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Náměstí znovu ožilo trhy
Od soboty 22. května se na náměstí Augustina Němejce opět pravidelně konají nepomucké potravinové a řemeslné trhy. Zatím kvůli
protiepidemickým opatřením bez živé hudby. Další možnost nákupu
budou mít obyvatelé Nepomuku i návštěvníci 17. července.
foto Šárka Boušová

Tančila se samba na počest svatého Jana Nepomuckého
S omezenou účastí veřejnosti se v podvečer 29. května uskutečnily
v sále hotelu U Zeleného stromu ukázky oslav svatého Jana Nepomuckého v Jižní Americe.
Vystoupily hudební skupina Ocho Ríos, taneční skupina Tá-diboa a prostřednictvím moderních technologií také umělci města
São João Nepomuceno v Brazílii.
Z akce proběhl online přenos, který je dostupný na svatynepomuk.cz.
foto Pavel Motejzík

Likérka Jenčík a dcery otevřela prodejnu na Přesanickém náměstí
Novou podnikovou prodejnu likérky Jenčík a dcery najdete v přízemí staré školy na Přesanickém náměstí. Nabízí celý svůj sortiment likérů, ovocné destiláty, medovinu, long-drinky z likérů,
nealkoholické nápoje nebo kvalitní čokolády. Také si můžete
odnést kávu s sebou. Otvírací doba: úterý až sobota 9-17 hodin,
neděle 10-17 hodin.
foto Pavel Motejzík

Předseda Automotoklubu Nepomuk Martin Kaše na závodišti v Kramolíně, foto Pavel Jiran.
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Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout
v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš
příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své
jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou,
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pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií,
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám
na adresu redakce nebo na e‑mail: noviny@nepomuk.cz.

ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.
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Slovo starosty
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V srpnu bude na hřišti opět
promítat letní kino
Kulturní a informační centrum Nepomuk zve na promítání českých filmů v letním kině
na tradičním místě na hřišti u základní školy.
Začátky představení v 21:00, vstupné 100 Kč.
Těšit se můžete na následující program:
•
•
•
•

Vážení občané,
byl bych rád, kdybyste zaznamenali (a píšeme
o tom v těchto novinách na straně 9), že se
chýlí ke konci budování části obytné zóny Pod
Oborou. Pokud vše půjde podle plánu, budou
tři tamější parcely v září připraveny k prodeji.
Také rekonstrukce budovy Fénixu je téměř
hotová. Zbývá fasáda, která však počká na
příští rok, až bude vyhodnocena potřeba případného zateplení.
Dovolte mi také poděkovat územnímu
odboru dopravní policie Plzeň – venkov za
umožnění asistovaného převozu egyptské
kanopy ze 4. století před Kristem v hodnotě
několik desítek milionů korun na výstavu
Krása zrakům ukrytá do Městského muzea.
V době, kdy přemýšlím o investicích do
zvelebování a rozvoje našeho města, zasáhla
mě zpráva o tornádu, které smetlo několik
obcí na jižní Moravě. Je hrozné si představit,
že by něco takového potkalo Nepomuk.
Chtěl bych tímto vyzvat k solidaritě
a finanční pomoci podle možností každého
z nás. Město Nepomuk se taktéž připojí
k finanční výpomoci obyvatelům těchto obcí.
Děkuji za každý klidný den a přeji vám
právě takové léto, prázdniny a dovolené.
Jiří Švec, starosta města

   4. 8. Matky (film vznikal v obci Prádlo u Nepomuka)
   5. 8. Gump – pes, který naučil lidi žít
11. 8. Jak jsme hráli čáru (poslední film s Libuší Šafránkovou)
12. 8. Krajina ve stínu

foto Pavel Motejzík

V Nepomuku vznikla Komise
pro rodinnou a seniorskou politiku
Radou Města Nepomuk byla nově zřízena Komise pro rodinnou a seniorskou politiku,
která bude působit jako iniciativní a poradní orgán hájící různorodé zájmy rodin, dětí
a seniorů. Jako členové komise byli zvoleni: Karolína Buriánová, Marek Baroch, Roman
Suda, Michaela Zajícová, Monika Nová, Kamila Dostálová s tím, že s komisí budou dále
úzce spolupracovat další osoby, kterými jsou: Alena Březáková, Stanislav Vaník, Marie
Roubová, Ladislav Čáslavský, Eva Staňková, Jaroslav Somolík a Lucie Korbová.
Hlavním cílem komise bude monitorování a aktivní účast na projektech rodinné
a seniorské tématiky a dále vytvoření koncepce (plánu) rozvoje rodinné a seniorské
politiky. Vytvoření koncepce (plánu) rozvoje rodinné a seniorské politiky napomůže
zjistit potřeby a přání občanů s cílem přispět ke vzájemné spolupráci a činnosti na
budování veřejného prostoru a života, dále může pomoci mnoha organizacím dosáhnout na rozmanité dotační tituly. Komise se také bude snažit sdružovat spolkovou
činnost tak, aby si spolky navzájem nekonkurovaly, ale naopak aby docházelo ke vzájemné podpoře a doplňování.
Budete-li mít jakékoliv podněty, náměty či myšlenky na zlepšení rodinného a seniorského života ve městě Nepomuk, adresujte tyto na e-mailovou
adresu: rodinasenior.komise@urad-nepomuk.cz
Karolína Buriánová,
Komise pro rodinnou a seniorskou politiku města Nepomuk
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Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) 17. června 2021:

Mikrogranty pro oblast školství
a mládeže v roce 2021

• ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
k zajištění dopravní obslužnosti v období od 13. 12. 2020 do
11. 12. 2021 na provoz pěti párů spojů v sobotu a jednoho páru
spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk,
město - Nepomuk, žel. st. a zpět ve výši 97 tisíc Kč.
• ZMN schválilo Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2020
s výhradami a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2020.
• ZMN schválilo účetní závěrku města Nepomuk za rok 2020.
• ZMN schválilo prodej nebytových prostor v ulici U Sokolovny
stávajícím nájemcům s podmínkou zachování současných služeb
po dobu pěti let ( Jedná se o prodej a opravy zahradní techniky
a kadeřnictví). V případě papírnictví byl vybrán kupec na základě
nabídnuté ceny s tím, že se zavazuje v tomto prostoru zachovat
stávající služby papírnictví, prodej hraček a dekoračních předmětů. ZMN schválilo prodej také dalších nebytových prostor
v ulici Pivovarská a Za Kostelem.
• ZMN pověřilo zastupitele Václava Nováka k jednání s Policií ČR
a Krajským úřadem Plzeňského kraje ohledně umístění dopravního značení do ulice Tojická ve Dvorci přikazující omezení
rychlosti na 30 km/h.

