod
Ministerstvo zahraničních věcí a vyslali do Německa na ambasádu
jako řidiče a údržbáře, pak se stal agentem StB a po mnoha peripetiích pracoval pro vojenskou rozvědku až do penze.
Znáte scénu z filmu Osvobození Prahy z roku 1975, jak přijede
na Staroměstskou radnici předseda protektorátní vlády Richard
Bienert v doprovodu vládního vojáka a jde tam přečíst do rozhlasu,
že se domluvil s K. H. Frankem? Vejde do studia, že chce promluvit
k Pražanům, přistoupí k němu revoluční primátor Vacek, přečte
si ten text a říká: „Pane Bienert, to se vysílat nebude, my mluvíme opačně.“ A ten vládní voják vytáhne z kapes pistole, namíří
na povstalce a drží je v šachu. Za ním přijde chlap a dá mu prst
na záda, jakože má zbraň, a odzbrojí ho. V tom filmu je ten hrdina
dělník z Kolbenky, pracující, který zachrání situaci, ale reálně to
byl příslušník vládní policie praporčík Slavíček, který se narodil

Nepomucké noviny / červen 2022

v Chloumku u Kasejovic. Režimy umí s dějinami hýbat. Tak to teď
zpracovávám do té knížky.
Když se podíváte do historie, jak se měnil pohled obyvatel
na policii?
Měnil se v průběhu let hodně. V období na konci Rakouska četníci vymáhali válečné rekvizice, takže populární zrovna nebyli.
Byli braní jako přisluhovači rakouského režimu. Po skončení války
velká většina ve službě zůstala a během První republiky si vybudovala reputaci. V roce 1938 to byla opora státu. Za války byli četníci
„umazaní“ okupací, protože na jednu stranu se drtivá většina snažila pomáhat obyvatelstvu, na druhou stranu museli vymáhat to, co
chtěl německý režim. Což bylo složité a řada z nich za to zaplatila
životem. V květnu 1945, když volal pražský rozhlas o pomoc, volal
českou policii a české četnictvo. Tam si tu reputaci zase zvýšili. Pak
přišel rok 1948 a bezpečnostní složky byly znovu zneužity režimem,
který bývalé četníky a policisty vyházel a dosadil nové lidi. Ten sbor
byl v roce 1960 úplně jiný než v roce 1948, byl spojený s vládnoucím režimem. V devadesátých letech byla pověst policie špatná a až
postupem času se začalo dařit vysvětlovat, že jsme tady od toho,
abychom chránili bezpečnost obyvatel a veřejný pořádek, nechceme
někoho šikanovat nebo terorizovat, ale chceme vymáhat zákony. Teď
jsme zase trochu utrpěli pandemií, ale myslím si, že slušný člověk
musí pochopit, že jsme tady pro občany.
Máte rád televizní zpracování práce policie?
Ne, protože to je hodně odtržené od reality. Velkou část služby
tvoří papírování. To by asi diváka úplně nebavilo, kdyby viděl ten
skutek a pak dvě hodiny koukal na policisty, jak něco píšou a nakonec řeknou: „Tak ho máme.“ Dobré byly Případy 1. oddělení, ty
byly kvalitně zpracované a blízko skutečnosti. Ale ostatní seriály
jsou vyloženě pro pobavení, s realitou to nemá vůbec nic společného. Policisté všechno dělají bez povolení, někde vykopnou dveře
a je to v pořádku, někoho vyslýchají na ulici a žádný protokol se
nesepisuje. Takhle to v trestním řízení prostě nefunguje. A ještě
mají obráceně hodnosti a stejnokrojová ústroj je hrozná. Vysazený
jsem na Policii Modrava, protože tam jsou všichni na obvodním
oddělení v důstojnických hodnostech a pak je tam jeden rotný,
který se tam asi „zatoulal“.
Jak vznikl nápad uspořádat výstavu?
Já jsem měl v roce 2020 výstavu v Blovicích o protektorátních bezpečnostních složkách a kurátorka nepomuckého muzea Svatka
Kožíková přišla s tím, že bychom mohli něco udělat tady. Já jsem
nechtěl výstavu o četnictvu, protože se dělá často, ale chtěl jsem
představit to období potom. Myšlenka byla taková, že jdeme po
stopách jednotného bezpečnostního sboru, protože v roce 1939, na
začátku války, tady fungovaly městská policie, vládní policie a četnictvo. Tři bezpečnostní složky, které měly na starosti veřejný pořádek.
A v roce 1942 zastupující říšský protektor Heydrich zahájil reformu
bezpečnostního aparátu, jejímž výsledkem měl být vznik jednotného
bezpečnostního sboru. To znamená sloučení všech složek do jednoho korpusu, který by se pak včlenil do německé policie. K tomu
samozřejmě nedošlo, válka byla rychlejší.
Po válce na to navázal Sbor národní bezpečnosti a už to byl jednotný sbor, který se paradoxně v roce 1990 po pádu komunistického
režimu zase rozpadl, protože Československo bylo federace. Do té
doby to byla federace víceméně na papíře. Potom ale začalo Slovensko trvat na reálné federalizaci.
Ano, to byla „pomlčková válka“.
Přesně tak. SNB se začal drolit a vznikly tři sbory – Policejní sbor
Slovenské republiky, Policie České republiky, ta vznikla v roce
1991, a ze Sboru národní bezpečnosti se stal federální sbor. Ten se
během srpna 1991 sloučil s Pohraniční stráží a tím vznikl Federální
policejní sbor. Takže najednou tu byly tři sbory. Ale po rozpadu
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Československa federální sbor zase zanikl a jeho příslušníci sloužící na našem území přešli do Policie České republiky. Zajímavé na
tom je, že Policie České republiky vznikla dříve než Česká republika,
která nabyla samostatnosti 1. ledna 1993. Chtěli jsme tedy začít tou
Heydrichovou reformou a pokračovat až do současnosti.
Jak je policie organizovaná v současnosti?
Nyní je to jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, to znamená, že
policie je u nás jenom jedna. Dále existují městské policie, které si
zřizují obce, což vzniklo také v roce 1991 zákonem o městské policii. Mají na starosti veřejný pořádek a mají třeba oprávnění v oblasti
bezpečnosti silničního provozu. Ale jakmile narazí na trestný čin,
předávají ho státní polici. Nemůžou provádět šetření. Oni přestupek zadokumentují, a pokud mají zjištěného pachatele, pošlou to
na správní orgán nebo mu dají blokovou pokutu.
Za minulého režimu existovala Inspekce veřejného pořádku, které
se říkalo Šedý mor. Ta byla zřízena ve větších městech jako taková
městská policie. A na začátku devadesátých let si v Praze najali agenturu Pinkerton, to byli takzvaní „černí šerifové“. To byla „divočina“.
Prozraďte nějakou zajímavost, kterou návštěvníci na výstavě uvidí.
Je tady sako Federálního policejního sboru z roku 1992. S tím se
občan Nepomuku nemohl setkat, protože bylo zavedeno těsně před
rozpadem Československa. A než ho zavedli do celého sboru, tak
se republika rozpadla. Máme k tomu i brigadýrku, ovšem v úpravě
po roce 1992 pro českou policii, je na ní český státní znak. Pak tu
máme federální pláštěnku, ta nebyla nikdy distribuována ve velkém
množství. Vystavený kus je přímo „skladovka“. Historie nekončí,
takže tu máme současnou lodičku z roku 2015, která už existuje ve
třech různých provedeních.
Jak vznikají nové vzory uniforem? Mají členové policejního
sboru možnost se k nim vyjadřovat?
My se k tomu vyjadřovat nemůžeme, ale jsme rádi za obnovu stejnokroje. Vzor 92 byl už technologicky překonaný, už to nebyla moderní
uniforma. Přišly nové materiály, softshellové bundy, letní a zimní
kalhoty. A také se nám vrátil kabát ke slavnostní ústroji.
V roce 1992, kdy předchozí uniformu zavedli, úplně vypustili červenou barvu, protože byla spjatá s minulým režimem. A nikomu
nedošlo, že ta barva je pro naše bezpečnostní složky tradiční od 19.
století. Také tam byla jako hodnostní označení osmicípá hvězda.
Ta vycházela ze znaku policie, jenž vznikl v roce 1991, ale neměla
žádnou historickou logiku.
V současnosti je snaha vrátit se ve stejnokrojích k tradici, která
ve sboru vznikla. V roce 2015, když se zaváděl nový stejnokroj, bylo
poradním orgánem na Ministerstvu vnitra Muzeum policie. Na
výložky a brigadýrky se velice jemně vrátila červená barva a hodnostní označení se inspirovalo četnictvem. Brigadýrka vzor 92 má
čepicový odznak nahoře na dýnku, ale u nás historicky má být ten
odznak na okolku. Používání státního znaku na dýnku je vlastní třeba
německé policii, ale u nás to byl krok stranou.
Jsem zvědavý, jak dlouho budou tyto stejnokroje používány.
Mnoho exponátů na výstavě je z vaší sbírky. Jak vznikla?
Když jsem se „vrhnul“ na historii, začal jsem také působit v klubu
vojenské historie a sběratelství je s tím spojeno. Sbírám militarie
a policejní věci a dělám historické bojové ukázky pro veřejnost.
Můžete doporučit nějakou akci tohoto druhu?
Jednou za pět let se pořádá rekonstrukce bojů Pražského povstání
a osvobození Prahy, to je hezká akce, kde je snaha o kvalitu. Docela
pěkné bojové ukázky bývají také v Ořechově u Brna. Je to bývalá
raketová základna, lidé se můžou dívat z vršků bunkrů, takže jsou
vlastně na kopci a mají prostor před sebou seshora. I pro účastníky
je to hezké místo, protože terén je tam variabilní, jsou tam stromy,
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vraky aut a podobně. Dva roky se ale nic moc nekonalo kvůli covidu
a teď je zase problém válka na Ukrajině. Řada obcí bojové ukázky
pořádat nechce, aby nejitřila veřejnost, což chápu.
Má některý z vašich sbírkových předmětů zajímavý příběh?
Některé věci mám po pradědovi, který sloužil u četnictva, včetně
vyznamenání od prezidenta. To je památka po něm.
A třeba brigadýrka Federálního policejního sboru… Řešil jsem
nějakou služební věc a mluvil jsem s paní, která říkala, že sloužila
u policie. Slovo dalo slovo a nechala mi ji. Tak u té brigadýrky přesně
vím, kde sloužila a ke komu náležela.
Taková sbírka asi zabere spoustu místa, co na to říká rodina?
Přítelkyně mě podporuje, za což jí patří velký dík. Pročítala se
mnou i popisky k výstavě a dávala mi připomínky. Má na tom velkou
zásluhu, je mým skrytým pomocníkem.
Máte nějaké další koníčky?
Psaní a sběratelství mi bohatě stačí, hlavně psaní mě baví hodně.
Teď jsem tedy tři měsíce skoro nepsal, nebyl čas, protože jsme připravovali výstavu.
Co by ještě mělo zaznít na závěr?
Doufám, že výstava lidi zaujme a přiblíží práci policie jiným způsobem, než který znají z televize. Návštěvníci uvidí, že existoval
nějaký vývoj spjatý s historií státu, který nebyl jednoduchý, osudy
příslušníků byly komplikované a mnohdy velmi smutné. Je na co
navazovat, jsou tu velké příběhy. Četníci byli v odbojových strukturách důležití, spousta odbojových skupin vznikla kolem policistů
a četníků. Například Karel Kněz, původem z obce Nehodiv, který se
zastřelil v Ležákách, aby Němci neodhalili vysílačku Libuše – to je
jediný četník, jenž dostal po revoluci státní vyznamenání. Policie je
v tomto ohledu dodnes extrémně přehlížená, při udílení státních
vyznamenání in memoriam se rozdávají medaile vojákům a letcům
z Anglie, ale statečnost bezpečnostních složek je opomíjená. Nehledě
na to, co komunisti udělali s četníky a policisty, které od roku 1948
do roku 1955 vyházeli od sboru a pak je týrali a vymýšleli na ně různá
„kompra“. Drtivá většina z nich není dosud rehabilitována. Z právního hlediska jsou to pořád pachatelé trestné činnosti.
Sbor národní bezpečnosti vnímáme jako jednolitý sbor komunistických fanatiků, ale ono to tak nebylo. Byli tam i normální lidé,
byl to odraz společnosti. Že tady byli esenbáci, kteří se snažili režim
brzdit a stali se jeho obětí, to nikdo neví. A ukradená slepice byla
stejná za války jako v padesátých letech i jako v současnosti. Jsou
tu velké příběhy, ale není moc zájem je vyprávět. Je to velký dluh.