Až do konce letních prázdnin je ještě možné žádat do programu
Mikrogranty pro oblast školství a mládeže, který je vyhlášen
s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.
• Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže
na území Plzeňského kraje.
• Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního
a mezinárodního významu.
• Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
• Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
• Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem,
vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí,
mládeže a osob s handicapem.
• Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských
zařízeních, online komunikací apod.

Kompletní zápis z jednání najdete na www.nepomuk.cz.

Důvod podpory
Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.
Žádosti můžete podávat na webu Plzeňského kraje do 31. 8. 2021
23:59:59.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 40 000 Kč
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

V Čížkově se testuje pouze v pátek Český úřad zeměměřický
a katastrální zachová anonymní
nahlížení do katastru nemovitostí
Antigenní testování na covid-19 v Čížkově probíhá od 1. července
pouze v pátek v 16:00–17:00 hodin v budově pošty, Čížkov 30.
Osoby se zdravotním pojištěním v ČR mají nárok na antigenní
test zdarma 1x za 7 dní.
Povinnost testovat se nemají osoby, které absolvovaly očkování (již 22 dní po 1. dávce), nebo prodělaly covid-19 v uplynulých
180 dnech.
Pro informace volejte 737 920 450, p. Kovaříková.

Informace z katastru mělo být možné od 12. června vyhledávat
jen prostřednictvím elektronické občanské identity nebo placené aplikace Dálkový přístup. Mělo to zabránit přetížení aplikace
a úniku osobních údajů pomocí robotů, které využívali například
spekulanti se zemědělskou půdou.
Proti záměru se ale zformovala občanská iniciativa Otevřený
katastr, kterou podpořilo přes 15 tisíc občanů včetně profesních
organizací typu České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Iniciativa upozorňovala na fakt, že katastr
je ze zákona veřejný.
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) se po jednání
s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) rozhodl
plán na vypnutí anonymního nahlížení do katastru nemovitostí
zrušit.
Přetěžování katastrální aplikace ze strany různých robotů bude
bránit zavedení testu CAPTCHA, který má pomoci rozpoznat
stroje od lidí.
Zdroj: www.seznamzpravy.cz
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Střední škola a Základní škola, Oselce
Č. p. 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168,
e-mail: info@stredniskolaoselce.cz

Přijme kuchaře/kuchařku
Dvousměnný provoz – ranní a odpolední směny
Úvazek: 40 hodin týdně
Nástup: od 16. 8. 2021
Požadavky: vyučení v oboru, zdravotní průkaz
Plat: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozděj‑
ších předpisů, platová třída 5, po zkušební době osobní pří‑
platek + příspěvky z FKSP – penzijní, stravování, dovolená.
Jedná se o pracoviště OSELCE.
Bližší informace podá Kašparová Markéta,
personalistka, na tel. 371 595 168

tipy pro občany

Tyfloservis slaví 30 let
od svého založení

Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem
je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem,
kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální
rehabilitaci po celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek. Jedno z nich sídlí také v Plzni. V roce
2021 slaví Tyfloservis kulaté výročí, a to 30 let od svého vzniku.
Klienti mohou služby využívat buď jednorázově či formou dlouhodobých kurzů. Mezi rehabilitační kurzy patří: prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení a psaní Braillova
bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu či nácvik psaní
na kancelářském psacím stroji či klávesnici počítače. Dále si lze
v Tyfloservisu vyzkoušet různé kompenzační pomůcky či vhodně
vybrat pomůcky optické. Služby Tyfloservisu jsou určeny všem
lidem od patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo
jsou zcela nevidomí. Klienty jsou tedy zrakově postižení od dětství či narození, ale také starší lidé, kteří v průběhu života ztratili
zrak – např. vlivem úrazu nebo v důsledku závažného onemocnění.
Plzeňský Tyfloservis pečuje o klienty nejen z Plzně, ale v rámci
celého Plzeňského kraje.
Linda Albrechtová, Tyfloservis, o. p. s.

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva na dobu určitou nebo pracovní
poměr dohodou? Hledáte nové zaměstnance nebo plánujete propouštění?
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance i pro zaměstnavatele.

OUTPLACEMENT
Klientům nabízíme:
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Projekt Outplacement (OUT), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

• Poradenství a zprostředkování zaměstnání • Rekvalifikační kurzy a vzdělávání • Úhradu cestovních nákladů
souvisejících s účastí na aktivitách nebo nákladů na hlídání dětí

Zaměstnavatelům nabízíme:

• Mobilní tým ÚP ČR na pracovišti • Příspěvek až 85 % nákladů na rekvalifikace nebo vzdělávání zaměstnanců
• Až 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání • Příspěvek na mzdy nových
zaměstnanců až 15 tis. Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Zaměstnanci registrujte se na úřadu ještě před ztrátou zaměstnání
jako ZÁJEMCI O ZAMĚSTNÁNÍ.
Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz.
Poradce pro cílovou skupinu Plzeň-jih: Jiřina Kohoutová, jirina.kohoutova@uradprace.cz, +420 950 147 471
Poradce pro zaměstnavatele Plzeň-jih: Mgr. Zuzana Málková, zuzana.malkova@uradprace.cz, +420 950 147 449

www.uradprace.cz
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Eva Urbanová vzdala hold Janu Nepomuckému