Děkuji vám za rozhovor a chtěla bych pozvat čtenáře na výstavu,
která bude v Městském muzeu a galerii v Nepomuku k vidění až do
konce letošního roku.

Prap. Mgr. Patrik Keller se narodil v roce 1990. Je absolventem blovického gymnázia a Policejní akademie ČR v Praze.
V roce 2014 nastoupil k Policii ČR a následujícího roku byl
zařazen na Obvodní oddělení policie Nepomuk. Dlouhodobě se zajímá o regionální historii. Mezi jeho oblíbené
filmy patří Spalovač mrtvol či Prohnilí. Z knih pak Co jsem
prožil a Ohnivý koberec nad Hamburkem.
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Školní inspektor Julius Koráb
Julius Koráb se narodil 16. února 1844 v Ústí nad Orlicí jako syn mlynáře
do Nových Mitrovic. V roce 1890 začali její představitelé vyvíjet úsilí
o zřízení samostatné školy, v čemž byl nápomocen právě inspektor
Josefa Korába, příslušníka známého mlynářského rodu Korábů, a jeho
Koráb a také mitrovický farář Václav Koukl. Jednotřídní obecná škola
manželky Barbory, dcery mlynáře Jana Poneše. První vzdělání získal
v rodišti, gymnázium navštěvoval v Litomyšli. Následně se odebral do
se zde otevřela roku 1892, zpočátku v pronajaté místnosti, neboť školní
Prahy, kde se na filozofické fakultě věnoval studiu klasické filologie.
budova byla vystavěna až v roce 1894.
Od roku 1869 byl suplentem a od roku 1872 skutečným učitelem na
Železný Újezd býval přiškolen k Čížkovu. Později se místní
gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Dne 9. září 1873 se jeho ženou
usnesli, že by měli zájem o vytvoření vlastní dvoutřídní obecné
stala Flora Vilemína Padovcová, dcera lékaře Aloise Padovce z Rychškoly. Podali proto žádost okresní školní radě v Plzni, načež v lednu
nova nad Kněžnou, jež přišla na svět 2. října 1852. Dne 2. července 1874
1887 proběhlo šetření, kterého se účastnil Julius Koráb a také
se manželům narodil syn Alois Kamil Julius Josef.
okresní komisař Václav Pablasko. Protokol byl poté zaslán zemské
Téhož roku se rodina přestěhovala do Plzně. Tady poté Julius Koráb
školní radě, jež zřízení samostatné školy povolila v prosinci 1887.
Čížkovští s tím nesouhlasili, navzdory jejich stížnostem byl však
působil na reálném gymnáziu, kde vyučoval latinu, řečtinu, češtinu,
němčinu a zpěv. V Plzni se roku 1877 narodila dcera Olga Marie Vileroku 1888 vybrán vhodný stavební pozemek a v roce 1889 pronajaty
mína, 1883 Emanuela a v roce 1887 dcera Bohumila Anna Marie. Roku
dvě místnosti pro dočasné situování tříd, které prohlédli a schvá1884 byl Koráb jmenován školním inspektorem pro
lili Julius Koráb a výše zmíněný Václav Pablasko.
české školy plzeňského a přeštického okresu, k nimž
Podobným způsobem se najalo i ubytování pro
následně přibyl ještě okres Stříbro.
oba učitele a došlo též k zajištění pomůcek, aby
Vedle pracovních povinností se věnoval také pubmohla výuka začít od školního roku 1889/1890.
likační činnosti. Z jeho díla bychom jistě měli zmínit
Novou školní budovu vysvětil 31. srpna 1890 za
spis Vývoj knihtiskařství a české prvotisky, který vyšel
účasti řady hostů čížkovský farář Jan Tollar.
A právě tato událost se stala inspektoru Korábovi
nákladem plzeňského Spolku přátel vědy a literatury
české, jehož byl Koráb členem. Zajímavá je též sbírka
osudnou. S vybavením školy byl plně spokojen, avšak
citátů, aforismů a rozmanitých průpovědí s názvem
při pronášení slavnostní řeči se mu nečekaně udělalo
Zlatá zrnka. Korábovy latinské texty můžeme najít ve
nevolno. Ještě stihl požádat o sklenici vody, načež
výročních zprávách plzeňského reálného gymnázia.
začal klesat. Přestože mu byla poskytnuta rychlá
Měl zálibu také ve zpěvu a chrámové hudbě. Do této
pomoc, jelikož se nablízku nacházel lékař, zemřel
oblasti spadá dílo Církevní zpěvy a modlitby pro
3. září 1890 v nové školní budově ve věku pouhých
46 let. Jako příčina skonu byl stanoven záchvat mrtmládež studující na školách středních a občanských,
které sestavil s Augustinem Fischerem. Dále je to
vice. Rodina zprvu uvažovala o pochování zesnulého
Sbírka posvátných čtverozpěvů pro mužské i smíšené
na hřbitově v nedalekých Blovicích, nakonec se však
hlasy, vytvořená společně s Hynkem Pallou. Opomepřiklonila k Plzni.
nout nelze ani skutečnost, že Koráb připravil k vydání
Rozloučení proběhlo 6. září. Pohřební průvod
známé dílo prvního plzeňského městského archiváře Titulní list Korábovy sbírky
vedl arciděkan František Herold s asistencí dalších
kněží, za vozem kráčeli rodinní příslušníci, učitelé
Martina Hrušky nazvané Kniha pamětní královského Zlatá zrnka (Plzeň, 1885)
z okresů, v nichž zesnulý vykonával dozor, plzeňští
krajského města Plzně od roku 775 až 1870.
Můžeme ještě doplnit, že literárně činný byl také Korábův syn
františkáni, úředníci a řada přátel. Místo posledního odpočinku nalezl
Alois Julius, jenž absolvoval studium práv a působil jako soudce. Psal
na hřbitově u kostela Všech svatých.
poezii, povídky, fejetony, projevy k různým slavnostním příležitostem
Julius Koráb se stal zásluhou svých aktivit váženou osobou, což
a věnoval se rovněž překladům.
dokládá například záznam v pamětní knize obecné školy v Přešíně:
„Jako inspektor ve styku s učiteli byl vždy mírný a vlídný, v posuzoNepomuk navštívil Julius Koráb ve funkci okresního školního
inspektora poprvé ve dnech 3. a 4. července 1884. Roku 1885 sem
vání činnosti učitelstva ve škole byl spravedlivý; neboť on těžkou práci
zavítal 4. května a zdržel se až do 9. května, jelikož prováděl inspekci
učitelovu dovedl oceniti, jsa si vědom obtíží a překážek tuto práci ztětéž na školách v okolí. Na další kontrolu do Nepomuku přijel již 6. čeržujících. Byl vzorem víry, ctnosti, nadšení, lásky, statečnosti a vytrvavence 1885. V květnu 1886 vykonal prohlídku nejprve na dívčí obecné
losti v oboru školství. Za působení jeho pokročilo školství v dotčených
škole a poté na chlapecké obecné a měšťanské škole, které spravoval
okresích valnou měrou kupředu, neboť množství škol rozšířeno, staré
řád piaristů. Zde navštívil všechny třídy, byl přítomen výuce většiny
budovy nahrazeny novými, hojný počet nových škol zřízen a učebných
předmětů a své hodnocení následně sdělil učitelskému sboru na
pomůcek dostatek byl zaopatřován, pročež v něm nejen školství, ale
zvláštní, za tímto účelem svolané, konferenci. V listopadu 1886 se
i učitelstvo ztrácí svého zastánce a přítele. Čest budiž jeho památce!“
konala v dívčí obecné škole okresní učitelská porada, jíž Koráb z titulu
V podobném duchu se nese také zápis v kronice nepomucké chlasvé funkce předsedal. Dne 11. ledna 1887 přijel do Nepomuku z Vrčeně,
pecké obecné a měšťanské školy: „3. září stihla veškero učitelstvo
12. ledna provedl prohlídku dívčí obecné školy a poté se od 13. do
okresu našeho zvěst neblahá, která z mnohého mužného oka vyloudila slzu žalostnou, která vyrvala z našeho středu muže v plné síle.
15. ledna účastnil výuky ve všech třídách chlapecké obecné a měšťan[…] Z Železného Újezda došla totiž zpráva, že při svěcení nové školy
ské školy. Inspekci chlapeckých škol i obecné školy dívčí vykonal také
během několika dnů v březnu 1888, načež 22. března odjel odpoledním
tamtéž ranila mrtvice našeho milého pana inspektora, profesora Julia
vlakem zpět do Plzně. Obdobný scénář měla rovněž inspekce proveKorába. […] V něm zajisté ztratilo učitelstvo naše upřímného rádce,
dená v únoru 1889. Dne 24. června 1889 pak Koráb předsedal okresní
dítky pak jemu svěřené vzorného otce!“
učitelské poradě, uspořádané v prostorách nepomucké měšťanské
Závěrem dodejme, že Korábovým nástupcem ve funkci okresního inspektora pro české školy přeštického okresu byl v březnu
školy. V lednu 1890 opět vykonal inspekci obecné školy dívčí a následně
obecné školy chlapecké a měšťanské školy. Na základě jeho zprávy
1891 jmenován Arnošt Kirschner, dosud ředitel chlapecké obecné
o prohlídce měšťanské školy vyslovila okresní školní rada v Přešticích
a měšťanské školy v Přešticích, který do Nepomuku zavítal hned
v únoru 1890 jejím učitelům pochvalné uznání.
v dubnu uvedeného roku. Školním dozorcem pro české školy
Julius Koráb se v inspektorské funkci rovněž snažil přispět ke
v okresech Plzeň a Stříbro se po Juliu Korábovi stal Josef Weger.
zřízení nových škol a školních budov. Jako příklad můžeme uvést
Lenka Špačková
Nechanice a Železný Újezd. Obec Nechanice byla původně přiškolena
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Zemřel František Plass

foto FC Viktoria Plzeň

Odešel fotbalový velikán spjatý rovněž s Nepomukem.
Upřímnou soustrast pozůstalým.
Rozhovor s ním byl otištěn v Nepomuckých novinách 11/2020 na straně 20.
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Naše šachová sezóna 2021/22
Uplynulá šachová sezóna je u konce. Stejně jako všechno ostatní
byla poznamenána proticovidovými opatřeními, ale nakonec jsme
rádi, že byla opravdu odehraná. Sice jsme se museli všemožně přizpůsobit, ale proti předešlé kompletně zrušené sezóně to byl zase
boj šachových figurek.
Ve hře měl náš klub ŠK Dvorec opět čtyři družstva a tím zastoupení ve všech krajských soutěžích (KP I, KP II, KP III a RP). Přípravy
na sezónu byly důkladné, protože naše cíle nebyly malé. S „A“
družstvem jsme chtěli v KP I zabojovat o 1. místo a tím si pro další
rok zajistit 2. ligu. Naše sestava byla doplněna několika hostujícími
hráči a budila u ostatních družstev respekt. O úspěchu sezóny mělo
s největší pravděpodobností rozhodnout 2. kolo, které nám přidělilo družstvo Líní. I oni měli eminentní zájem o 2. ligu a také jejich
sestava byla nabitá. Vzájemné utkání jsme prohráli, a tak zbývalo
jen doufat, že soupeři během roku někde zaváhají. Naše áčko zbytek
zápasů vyhrálo a obsadilo 2. místo. Líně sice jednou remizovaly, ale
i to jim stačilo, aby si těsně před námi s jednobodovým náskokem
zajistily postup.
S naším béčkem jsme odehráli v KP II (také soutěž osmičlenných
družstev) velice slušnou sezónu a v konkurenci dalších 11 družstev
jsme obsadili také medailové místo – tentokrát 3.
Céčko hrálo jako tradičně KP III, v jedenácti kolech to v průběhu
sezóny také vypadalo na slušné umístění a poklidné hraní ve středu
tabulky, ale konečné 8. místo je asi zasloužené.
Déčko také splnilo očekávání a tím, že se v něm začínají v dospěláckých zápasech otrkávat i děti z našeho klubu, bylo pro další
generaci přínosem.
Do nadcházející šachové sezóny zbývá několik měsíců a nás čeká
zase období příprav. Stejně jako letos bychom chtěli od podzimu
bojovat o nejvyšší cíle. Pokud vydrží naše již stabilní osvědčená
sestava (nebo se ji ještě povede vyztužit dalšími hráči), věřím, že
bude zase o co hrát.
Pokud se i vy nebo vaše děti chcete připojit k šachovým nadšencům a v budoucnu se zapojit do dalších bojů s figurkami, přijďte
se některý pátek během školního roku v čase mezi 16:30 a 18:00
přihlásit do naší klubovny v nepomucké sportovní hale.
Zdeněk Flajšman, ŠK Dvorec
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Připomínáme si devadesáté výročí otevření
nového fotbalového hřiště

Fotbal se v Nepomuku hrál již v 1. polovině 20. let minulého století.
Vyznavači nového sportu měli do hry velkou chuť, ale chybělo jim
to nejdůležitější. Neměli totiž žádné hřiště, kde by mohli provozovat svoji zálibu. Proto v roce 1927 podali fotbalisté na městský úřad
žádost o propůjčení pozemku na místním tržišti, které se nacházelo
na louce pod hřbitovem, v místech nynější požární zbrojnice. Zastupitelé prý žadatelům ani neodpověděli. Ale nakonec se přece jen na
tržišti hrály dokonce i mistrovské zápasy. Z dobových fotografií je
patrné, že zápasy byly diváky hojně navštěvovány.
Hřiště se ale časem ukázalo jako nevyhovující. Bylo totiž příliš
svažité a tudíž pro hru nevhodné. Jestliže chtěli fotbalisté hrát na
určité úrovni, museli se poohlížet po novém pozemku. Vše vyřešil
předseda fotbalového klubu SK Nepomuk O. Šnejdárek. Na schůzi
konané 1. dubna 1931 navrhl členům, že klubu pronajme své pole
pro potřeby nového hřiště. Za to měl dostávat roční nájemné jeden
tisíc korun po dobu deseti let. Návrh byl přijat s radostí a ihned bylo
započato se stavebními pracemi. Členové přispívali i finančně. Po
dokončení byl plot v přední části stadionu pronajat podnikatelům
na reklamu. Za 4 m2 platili ročně sto korun, což byl pro fotbalisty
vítaný příjem. Součástí hřiště byla dřevěná tribuna, která se nacházela za dnešní jižní brankou.
Nový fotbalový stánek byl neoficiálně otevřen 16. května 1932
„pohárovým turnajem o tři ceny, za účasti osmi klubů“. Dobový
pramen se o klání více nerozepisoval, jen dodal, že vše proběhlo
s „výsledkem velmi dobrým“. Výsledky nám tedy zůstaly utajeny, ale
podle dochované fotografie se můžeme domnívat, že vítězem turnaje se stala nepomucká Slavia, která tehdy v Nepomuku existovala
spolu s SK. Brzy se ale oba kluby sloučily.
O necelý měsíc později, nejspíše 12. června, se v Nepomuku představilo jedno z nejlepších československých fotbalových družstev,
Bohemians Praha, které v roce 1932 obsadilo v Celostátní asociační
lize třetí místo, hned za Slávií a Spartou. Bohemka porazila nepomucké 6:1. Upomínkou na tento památný zápas je porcelánová soška
klokánka, která zdobí vitrínu v klubovně FK.
To, že do Nepomuka přijeli právě Bohemians, nebyla náhoda. Dne
27. března 1932 byl ve Vršovicích otevřen nový stadion Bohemians,
všem českým fotbalovým fandům známý jako Ďolíček. Nejvíce se
o to zasloužil nepomucký rodák Zdeněk Leo Jan Danner (1888–1936),
pocházející z rodu nepomuckých poštmistrů a pivovarníků. Danner
tehdy zastával post ředitele Vršovické záložny a také byl komerčním
radou. V roce 1931 se stal předsedou Bohemians. Nepomučtí funkcionáři se na něho obrátili s žádostí o zprostředkování zápasu a on
svým krajanům rád vyhověl.
Na počátku 60. let 20. století došlo k zásadní změně. Hřiště
bylo otočeno o devadesát stupňů. Branky již nestály na západní
a východní straně, ale začalo se hrát od severu k jihu. V té době již
neexistovala stará dřevěná tribuna, která byla už dříve poničena
silným větrem. Stavba zděné tribuny probíhala v letech 1961–1962.
Do té doby měli hráči zázemí v dřevěných kabinách v jihovýchodní
části areálu. K další výrazné změně došlo v letech 1977–1978. Škváru
tehdy nahradila tráva. Od 31. ledna 2011 začala probíhat rekonstrukce zázemí. Přestavba postupovala ve dvou etapách. První se
týkala ubytovny a rozšíření šaten kvůli krajským soutěžím a během
druhé etapy byl rekonstruován byt a vznikly restaurace a pergola.
Závěrem bych chtěl poděkovat Janu Boltíkovi, Marku Barochovi
a Janu Kohoutovi za poskytnutí cenných informací.
Karel Baroch