foto Lukáš Mácha

Eva Urbanová měla být na startu své kariéry jedním z pilířů
nepomuckých událostí u příležitosti výročí 600 let od umučení
sv. Jana Nepomuckého v roce 1993. Tehdy se koncert neuskutečnil
a trvalo celých 28 let, než se slavná operní diva vrátila a vystoupila na největším pódiu, které kdy na našem náměstí stálo. A to
u příležitosti 300. výročí blahořečení světce. Doprovodili ji
přitom mladí talentovaní sólisté Michaela Katráková a Martin
Vydra, Komorní orchestr Národního divadla dirigoval David
Švec. Režisérské židle se ujal Adam Rezek, který vykouzlil nezapomenutelný zážitek rovněž pro diváky u televizních obrazovek
České televize, a tak bylo spolu se svatým Janem Nepomuckým
důstojně propagováno rovněž město Nepomuk s úchvatnými
pohledy na oba kostely či na zámek Zelená Hora. I to zapadalo do
hvězdného příběhu, Eva Urbanová je označována za historicky
nejlepší Libuši a libreto Libuše vzniklo díky Zelenohorskému
rukopisu, nalezeném roku 1817 na Zelené Hoře. Závěr z proroctví Libuše se slovy „Můj drahý národ český neskoná, on pekla
hrůzy slavně překoná“, který zazněl na nepomuckém náměstí,
vehnal mnohým z diváků do tváří slzy.
Akce se zúčastnila celá řada vzácných hostů, počínaje první
dámou Ivanou Zemanovou, krajskou hejtmankou Ilonou Mauritzovou, senátorem Václavem Chaloupkem, primátorem Plzně
a předsedou podvýboru pro kulturu poslanecké sněmovny Martinem Baxou či Zdenkem Wasserbauerem, generálním vikářem
pražským. Nevšedním zážitkem pro diváky byl například sólisty
bravurně zvládnutý „duet“ Známť já jednu dívčinu se dvěma
Mařenkami a jedním Vaškem. Michaela Katráková s Martinem
Vydrou při něm potvrdili, že pokud jejich úsilí vydrží, mají
oba našlápnuto ke hvězdné kariéře. Opera Prodaná nevěsta,
zasazená na vesnickou náves na Plzeňsku, oslavila i díky nim
důstojně 155. výročí od premiéry, připadající právě na den nepomuckého koncertu.
Eva Urbanová v programových novinách oslav, vydaných v lednu
2021, ke koncertu uvedla: „Samozřejmě se velmi těším. Ale já raději
řeknu, že se až tolik netěším, protože mám zkušenost, že pak se
vše povede na výbornou. Bez zdravotních, covidových či povětrnostních a jiných omezení.“ Nutno podotknout, že jsme se potýkali
se vším výše uvedeným. Zdravotní problémy měla Eva velké, kvůli
koncertu odložila nutnou operaci kolene, kterou zdárně absolvovala
jen dva dny po akci. Ani přes velké bolesti nedala na pódiu nic znát
a doslova se obětovala pro diváky a své fanoušky. Ostatně o jejich
účasti bylo rozhodnuto až 14 dní před koncertem. Zde se sluší poděkovat nepomuckým zastupitelům, kteří byli ochotni připustit, že by
se koncert konal za velkých finančních ztrát případně i bez diváků
tak, aby mohl být přenášen alespoň skrze televizní obrazovky (jednalo se o historicky první přenos z Nepomuka na obrazovkách ČT).

A konečně počasí: celý týden před akcí foukal silný studený vítr,
pršelo a byla zima. Až v den koncertu se nebe trochu umoudřilo,
teploty vystoupaly k přijatelnějším 15°C a vysvitlo slunce. Jako by
tam nahoře sv. Jan Nepomucký dělal, co mohl, aby se největší koncert k jeho poctě vyvedl.
Předprodej vstupenek byl zastaven vzhledem k nejisté koronavirové době již dva měsíce před akcí a na řadu diváků se nedostalo, a proto Eva Urbanová přislíbila, že vystoupí v regionu
i v roce 2022 v rámci jiného obdobně velkého projektu. Pokud
se to podaří, bližšího představení této akce bychom se mohli
dočkat v závěru letošního roku, kdy by měl rovněž odstartovat
předprodej vstupenek. Jak se ukázalo už letos, vyčkávat s jejich
nákupem se ne vždy vyplatí.
Pavel Motejzík,
vedoucí oddělení kultury a památkové péče v Nepomuku

Z ohlasů:
Byl to pro mne velký zážitek. Celá pocta Janu Nepomuckému
mi přišla nesmírně důstojně a noblesně pojatá. Působilo na mne
i prostředí – včetně hotelu „u Švejka“, kde jsme s mužem bydleli,
když jsem psala s Evou knihu o ní. Myslím, že i kameramani
pojali celou záležitost adekvátně události a prostředí. Průvodní slovo paní Kociánové bylo krásné a všichni ostatní, kteří
„vystupovali“, byli rovněž správně rozkročeni mezi sv. Janem
Nepomuckým, městem Nepomuk, Evou Urbanovou a všemi
ostatními participujícími. Moje „dětičky“, Míša a Martin, mě
moc potěšily, stejně jako David Švec, kterého také znám léta,
stejně jako jeho milou ženu Magdu. A Eva byla opět tou úchvatnou umělkyní, kterou tak milujeme. Uvědomila jsem si už při
přenosu z Ostravy, a také jsem to hned Evě napsala, že živé
vystoupení je sice nenahraditelné, ale ty mimické a gestické
detaily, to, co se zračí v očích, co přenese televizní kamera,
dávají divákovi možnost zase dál a do detailů ocenit umění
a lidský rozměr takové bytosti, jako je Eva Urbanová. Znám ji
třicet let a jsem šťastná, když vidím tu vyrovnanost duše a srdce,
která se z ní spolu s jejím brilantním mistrovstvím line… Moc
gratuluji všem, kteří se podíleli na organizaci akce!
Marie Kronbergerová,
překladatelka italských libret,
autorka publikace o Evě Urbanové
a profesorka Pražské konzervatoře
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Pfeifer –
stabilní rodinná firma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

p. c o m

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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Informace o probíhajících investičních akcích