Fotbalisté na novém hřišti v polovině 30. let 20. století

Fotografie z utkání na starém hřišti pod hřbitovem

Slavia Nepomuk s pohárem pro vítěze

32
32

zveme
zveme vás
vás // inzerce
inzerce

zveme vás / inzerce

Nepomucké noviny / červen 2022

Nepomucké
Nepomucké noviny
noviny // duben
duben 2020
2020

E-mail:
E-mail: nepomuk@rkevropa.cz
nepomuk@rkevropa.cz
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Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
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T: 736 525 740

NOVINKA

Cena: 4.250.000 Kč

NOVINKA

Cena: 300.000 Kč

2 730 000 Kč

Prodej rodinného domu, 2+1,
2
, pozemek
1.208 m2, Třebčice
110 m
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU 4+1,

Prodej lesa, 4.848 m2, 2 730 000 Kč
Nechanice u Nových Mitrovic

POZEMEK
1 289
NEPOMUK
K prodeji
nabízíme
důmm
po, rekonstrukci
s prostornou zahradou, stodolou a skleníkem.

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

Kód: 55122

Kód: 55214

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

www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk

25

26

region

Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Kozlovice – malebná vesnička

Kozlovice leží tři kilometry jižně od Nepomuka. Obec má katastrální výměru 385 hektarů a žije zde v jedné vsi trvale zhruba
80 obyvatel. První zmínka o Kozlovicích je z roku 1551 a historicky
patřily k panství Zelená Hora. Starostou obce je již dvanáctým
rokem pan Jaroslav Tomka, který říká, že to na něj prostě spadlo.
Zeptali jsme se jako obvykle na dění v obci.
Řekněte nám nějaké historické nebo turistické zajímavosti
z vaší obce?
Jsme taková obyčejná vesnice. Obchod tu není, hospoda tu není,
i když v minulosti u nás obojí bylo, hospody dokonce dvě.
Naší zajímavostí je kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje, a to tím, že byla
postavena v roce 1948. V době budování komunismu se u nás občané
rozhodli, že postaví kapličku.
Náš katastr na jihu sousedí s katastrem obce Kramolín a tudy vedla
hranice panství Zelená Hora. Dodnes se u lesa na Kopanině a v Lipni
dochovaly kamenné patníky, které jsou označeny na straně ke Kozlovicím písmenem „Š“ jako Šternberkové a směrem ke Kramolínu
písmenem „P“ – Paullisové, majitelé sousedního panství Lovčice.
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Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Vyčistili jsme rybník a druhý jsme zavezli, protože neměl přítok
a na návsi smrdělo bahno. Udělali jsme místo něj odpočinkové
místo s altánkem.
Nevím, jestli je to na chlubení, ale snažíme se obec udržovat, aby byla
ve stavu minimálně tak dobrém, jako když jsme ji přebrali.
Pro nás neuvolněné je to těžké, děláme to sice dobrovolně, ale
ve volném čase. Budujeme po nocích a zanedbáváme rodiny, je to
čím dál tím horší.

Josef Zíma

– pořad písniček
a poutavého vyprávění

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Dva nebo tři poslední roky jsme bojovali o les. Místo lesa máme pláň,
zbaštil nám ho kůrovec. Momentálně tedy sázíme nový les, což je
obrovská investice a problém je v tom, že nejsou ani lidé, ani materiál.
Stát třeba i přispěje penězi, ale nejde vzít peníze a nasypat je do lesa.
Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
Máme sbor dobrovolných hasičů. Je nás patnáct a díky několika nám
mladším máme věkový průměr kolem 70 let. Všechno je provázané,
hasiči, obec, pořád stejní lidé.
Na Cyrila a Metoděje jsme pořádali Prakiády. Akce se rozrostla
do takové velikosti, že už se to pomalu nedalo zvládnout, dorazilo
třeba dvě stě lidí.
Poslední dva roky Prakiáda nebyla, letos jsme zatím neřešili, jestli
bude. Mám pocit, že nikdo nikam nechodí, že to přetrvává. Jsme
rádi, když se potkáme, ale už to není takové.

17. 6. 2022 od 18.00 hod.
Sokolovna Nepomuk
vstupné 250 Kč, 150 Kč

Prakiáda 2018

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Připravujeme se na vodovod, projektová dokumentace je hotová.
Máme domluveno s Nepomukem, že budeme odebírat vodu z městského řadu na Lipáku. Letos by mělo být vyřízeno stavební povolení
a mělo by se začít kopat.
Je mrzuté, že nemůžeme udělat i kanalizaci. Chtěli jsme, ale podle
ekonomické studie to nevyšlo. Peníze na stavbu se sehnat dají, ale pak
se musí taky provozovat čistička a tolik lidí u nás není, aby se ten provoz
zaplatil. Řešili jsme i variantu, že bychom přepouštěli odpadní vodu
do Nepomuka, ale Nepomuk nemá na čističce dostatečnou kapacitu.
Škoda jen, že když se kope, neudělá se to při jednom.
Přál bych si, aby byly hotové sítě a mohly se vybudovat i silnice
přes obec, protože ty nikdo neudělá do té doby, dokud nebude zaručené, že se s tím deset let nebude hýbat. Cestu máme sice slušnou,
ale mohla by být lepší.
To, co si člověk staví doma, má hned. To, co se dělá veřejně, trvá
rok, dva, tři, pět. Proto jsem zůstal starostou takhle dlouho, protože
se pořád na něco čeká a já si říkám: „Ještě neuteču.“

Zpěvák a herec Josef Zíma natočil několik set písní
z různých hudebních žánrů a jeho vystoupení je průřezem toho nejlepšího z bohaté a úspěšné umělecké dráhy.
Písničky jsou prokládané poutavým vyprávěním ze zpěvákova soukromého i uměleckého života.
Josefa Zímu v pořadu doprovází zpěvák, moderátor, textař,
skladatel a hudebník Pavel Skalický.

Pozvánka na setkání v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel
v Březí u Žinkov (Žinkovice) 11.06.2022 od 14:00
k Mezinárodnímu dni dětí
Březí u Žinkov 335 01
Program:
14:00 - vystoupení folklorního souboru Klíček
15:00 - divadelní představení pro děti ochotnického divadla
16:00 - autorské čtení MUDr. Alexandry Steinerové - básně
občerstvení nachystané Nepomuckými kuchařinkami
Pavla Janotová - ukázka předení
Jana Haklová - výstava quiltů

Děkujeme za rozhovor.
srdečně Vás zve Ing. Jiří Tetzeli

foto archiv obce
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Fénix / zveme vás

Červen ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
Máme YOUTUBE kanál a Instagram – najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během
roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za
proběhlé lekce vám odečteme.

Nepomucké noviny / červen 2022

Víkendový
zážitkový kurz
14–17. července
Vyčaruj z hlíny skřivánka, proměň
kávovou kapsli ve stylový šperk

Volná místa v kurzech:
Pilates pro dospělé: úterý od 19:00 hodin
Připravujeme pro vás letní příměstský tábor pro děti 7–11 let na
téma „Chceš s námi vyřešit záhadu“
25. 7. - 29. 7. 2022
Univerzita III. věku: pro zájemce 55+, přednášky od října 1x za 14 dní
Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky,
jógamatky). Vstupné 150 Kč.
Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč/jedna
návštěva, 400 Kč / 5 návštěv.