• Obytná zóna Pod Oborou: Byly vybudovány chodníky a bylo
osazeno veřejné osvětlení. Počátkem července se bude pokládat
asfaltový kryt vozovky a osadí se sloupky pro přípojky. Je zde tedy
celkem hotovo a po zaměření a kolaudaci budou parcely v září
připraveny k prodeji.
• Fénix: Poslední prací byla plynová přípojka, která byla zhotovena v polovině června. I zde je tedy hotovo. Po ročním provozu
se vyhodnotí, zda bude třeba budovu zateplit, nebo jen renovovat fasádu.
• Hřbitov: Byl osazen nový žulový kryt vstupní brány a vrácen kříž.
Brána byla omítnuta, chybí fasádní finále a oprava všech tří stávajících kovových vstupů.
• Lokalita u školy: Zde byla dokončena výšková úprava terénu pro
pokládku vysokého napětí do země. Firma SEG 7. července zahájí
výkopové práce a měla by být do konce měsíce hotova, a to přesto,
že termín dokončení je do září.
• Mateřská škola Dvorec: Vše se připravuje k rekonstrukci tak,
aby firma Senco Chaloupek z Plzně stačila realizovat veškeré
práce během prázdnin. Jedná se o zateplení, topení, rekuperaci
a novou kotelnu.
• Čistírna odpadních vod Dvorec: Voda CZ zahájila rekonstrukci, jejíž hlavní částí je separace kalů (vysušení, které snižuje
hmotnost kalu odváženého k likvidaci), která sníží náklady na
likvidaci. Rekonstrukce je podpořena dotací Ministerstva životního prostředí.
• Bytový dům v Nádražní ulici (knihovna): Začneme postupně
z vnější strany opravovat střešní nástavby tak, aby nebyl omezen
domácí komfort nájemníků a nástavby získaly lepší tepelné a izolační parametry. Takto postupně opravíme všechny, přičemž
dojde k výměně oplechování pro následnou rekonstrukci střešního pláště.
Rozhodnutí o výsledku dotačních žádostí
Velice bolestné bylo zjištění výsledků dotačních žádostí, které
dorazily v polovině června. Město podávalo celkem pět žádostí
a jednu podával Mikroregion.
I. Žádost na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) na opravy
střech na ZŠ Nepomuk (6 milionů Kč) – po čtvrt století dosluhuje
původní plášť a začíná do střech zatékat. Dotaci jsme nedostali,
jsme zařazeni jako náhradníci.
II. Žádost na MMR na opravu povrchu v Přesanické ulici (3,5 milionu Kč). Dotaci jsme nedostali, jsme zařazeni jako náhradníci.
III. Žádost na Plzeňský kraj – podpora výstavby a modernizace
kanalizací nebo ČOV – na modernizaci ČOV u Červeného
mostu (4,5 milionu Kč). Dotaci jsme nedostali, jsme zařazeni
jako náhradníci.
IV. Žádost na Plzeňský kraj – havarijní stavy – na opravu komunikace před OC Úslava. Dotaci jsme nedostali.
V. Žádost na SFŽP (Státní fond životního prostředí) na vrty pro
vodovodní síť. Tyto žádosti podáváme celkem pravidelně,
městská spotřeba vody roste a je třeba myslet na časy příští.
Zde byla žádost jak na průzkumné vrty, tak na připojení
nových vrtů. Žádali jsme celkem o 2 miliony Kč. Uspěli jsme
a dostali 100%.

Vstupní brána na hřbitov v průběhu rekonstrukce 16. května,
foto Šárka Boušová

VI. Šestou žádost podával Mikroregion na Plzeňský kraj – byla
vypsána „Podpora budování cyklostezek“ – příspěvek na projektovou dokumentaci. Jednalo se o projekt propojení náměstí
až k milníku na Borku, odkud by stezka navázala na cestu kolem
Průhonu ke Klejnotu a další cesty k Nové Vsi, Žinkovům… Projekt byl odhadnut na cca 600 tisíc Kč (nový most na Daníčky od
DPS, propojení Daníček k Automoto klubu, nová cyklostezka
podél I/20 k milníku). Zde Mikroregion obdržel 240 tisíc Kč.
Ve spoustě žádostí jsme neuspěli a zdůvodnění zašle MMR do
konce srpna. Byly ale zveřejněny nové výzvy vyhlášené od září
a v několika případech lze požádat znovu, pokusíme se uspět
v dalším kole.
Vzhledem k výsledkům je nyní na vedení města, kde najít prostředky na nejnutnější dotažení plánovaných investic. Nezbytně
musíme dodělat povrch v Přesanické ulici a renovovat Čistírnu
odpadních vod u Červeného mostu. U ostatních investic uvidíme,
co lze poopravovat vlastní silou a co bude muset ještě počkat, podle
vývoje finančních možností města.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku
inzerce / informace
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