Semináře:
Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem: pondělky 18:00–
20:00 hodin (přihlášení předem, cena 350 Kč, senioři, maminky na
MD a RD 250 Kč)
15. 6. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Většina lidí je
stále s něčím nespokojena a snaží se z toho utéct. Konečně to vyřešit,
něco změnit. Dokud ale nezmění samotnou podstatu nespokojenosti
na vděčnost, stejně to nebude fungovat.
11.–15. 7. Příměstský tábor Martiny Vlasové, více info u lektorky
na tel. 774 170 690
Kancelář: pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin
nebo po telefonické domluvě
Krásné léto plné slunce a radosti přeje
Petra Voblizová a lektoři Fénixu

Začalo léto, čas odpočinku a příležitostí vyzkoušet
něco nového. Keramika u Mistrů a Zuzi.Smi
– upcyklované šperky pořádají společný
relaxační víkend.
Co vás čeká:
• točení na kruhu
• modelování z hlíny
• tvoření šperků z kávových kapslí a PET lahví
• večer u táboráku
• a možná i ohnivé překvapení
Každý den je dopolední a odpolední program.
Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny. Na kruhu vytočíte
základ a domodelujete ptáčka, k němu vytvoříte pítko
pro skutečné ptáčky. Naučíte se upcyklovat kávové kapsle,
PET lahve a stará trička. Uděláte si vlastní šperky – náušnice,
náhrdelník, náramek a třeba sponu do vlasů.

Zájemci se můžou předběžně hlásit u Jitky na
tel. č. 728 043 148
nebo na https://landing.mailerlite.com/webforms/
landing/c6d8v6

PŘÍMĚS TSK Ý TÁBOR
ve Fénixu
25.7.

- 29.7.

i
nám
s
eš
t
Chc yřeši ?
v adu
záh

pro d
ěti
7-11
let

přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz
tel: 606 032 707

inzerce
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Najděte svoje
Najděte svoje
Místo u nás
Místo u nás
Na našem personálním webu najdete aktuální
přehled
všech
volných pracovních
pozic
Na našem
personálním
webu najdete
aktuální
vpřehled
našichvšech
společnostech.
volných pracovních pozic
v našich společnostech.

www.mistounas.cz
www.mistounas.cz
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Z nabídky
vybíráme
Z nabídky
vybíráme

Obsluha
rozmítacího
centra
Obsluha
KLAUS
Timber a.s. centra
rozmítacího
Hlavní pracovní poměr
KLAUS Timber a.s.
Hlavní pracovní poměr

na vás každý týden čeká na státovce v nepomuku
na vás každý týden čeká na státovce v nepomuku

17K:00
0TE
10:0
PÁ
PÁTEK

zastavte se u nás pro něco
zastavte
se u anás
pro něco
férového
dobrého
férového
a dobrého
z domácí
výroby
od našich
z domácí
výrobymistrů
od našich
řeznických
řeznických mistrů

více produktů naleznete na našem e-shopu
více produktů naleznete na našem e-shopu
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ČISTÍRNA PEŘÍ
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HLEDÁTE
NOVÉ
ZAMĚSTNÁNÍ?

RENOVACE STARÝCH A VÝROBA NOVÝCH
PÉŘOVÝCH DEK A POLŠTÁŘŮ

• čistíme peří účinně a zároveň šetrně
• každou zakázku čistíme samostatně
• čištění peří na strojích L. H. Lorch
• české – 100% bavlněné sypkoviny
• 20 barevných provedení

Jsme specialisté
v řešení systémů
pro úpravu vody

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

Obsluha formátovací pily / obráběcího stroje

Bližší informace a příjem
zakázek v Nepomuku:

Květiny Kopretina

Skladník
Svářeč plastu / montér
Elektromontér
Svářeč oceli / nerezu

A. Němejce 68
(pod restaurací Švejk)
po–pá 8.00 – 16.00
so 8.00 – 11.00
Tel.: 371 580 164

www.prominentsystems.cz
kariera@prominent.com
+420 378 227 211

SLEVA

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

50%

farnost
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Svatojánský koutek
Úcta k sv. Janu Nepomuckému
v Mexiku

31

Idea relikviáře ostatků
blahoslaveného Karla
I. Habsburského

Třetí část

Obrazů a soch sv. Jana Nepomuckého je – dle tvrzení Vincence z Pauly
Andrada, autora spisku „Úcta sv. Jana Nepomuckého v Mexiku“ z roku
1895 – mezi mexickým lidem nesčíslné množství. Rytiny zobrazující
nepomuckého světce se také hojně nacházejí ve zpovědnicích. Není
možné zde vyjmenovávat všechny obrazy a sochy, které Andrade
uvádí. Uveďme jen ty nejznámější.
Ani ne rok po Janově svatořečení, v lednu 1730, byl ve farním kostele ve městě Zacatecas zavěšen jeho obraz ve zlatém rámu. Stalo se
tak při příležitosti založení Svatojánského bratrstva v tomto městě
s nezměrnými zásobami stříbra, nacházejícím se ve středním Mexiku
na náhorní plošině ve dvaapůltisícové výšce. (Nebylo to první Svatojánské bratrstvo – to vzniklo v Mexiku již v roce 1729.)
Dalším krásným obrazem je ten, který byl namalován při
100. výročí svatořečení, v roce 1829, pro kapitulu quadalupskou
(v hlavním městě Mexiko), jejíž členem Andrade byl. Kapitula přijala
sv. Jana za svého patrona.
Překrásná socha světcova, podle slov Andrada „snad nejlepší v celé
republice Mexické“, byla postavena v kapli sv. Jana Nepomuckého
v katedrále Neposkvrněného početí P. Marie v Pueble (druhá největší katedrála v Mexiku); po obou stranách sochy jsou zavěšeny dvě
malby od významných malířů znázorňující výjevy ze života Janova.
V dalších pěti (!) puebleských kostelích jsou oltáře SJN. Velké úcty
požívaly sochy SJN v hlavním městě Mexika, a to v klášteře jeptišek
sv. Vavřince a v kostele Ježíše Nazaretského.
Bohužel, k Andradově textu neexistuje obrazový doprovod, a tak je
cenné, že autor zaznamenal, jak je náš světec na tamních obrazech
i sochách zobrazován. Podle jeho popisu se zdá, že je ještě barevnější než v Čechách. Je-li zobrazován jako kanovník, pak má fialovou
kleriku, bílou rochetu a mozettu (tj. krátkou pláštěnku, vpředu uzavřenou) s hermelínem. Nebo je zobrazován jako doktor práv – má
čtyřbarevný doktorský plášť, a to vyvedený v barvě bílé, červené,
zelené a modré. Tyto barvy symbolizují čtyři fakulty, které světec
absolvoval: filozofickou, fakultu církevního práva, fakultu světského
práva a teologickou.
Je nepomucký světec i dnes v Mexiku uctíván? Znalec mexické
historie, doc. Oldřich Kašpar z pardubické univerzity, nositel
Řádu aztéckého orla, uvedl v jednom rozhovoru, že Jan Nepomucký je v Mexiku dodnes populární a jméno Juan Nepomuceno
se stále mezi obyvateli vyskytuje. Nosil ho i mexický drogový
lord Juan Nepomuceno Guerra (zemřel v roce 2001), který ovšem
svému jménu čest nedělal. Stopy třiatřiceti jezuitů z českých
zemí působících v Mexiku jsou podle slov doc. Kašpara v této
vzdálené zemi stále patrné. Jméno Nepomuckého se objevuje
i v zeměpisných jménech: Andrade píše, že dvě obce přijaly jméno
sv. Jana Nepomuckého – jedna je v misii sv. Aloise Gonzagy a druhá
v okrese Minaském. Kromě toho několik malých míst je pojmenováno jménem nepomuckého světce. Existuje i ostrov sv. Jana
Nepomuckého (na východ od Kalifornie) a dokonce „Řeka sv. Jana
Nepomuckého“. V hlavním městě Mexika bývala ulice sv. Jana
Nepomuckého, v níž se nacházel obraz SJN zavěšený na rohu
jednoho domu – stále pod ním hořela malá lampička. Jak vidno,
ctitelů SJN mezi Mexičany nebylo a zřejmě ani dnes není málo.
Marie Bílková