V období od 15. května do 15. června 2021 se nepomučtí policisté zabývali nejrůznějšími případy a rádi bychom vás seznámili s některými
z nich. Stalo se již tradicí, že začínáme hříšníky z oblasti BESIP.
Dne 27. května v časných odpoledních hodinách hlídka OOP
Nepomuk zastavila v obci Žinkovy řidiče čtyřkolky táhnoucí vlek,
ani jedno z vozidel nebylo registrováno a nebyly na nich umístěné
registrační značky. Muž navíc neměl ochrannou přilbu. Jen o 20
minut později tatáž hlídka zastavila na silnici č. I/20 v obci Nepomuk řidiče motocyklu. Muž nebyl držitelem řidičského oprávnění
a odmítl se podrobit testu na návykové látky. Na vozidle pak byla
umístěna registrační značka z jiného motocyklu, navíc upravená
způsobem snižujícím její čitelnost.
V odpoledních hodinách dne 31. května byl hlídkou OOP Nepomuk
v Tojické ulici ve Dvorci zkontrolován řidič osobního auta zn. Škoda
Octavia. Tento se podrobil testu na návykové látky, který byl pozitivní
na přítomnost látek amfetamin/metamfetamin a marihuana.
Dne 2. června ve večerních hodinách nepomučtí policisté zastavili v obci Záhorčičky vozidlo zn. Škoda Fabia. Test na přítomnost
návykových látek detekoval marihuanu a pervitin. Řidič dále nebyl
držitelem řidičského oprávnění.
V odpoledních hodinách dne 3. června nepomucká policejní hlídka
odhalila v Husově ulici v Nepomuku řidiče vozidla zn. Ssangyong
Kyron, který „nadýchal“ 1,79 promile alkoholu v dechu. Téhož dne
večer stejní policisté zastavili mezi obcemi Polánka a Řesanice osobní
auto zn. Renault Clio. Jeho řidič byl podroben testu na návykové látky,
který byl pozitivní na marihuanu a pervitin.
Dne 8. června v časných odpoledních hodinách bylo hlídkou
OOP Nepomuk v obci Mohelnice zastaveno auto zn. Opel Agila,
jehož řidič měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Téhož
dne v podvečerních hodinách stejná policejní hlídka zkontrolovala
v nepomucké ulici Na Vinici III. vozidlo zn. Volkswagen Golf. Jeho
řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl
pozitivní na marihuanu a pervitin.
Nepomučtí policisté vypátrali dne 16. května v obci Partoltice
muže, který nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody.
Dále došlo ve výše uvedeném období ke dvěma případům užití
donucovacích prostředků. Poprvé se tak stalo 17. května krátce po
poledni v obci Dvorec, kde muž odmítal spolupracovat se záchranáři a ohrožoval svůj život. K druhému případu došlo v podvečer
dne 26. května v obci Srby, kde silně podnapilý muž napadl jiného
muže. Po příjezdu policistů podezřelý na výzvy nereagoval a hlídku
slovně urážel. Policisté proto použili hmaty, chvaty a pouta. Muž
poté putoval do Plzně na protialkoholní záchytnou stanici.
V dopoledních hodinách dne 4. června hlídka OOP Nepomuk
přijela na základě oznámení na nepomuckou benzínovou čerpací
stanici. Zde totiž ve vozidle zn. Peugeot 406 seděl muž, který byl
pod zjevným vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce ukázal displej
přístroje hodnotu 4,42 promile alkoholu v dechu. Posléze vyšlo
najevo, že vozidlo bylo odcizeno v Blatné a muž sedící za volantem
je z tohoto činu podezřelý. Nepomučtí policisté jej proto eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici v Plzni.
Dále proběhla ve výše uvedeném období akce, při které cizinecká policie řešila ve služebním obvodu OOP Nepomuk sedm
cizinců pro porušení zákona o pobytu cizích státních příslušníků.
Ve dnech 16. a 30. května se v Nepomuku uskutečnily oslavy
300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, jejichž součástí byl
mj. poutní průvod a koncert Evy Urbanové. Příslušníci OOP Nepomuk se podíleli na souvisejících bezpečnostních opatřeních.
Na závěr bychom chtěli upozornit čtenáře na prodloužení
platnosti technických prohlídek motorových vozidel na základě

rozhodnutí Evropské unie. Zmíněná úprava je však podstatná
pouze z pohledu správního trestání. V případě dopravní nehody
nemusí pojišťovna k prodloužení platnosti technické kontroly
přihlížet a může odmítnout finanční plnění.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks
Prodej: 1. 8. a 5. 9. 2021
Nepomuk - u fary - 16.20 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových obalů v ČR s tradicí od roku 1992 hledá
pro dlouhodobou spolupráci

Řidiče/ku nákladního vozidla pro naši provozovnu v Nepomuku
Rozvoz a svoz zboží nákladním automobilem po ČR stálým zákazníkům na pravidelných linkách.
Požadujeme: Řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz.
Nabízíme:
- Stabilní zázemí, přátelský kolektiv a seriózní přístup.
- Smlouva na dobu neurčitou na hlavní pracovní poměr.
- Zcela nové vozidlo.
- Možnost parkování doma.
- Diety, stravenky.
- Celoroční vytížení.
- Pracovní doba Po-Pá.
- Víkendy vždy doma.
- Nástup dle dohody.
- Platové podmínky dohodou.

Telefon: 736156779
e-mail: provoz@obreta.cz
Jsi-li řidičem/řidičkou mezinárodní kamionové dopravy a uvědomuješ si, že ze
mzdy složené z velké části z diet nejsi pojištěn na nemoc ani na důchod, zavolej
nám! My platíme řidiče mzdou, která zajistí pojištění v plné výši.
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Pocta sv. Janu Nepomuckému
od pěvkyně Ivany Veberové
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V letních měsících můžete prožít
řadu kulturních akcí v Městském
muzeu a galerii Nepomuk

Vážená paní Ivano, děkujeme Vám za více než hodinovou hudební
slast, kterou jste nám připravila!

Městské muzeum prošlo v letošním roce celkovou obnovou interiérů a aktuálně nabízí výstavu Krása zrakům ukrytá – původní
mobiliář zámku Zelená Hora.
Výstava bude doplněna o egyptskou kanopu z 8. až 4. století před
Kristem, původně také náležející do majetku zámku. Jelikož se
jedná o velice cenný exponát, bude vystaven jen v průběhu července. Egyptskou kanopu si můžete prohlédnout v rámci běžné
prohlídky muzea nebo zdarma při přednášce: Co všechno jste
chtěli vědět o pohřbívání ve starověkém Egyptě… a báli jste se
zeptat? Přednáška se uskuteční 13. července od 17:00 a taji egyptského posmrtného života vás provede paní magistra Petra Maříková Vlčková z Archeologického ústavu AV ČR v Praze.
Další přednáška v červenci (9. 7. 2021 od 18.00 hodin) je nazvaná
Fenomén šlechty v proměnách 20. století a přednášet bude pan
doktor Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.
Prostory galerie od 24. června zaplnila unikátní výstava žáků
z malotřídní školy v Milči nazvaná „Tady jsem doma“. Má za cíl
dokumentovat pohled dětí na své okolí. Za celým projektem
a posléze i výstavou stojí výtvarník a pedagog Jiří Světlík, který
sám uvádí: „Snahou projektu bylo probudit v dětech chuť pozorovat a hledat záběr, uvažovat o světle, věcech, místech a kompozici,
ukázat radost z přemýšlení a velké tajemno fotografie…“ Výstava
potrvá do konce července.
V průběhu července bude v galerii také vystavovat své práce pan
Ladislav Čáslavský, a to až do 6. srpna, kdy jeho obrazy v galerii
vystřídají výtvarné práce Atelieru K.
Pouťová ohlédnutí je název panelové výstavy mapující na fotografiích nepomucké svatojánské oslavy a poutě před rokem 1993.
Abychom nezapomněli na nejmenší návštěvníky, je od začátku
prázdnin v Městském muzeu a galerii Nepomuk připraven i program pro děti. Mohou se vyfotit jako „černá paní“ ze zámku Zelená
Hora, vyzkoušet si repliku přilby z třicetileté války nebo se na
chviličku stát kněžnou Libuší.
Budeme se na vás těšit.

Marie Bílková

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk

foto Pavel Motejzík

Ti, kdo vycházeli v pondělní večer 14. června 2021 z kostela sv. Jana
Nepomuckého, se zalykali krásou. Předala jim ji sólistka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, paní Ivana Veberová, na koncertě nazvaném
Koncert naděje, který byl pořádán městem Nepomuk v rámci letošních svatojánských slavností. Pečlivě vybraný hudební a písňový
repertoár z doby baroka, klasicismu a romantismu obsahoval nejen
známé skladby, jako jsou Ave Maria od Gounoda, Verdiho, Schuberta
a Händela, Panis angelicus od Cézara Francka či dvě Dvořákovy
Biblické písně, ale zazněly například i čtyři skladby se svatojánským
tématem, z toho dvě od neznámých autorů z doby klasicismu.
Bylo obdivuhodné, že pěvkyně svůj zpěv sama doprovodila hrou
na varhany. Zřetelně bylo cítit, že tato skromná a milá operní sólistka pokorně přijala dar „zlata v hrdle“ a je si vědoma toho, že si jej
nemůže nechávat pro sebe. Proto také ráda přijela do Nepomuka.
Opravdu dojemnou tečkou koncertu bylo její vlastní zhudebnění
Modlitby Karla Havlíčka Borovského „Svatý Jene z Nepomuku, drž
nad námi svoji ruku...“

Interiéry Městského
muzea prošly
kompletní obnovou
a modernizací,
foto Pavel Motejzík
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FOTOGRAFIE ŽÁKŮ ZŠ MILEČ

Ladislav Čáslavský

si Vás dovoluje pozvat na výstavu

GOTICKÁ MALBA V ČECHÁCH
kopie nejkrásnějších obrazů z období
„Krásné gotiky“
obrazy Mistra Theodorika
a Mistra Třeboňského oltáře

Unikátní projekt „TADY JSEM DOMA“
má za cíl fotografií dokumentovat pohled dětí na okolí.
Společenství žáků malotřídní školy, kde v jedné třídě sedí šesti, sedmi,
osmi, devíti a desetiletí spolužáci se částečně navzájem ovlivňuje.
V průběhu vyzrávání se mění i jejich obrazové priority i pohled na
rodinu, krajinu, sociální vazby, vztah k prostředí rodné vsi.
Žáci malotřídní školy v Milči sice mají zkušenosti z fotografování
mobilem, ale analogový fotoaparát je pro ně velkou neznámou.
Už jenom proto, že to, co zachytí, neuvidí hned.
Chceme v nich probudit chuť pozorovat a hledat záběr, uvažovat
o světle, věcech, místech a kompozici, ukázat radost z přemýšlení
a velké tajemno fotografie.

Městské muzeum a galerie Nepomuk
Vás zve na

přednášku

Slavnostní vernisáž:

2. července 2021 od 17:00

v prostorách Městského muzea a galerie Nepomuk.
2. července – 1. srpna 2021

Starověcí Egypťané věnovali svému posmrtnému
životu velkou pozornost a velmi pečlivě se na něj již za
svého života připravovali. Ve výjevech na stěnách
hrobek a v textech na součástech pohřebních výbav
nám zanechali svědectví, díky kterému můžeme
poměrně velmi dobře rekonstruovat, jak si svůj „život
po životě“ představovali, co od něj očekávali a jaké
podmínky museli splnit. Chcete se dozvědět něco
více? Přijďte na naši přednášku a případně se zeptejte
… .
V rámci přednášky si můžete prohlédnout egyptskou
kanopu z 8. až 4. století před Kristem, která původně
náležela do majetku zámku Zelená Hora. Kanopa
bude vystavena jen v průběhu července.

Přednáší:

Vstup zdarma

Přednášet bude magistra Petra Maříková Vlčková,
absolventka pravěké a raně středověké archeologie
a egyptologie na Karlově univerzitě v Praze.
Pracovala v Českém národním egyptologickém centru
při FF UK, v Českém egyptologickém ústavu FF UK
a v Egyptologickém oddělení Královského muzea
krásných umění v Bruselu. Nyní je zaměstnaná
v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Podílela se
na mnoha archeologických expedicích v Egyptě, Sýrii
a Súdánu, je autorkou či
spoluautorskou desítek odborných článků a knih
s tématikou starověkého Egypta.

13

14

téma k diskuzi

Nepomucké noviny / červenec 2021

Téma: Zhodnocení oslav
300. výročí blahořečení
sv. Jana Nepomuckého
Letošní oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého připravovali zástupci nepomucké
farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk už od jara 2019. Do pečlivě chystaného
plánu zasáhla koronavirová pandemie. I přes restrikce se dařilo a daří uskutečňovat téměř celý
program, zahrnující mše svaté a jiné církevní události, koncerty, přednášky, výstavy a další
doprovodné akce. Naposledy jsme se s oslavami podobného charakteru mohli v Nepomuku setkat
v roce 1993, kdy uběhlo 600 let od umučení našeho světce. Další významné jubileum spojené
se svatým Janem Nepomuckým, a to 300. výročí jeho svatořečení, oslavíme v roce 2029.
Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Jak byste zhodnotili průběh oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého?
Jak by se měl podle vás Nepomuk připravit na oslavy 300. výročí svatořečení SJN, které bude
v roce 2029? Na co by se mělo město v následujících letech v souvislosti s výročím zaměřit?“