Relikviář díky tomu, že uchovával ostatky svatých, měl vždy devoční
význam. Právě proto lidé věřili, že má v sobě jakousi posvátnou sílu.
Dotýkali se ho a to jim přinášelo ve spojení s modlitbou zvláštní
požehnání spojené s mnoha zázraky. V katolických kostelech, kde se
hojně vyskytují, je nejvíce drobných ostatkových relikviářů ve tvaru
malé monstrance. Jsou v nich uchovávány drobné ostatky světců
(kůstky, části oděvu). Mnohdy jsou relikviáře pevnou součástí retabula oltáře. Z těchto předpokladů vychází i můj návrh.
Podstavec relikviáře (provedení bronz) a horní část (provedení
barevné sklo) vychází z doby bl. Karla I., kde hlavním znakem avantgardního umění byl především kubismus a modernismus. Horní část
relikviáře (provedení barevné sklo) je koncipována pro uložení ostatku
na střed. Modernisticky pojaté bronzové propletené ratolesti – olivová, která je symbolem míru, a lipová, která vyjadřuje vztah Karla
I. k Čechám. Obě směřují přímo k jeho ostatku – relikvii.
Červené sklo je symbolem 1. světové války, modré symbolem míru.
Václav Česák, sochař, 15. 2. 2022
Slavnostní uložení relikvie blahoslaveného Karla I. Habsburského
do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku by mělo proběhnout za účasti Habsburků v březnu 2023 – při 630. výročí umučení
sv. Jana Nepomuckého.

Poutě a slavnosti v Nepomuku
a okolí v červnu
• Neděle 5. 6. v 15.00 Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie
– poutní mše svatá
• Pátek 10. 6. Noc kostelů
• Neděle 26. 6. v 11.00 Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla
– poutní mše svatá
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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 internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena.

NEPOMUK / červen 2022
4. 5. – 5. 6. Kafe v trávě – výstava obrazů Lucie Suché, úterý–pátek 10.00–
11.30 a 12.00–17.00 hodin, Městské muzeum a galerie, vstup zdarma
5. 5. – 3. 7. Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni, panelová
výstava Západočeského muzea v Plzni, autor Mgr. Luděk Krčmář, Arciděkanství Nepomuk
14. 5. – 31. 8. Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme
– výstava obrazů Ak. malířky Victorie Kodl-Janotové, kostel sv. Jakuba,
vstupné 50 Kč / 30 Kč
20. 5. – 31. 12. Ve službě za všech okolností – od protektorátní policie k Policii
ČR 1942–2022, výstava, Městské muzeum a galerie, úterý–pátek 10.00–11.30
a 12.00–17.00 hodin, výstava je součástí prohlídky muzea
14. 5. – 30. 9. Otevřen zámek Zelená Hora, sobota–neděle od 10.00 do 17.00
hodin, www.zelenahora.cz
1. 6. Otevření nového dětského hřiště u ZŠ, od 15.30 hodin
2. 6. – 16. 10. Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky, panelová výstava z Muzea Bedřicha Smetany v Praze, Městské muzeum a galerie,
úterý–pátek 10.00–11.30 a 12.00–17.00 hodin, výstava je součástí prohlídky muzea
3. 6. – 5. 6. Výstava kosatců a okrasných česneků, vystavuje Ing. Pavel Novák,
od 14.00 do 18.00 hodin, Rodný dům A. Němejce, vstupné dobrovolné
4. 6. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, od 8.00 do 12.00 hodin,
náměstí A. Němejce, vstup zdarma, hraje rocková kapela ze ZUŠ Blovice
– G Band a Nepálčata
4. 6. Kašpárek to zařídí – pohádka v podání Divadla Kuba j. k., od 10.00
hodin, Malá letní scéna, vstup 50 Kč
4. 6. Fotbalový turnaj o pohár města Nepomuk, v 13.00 hodin, Stadion
FK Nepomuk
8.–26. 6. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Nepomuk, Městské muzeum
a galerie, úterý–pátek 10.00–11.30 a 12.00–17.00 hodin, vstup zdarma, vernisáž výstavy 8. 6. od 17.00 hodin
14. 6. Plzeňsko, Nepomucko a Blovicko v kontextu středověké hradní politiky, přednáška PhDr. Josefa Hložka, Ph.D., 17 hodin, Městské muzeum
a galerie, vstupné dobrovolné
17. – 19. 6. Nefestík – alternativní hudební, filmový a divadelní festival, od
16.00 hodin, Zelenohorská pošta, vstupné dobrovolné
17. 6. Josef Zíma – pořad plný písniček a poutavého vyprávění, od
18.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, vstupné 250 Kč / 150 Kč, předprodej
IC Nepomuk

26. 6. Den s námi – vítání léta, 13.00–19.00 hodin, pořádá Dětský domov
Nepomuk
1. 7. – 3. 9. Historie čokolády v Československu, výstava, úterý až neděle
10.00–11.30 a 12.00–17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
1. 7. The Dixie Hot Licks, od 20.00 hodin, Malá letní scéna, vstupné
dobrovolné
2. 7. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, od 8.00 do 12.00 hodin,
náměstí A. Němejce, vstup zdarma, hraje Dáma s hranostajem, pohádka
pro děti O pirátech a malé velrybě

okolí Nepomuka / červen 2022
2. 6. – 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
1. 5. – 18. 9. Letem světem s naším motocyklem, výstava, út–ne 10.00–17.00
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
20. 1. – 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“
13. 5. – 30. 6. Nad šálkem, u sklenky – výstava Fotoklubu Nepomuk, Café
de Blowitz – Blovice
3. 6. Koncert ženského pěveckého sboru Carmina z Přeštic, od 19.00 hodin
v kostele sv. Martina v Neurazech, vstupné dobrovolné
3. – 5. 6. Divadelní hra se zpěvy Jánošík, Jánošík po 100 letech u lesa Dobšovka, Spálené Poříčí, od 20:30 hodin, vstupné 290 Kč, pořádá Hotel Brdy
3. 6. – 31. 7. Hrátky s drátky II. – výstava drátenických výrobků Ladislava
Lokajíčka, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí
5. 6. Mezinárodní den dětí – maškarní rej, od 13.00 hodin, masky vítány,
stanoviště s odměnami, hrátky v pěně od 16.00 a zakončení opékáním
buřtů, Měcholupy
5. 6. Komentované prohlídky zámeckých sklepů ve znakovém jazyce, od
14.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
9. 6. 17. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou, od 19.00 hodin, náves
Vrčeň, vystoupí soubory: Jiskra 58, Plzeň, Tuna Derecho de Valencia, Španělsko, FS Poľana, Slovensko, Sveti Sava, Bosna a Hercegovina
11. 6. Open Air Libuše – národní opera oper Bedřicha Smetany, v hlavní
roli Eva Urbanová, od 17.00 do 20.00 hodin, Klášter u Nepomuka
11. 6. Setkání v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel v Březí u Žinkov
k Mezinárodnímu dni dětí, od 14:00 hodin
11. 6. – 12. 6. Víkend otevřených zahrad, 10:00–17:00 hodin, vstup do zámeckého areálu zdarma, hudební naučná stezka v zámecké zahradě, třídní přehrávky ZUŠ Blovice, pohádková stezka Boženy Němcové, pořádá Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích
22. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ Nepomuk, v 16:30 hodin, Kulturně společenské centrum Kasejovice, vstupné: zdarma
23. – 26. 6. Basinfirefest Spálené Poříčí, www.basinfirefest.cz