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Myslím si, že průběh oslav probíhá velmi dobře. Byl jsem osobně na
jedné bohoslužbě a na koncertu Evy Urbanové, paní Katrákové a pana
Vydry a byl to opravdu silný zážitek. Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kdo se na přípravách oslav podílejí.
Jak by se měl Nepomuk připravit na 300. výročí svatořečení
sv. Jana Nepomuckého, to je těžká otázka. Spíš by měla být směrována
na někoho z Matice. V Matici vznikl organizační výbor, tak jsou tam
k tomuto tématu lidé rozhodně kompetentnější, než jsem já. Podle
mě by měl být zachován trend současných oslav. Tedy svatojánská
úcta, kvalitní kulturní zážitky a propagace města.
Oslavy svatořečení sv. Jana Nepomuckého v roce 2029 by měly být
ještě významnější. Kromě úcty k našemu světci by se mělo dbát především na propagaci města. Taková šance se jen tak opakovat nebude.
Několik generací to nezažije. Ale je to ještě za mnoho let.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Podle ohlasů, které jsem zaznamenal, se oslavy výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého vydařily. Vzhledem k okolnostem
pandemie a situaci, která nastala před konáním oslav, je třeba
poděkovat za organizaci oslav a jejich samotný průběh. Oslavy

byly příležitostí, jak město Nepomuk a význam osobnosti sv. Jana
Nepomuckého opětovně připomenout široké veřejnosti. V tomto
směru jsou před městem Nepomuk další výzvy, jak pracovat na
fenoménu osobnosti sv. Jana Nepomuckého, který může přispět k rozvoji kulturního a společenského života ve městě, a to
zejména v oblasti cestovního ruchu. I proto je důležité pracovat
na přípravě oslav 300. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého,
které se mají konat v roce 2029. Město by mělo dále spolupracovat s církví na obnově památek. Nebylo by od věci více zapojit do příprav oslav zejména místní občany a spolky, což může
přispět k většímu pochopení a uvědomění si významu osobnosti
sv. Jana Nepomuckého.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Vezmeme-li v úvahu, v jaké době a za jakých podmínek byly všechny
akce spjaté s oslavami dlouhodobě připravovány, a přitom nikdo
nemohl tušit, zda se nějaké oslavy zrealizují, tak to, co proběhlo, bylo
opravdu důstojnou a výborně připravenou oslavou slavného českého světce.
O tom, co v souvislosti se sv. Janem Nepomuckým do budoucna,
bylo už mnohokrát psáno a diskutováno na různých úrovních a v různých kolektivech. Myslím tím maximální využití fenoménu a jména
našeho rodáka jako vyhledávaného cíle nejen věřících, ale všech
turistů. Ve srovnání s dobou cca před 30 lety je zřejmý pozitivní vývoj,
ale stále jsou dosud nevyužité rezervy. Jak koncipovat oslavy za osm
let, o tom se s velkým předstihem už jistě vedou menší i větší debaty.
Při ohlédnutí za těmi letošními oslavami je jasné, že pomyslná laťka
byla nastavena velmi vysoko.
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Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Prozatímní průběh roku oslav, jejichž hlavní část máme právě za
sebou, se podle mého názoru vcelku vyvedl. Protože však vystupuji
nejen jako radní města, ale současně také jako člen Matice svatého
Jana Nepomuckého, a tedy jako jeden ze spoluorganizátorů oslav, měl
bych nechat hodnocení na jiných. Velice si cením vstřícné spolupráce
při přípravě a realizaci oslav mezi Římskokatolickou církví Arciděkanstvím Nepomuk, Maticí a městem Nepomuk. Z toho je zřejmé, že
sv. Jan Nepomucký je námi všemi vnímán tak, jak si opravdu zaslouží.
Přípravy letošních oslav blahořečení sv. Jana Nepomuckého jsme
zahájili s ročním předstihem v době, kdy jsme ještě nevěděli, jaké
změny a omezení běžného života přijdou kvůli koronavirové pandemii. Museli jsme se nepříznivé situaci podřídit a oslavovat tak
jiným způsobem, než jsme původně plánovali. Získali jsme nové
zkušenosti, které budeme umět využít do budoucna. Můžeme
říct, že oslavy blahořečení jsme pojali jako vážnou zkoušku pro
následující oslavy svatořečení v roce 2029. Jedná se sice o dalších
osm let, přesto máme v úmyslu plynule přejít do fáze dalších příprav, protože bychom rádi, aby budoucí oslavy tohoto historického data měly co nejvyšší úroveň. Věřme, že se nám to s pomocí
Boží podaří a Nepomuk bude vnímán jako jedno z míst ve světě,
o kterém se bude hodně mluvit a které stojí za to navštívit. Spatřuji
v tom obrovskou devizu pro Nepomuk, která by městem měla být
správně uchopena a využita ještě více než doposud.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Nemohu hodnotit průběh oslav, kterých jsem se jako ateista osobně
nezúčastnil. Tyto oslavy nejsou a nebyly mojí prioritou a myslím si,
že vynaložené finanční prostředky se mohly využít jiným způsobem,
zvláště v době „šetření“. Nejsem si jist, zda vynaložené náklady opravdu
zviditelní město Nepomuk v očích veřejnosti, na druhé straně bych
byl rád, kdyby tomu tak bylo a pozvaní církevní hodnostáři by městu
pomohli např. s využitím dominantní budovy náměstí, bývalé piaristické koleje v Nepomuku.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Vzhledem k okolnostem, poznamenaným pandemickou situací, se
zhostili pořadatelé oslav se ctí. On-line přednášky či koncerty měly
ve finále větší počet zhlédnutí, než kolik by bylo možné za normálních podmínek vtěsnat diváků do sálu na arciděkanství. Především ale
proběhly výjimečné koncerty vážné hudby, ať již Plzeňské filharmonie
v kostele sv. Jakuba nebo Evy Urbanové na náměstí – a to včetně vysílání v České televizi. O Nepomuku bylo slyšet. A to je dobře.
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Mnohem významnější je ale až to druhé, pomalu se blížící výročí:
300 let od svatořečení. Tato jubilea, ať již sté (1829), stopadesáté (1879)
nebo dvousté (1929), byla vždy nejen velkou a hojně navštěvovanou
událostí, ale též příležitostí k renovaci zdejšího svatojánského chrámu.
Úprava, která mu dala více méně dnešní vzhled (nový hlavní oltář,
nové báně věží, nové vitráže atp.), pochází právě z let 1878–79. Dnes
budova působí poněkud omšelým dojmem – hlavně zvenčí. Odlupuje
se nevhodný akrylátový nátěr, kterým byla fasáda opatřena v 90. letech,
ve štítě chybí sošky andílků. Krov a střešní krytina také nejsou v ideálním stavu. Bylo by žádoucí, aby nadcházející léta byla využita právě
k restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého. A městská samospráva
by určitě na tuto bohulibou činnost měla přispět. A samozřejmě by
měla pokračovat i v další kultivaci historického jádra města, které
bude kulisou těchto oslav (dotační program pro citlivé opravy zdejších
domů, kvalitní rekonstrukce veřejných prostranství a jejich povrchů,
podpora živností v lokalitě…). Výsledkem tohoto snažení nebude jen
jednorázová akce, ale především další dlouhodobé zlepšení vizáže
našeho města.