18. 6. Tajemství svatého Jana, přednáška Mgr. Pavla Hozy, od 16.00 hodin,
Arciděkanství Nepomuk

24. 6. Muzejní noc – doprovodný program k výstavě „Zbraně a zbroj z dílny
Vladislava Ruperta“, od 17:00 do 21:00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích

18. 6. Noční nepomucké koulování, turnaj v pétanque dvojic, u Sokolovny,
registrace od 16:00 hodin, začátek turnaje v 17:00 hodin, startovné 100 Kč/
tým, pořádá Pétanque klub TJ Sokol Nepomuk

25. 6. Měchpijáda – pevnost Boyard, zábavný sportovní den, zahraje
country kapela Štreka, od 13.00 zápis družstev, od 14.00 zapálení ohně
a začátek soutěží, Měcholupy
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program najdete v dalších Nepomuckých novinách
a na

zelenohorskaposta.cz
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vzpomínka
Dne 24. června tomu
bylo 23 let, co zemřel
náš drahý tatínek
pan Václav Horník,
a 22. července uplyne
28 let, kdy zemřela naše
drahá maminka paní
Anna Horníková.
Vzpomínají syn
s rodinou a ostatní
příbuzní.

vzpomínka
„Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád…“
Dne 6. června 2022 uplyne sedm let,
co nás navždy opustil pan Jiří Jandoš.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou,
snacha Jana s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
společně s námi.

vzpomínka
„Kdo byl milován, není zapomenut.“
Dne 30. června 2022 uplyne devět let,
co nás navždy opustil pan František Šamal.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.
Dcera Vlastina a bratr Václav s rodinami

vzpomínka
„Oči se zarosily a zaplakaly bolem,
když jsme Ti, maminko, dávali sbohem.
Odešla jsi tiše, jak osud si přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.“
Dne 7. června 2022 uplyne první smutný
rok, co od nás navždy odešla naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní Božena Valentová z Nové Vsi.
S láskou, úctou a vděčností stále
vzpomíná milující rodina.

vzpomínka
V neděli 12. června vzpomeneme na našeho
manžela, otce, dědečka, strýce a kamaráda
Ing. Jana Máchu při zádušní mši svaté
k jeho nedožitým 75. narozeninám, která
se uskuteční ve Vrčeni od 8.00 hodin.

Blahopřání

Všechno nejlepší
k 80. narozeninám, hodně
zdraví, štěstí a radosti paní
Heleně Korousové přeje
syn a dcera s rodinami
a ostatní příbuzní.

řádková inzerce
Obec Oselce nabízí od 1. 7. 2022 k pronájmu Obecní hospodu. Bližší informace
na tel. č. 724 162 521, emailové adrese ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

Prodám past na velké myši, nová – 100 Kč, oves 60 kg – 150 Kč, starší káď 120 l
– 100 Kč. Tel. 776 814 094.

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

Prodám králíčata 2 měsíce stará ks 125 Kč. Tel. 776 814 094.

Prodám pneumatiky 155x70xR13 na ráfcích, tříděrové – 4 ks (Peugeot–Citroen).
Prodám skleněné střešní tašky 4 ks. Tel. 371 591 075 (volat po 19:00 hod.).
Přenechám různě velké klece na drobné ptactvo, vhodné do bytu, na balkon,
pergolu. Ceny dohodou dle stavu klece. Nepomuk. Tel. 776 153 573.

Prodám dvě žel. postele, dvě dřevěné, matrace, velký stan, stolek, nafukovací
matrace, PB vařič + bomba, vše v dobrém stavu. Tel. 776 353 770.
Prodám vejce z domácího chovu, dvě až tři slepičky – začaly snášet, jezdecké
vysoké boty, kanady, pracovní se žel. špičkou. Tel. 776 353 770.
Prodám Škoda Felicia, r. v. 1999, Tel. 723 588 180.

Prodám levně 7 ks králíčat od českého strakáče. Odběr možný na začátku
června. Tel. 737 237 990.

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

Dále nabízíme

Na Vinici III. 549
335 01 Nepomuk
tel:
371 592 222
e-mail: klimex@klimex-n.cz
Zajišťujeme komplexní dodávky
vzduchotechniky a klimatizace.
 projekci
 obchodní činnost
 výrobu
 montáž
 měření a regulaci
 servis a opravy
 nátěry a izolace (vč.protipožární)
 k ontrolu provozuschopnosti požárních klapek
Potrubí vyrábíme a dodáváme
v provedení pozink, nerez, hliník,
ALP, PVC.

Atypickou zakázkovou kovovýrobu.

Klempířské výrobky: parapetní plechy, boční lemování,
štítové lemování, oplechování komínů
Plechy: pozink, nerez, černý, měď, hliník
Hutní materiál: plochá ocel, úhelníky, kulatiny, trubky, jäkly,
nosné lišty, závitové tyče, spojovací materiál
Příslušenství pro kuchyně a sociální zařízení, vč. montáže a zapojení:
digestoře, ventilátory,mřížky, žaluzie, ohebné hadice
Realizované zakázky:
Plzeňský Prazdroj a.s., ČEZ a.s., Panasonic Plzeň, Daikin Plzeň, Daikin Brno,
BILLA obchodní řetězec, YANKEE CANDLE Most, Gastro Hroch – letiště Praha,
bazén Klatovy, bazén Plzeň Slovany, BLANCO Most, Grammer Žatec, Toyoda
Kláštěrec nad Ohří, TPCA Kolín, ŠKODA AUTO, Klaus Timber a.s., SANDVIK
Chomutov, Genetika Plzeň, Nemocnice Sušice, Murr CZ, s.r.o. Stod, Air Bank a.s.,
Komerční Banka a.s., Česká Spořitelna a.s., ČSOB a.s.

Firma KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o., přeje Všem krásné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou!

Otevření nové provozovny
Vážení čtenáři Nepomuckých novin,
dovolte mi ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, kteří se
podíleli na realizaci nové provozovny Koupelny Šota v Nepomuku.
Slavnostní otevření proběhlo 14. 5. 2022 ve 14:00 hodin a i díky
hezkému počasí se jen za odpoledne vystřídaly v provozovně
stovky návštěvníků. Přinášíme Vám fotografie ze slavnostního ote‑
vření a těšíme se, že si k nám najdete cestu při realizaci koupelny,

kuchyně, interiérových dveří nebo ostatního sortimentu, který
nabízíme. Připravili jsme pro Vás zaváděcí ceny a náš tým je Vám
plně k dispozici.
Otevřeno máme v pracovní dny
od 7:30 do 17:00 a v sobotu od
8:00 do 11:30 hodin.

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