Miroslav Němec st. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Myslím, že oslavy 300. let blahořečení sv. Jana Nepomuckého proběhly
důstojně, i když s některými omezeními vzhledem ke covidu-19. Především nutno ocenit přípravu – programové noviny apod. Těch akcí
bylo opravdu hodně, každý si mohl vybrat podle zájmu – bohoslužby,
výstavy, koncerty, přednášky. Do roku 2029 se zdá ještě dlouhá doba,
kterou by však bylo dobré na přípravy oslav 300. výročí svatořečení
SJN využít. Důležitá je spolupráce města, Matice SJN a farnosti Nepomuk. Spolupráce těchto tří subjektů se letos osvědčila, proto by měla
pokračovat i v následujících letech.

Václav Novák (KSČM)
O slavnosti jsem se vůbec nezajímal, zaregistroval jsem větší pohyb
osob a policie ve městě během května. Podle mě z těchto oslav město
nic nemá, propagují především církev.
O oslavách v roce 2029 je předčasné vůbec uvažovat a něco v souvislosti s nimi plánovat, Nepomuk má důležitější věci k řešení.

Jiří Švec (ANO 2011, bezp.)
Nepřísluší mi hodnotit akci, na které jsem se osobně podílel. Úspěšnost oslavovaného kultu sv. Jana Nepomuckého zhodnotí až historie
a zájem návštěvníků města o rodiště světově uznávaného světce. Pobyt
Biskupské konference v čele s kardinálem Dukou s jeho doprovodem,
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exprezidenta Václava Klause, jejich spokojenost s vlastním i připraveným programem dala celé akci vysoký kredit.
Dále skoro stoprocentní účast kolegyň/kolegů starostů s doprovody
na Motlitbě za vlast, celebrované biskupem Vlastimilem Kročilem, byla
velmi pozitivně hodnocena, např. v úvodníku Smoliveckých novin.
A pověstnou třešničkou na dortu bylo nedělní vystoupení Evy Urbanové s Komorním orchestrem Národního divadla spolu s nadějnými
umělci. Bylo excelentní. Nemalou měrou se zasloužila o nevšední
zážitek i Martina Kociánová, která celý koncert vkusně moderovala.
A záštita prezidentské kanceláře v čele s manželkou prezidenta Ivanou
Zemanovou, Ministerstva kultury, vedení Plzeňského kraje a Města
Plzně a hodnotných sponzorů z podnikatelské sféry dala závěru oslav
patřičnou vážnost.
Velké poděkování patří celé skupině Kulturního a informačního
centra pod vedením Pavla Motejzíka.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Oslavy považuji za velmi povedené, za což je třeba vyslovit díky všem,
kteří se podíleli na přípravě. Laťka byla nasazena vysoko, proto za mne
– mým osobním cílem je opravit povrchy na náměstí. Trošku jsem
trnul, aby se dámám na kramflíčkách nic nestalo. Bylo o Nepomuku
zase trochu slyšet. Známý z Plzně mi volal a nechtěl věřit, že ČT vysílá
z Nepomuku přenos z koncertu. Tady při nás stáli všichni svatí, že to
nakonec klaplo a akce se nemusela buďto rušit, nebo odehrávat bez
diváků, což by degradovalo výsledek, a to nemluvím o hrozbě vráceného vstupného. Ještě jednou díky všem.

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Dle mého názoru se oslavy velice povedly. Samozřejmě vždy můžeme
najít nějaké drobnosti, které je možné zdokonalit, ale vzhledem
k tomu, v jakém měřítku oslavy probíhaly, ale hlavně k složité covidové situaci, si myslím, že se vše povedlo. Zároveň se Nepomuk dostal
do podvědomí mnoha lidí v naší zemi. Určitě je škoda, že se koncertů
a dalších kulturních akcí nemohlo zúčastnit více lidí, ale snad se to
za osm let na svatořečení sv. Jana Nepomuckého povede a nebude už
žádný mimořádný stav.
Myslím si, že přípravy na rok 2029 jsou velice předčasné, protože
jak nedávná zkušenost ukázala, člověk neví, co bude za rok, natož
za osm let. Domnívám se proto, že zaměřit se na výročí svatořečení
a začít jej řešit by se mohlo nejdříve až tak za čtyři roky.

?

Vážení občané,
jak se letošní oslavy 300. výročí
blahořečení sv. Jana Nepomuckého
v Nepomuku líbí vám?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Obrátili jsme se se stejnými otázkami také na osoby,
které se na přípravě oslav velkou měrou podílely:
Pavel Motejzík, vedoucí oddělení kultury
a památkové péče v Nepomuku
Oslavy stále pokračují až do listopadu, rozhodli jsme se je rozložit
díky finanční podpoře Ministerstva kultury rovněž do regionu,
aby tak významné výročí nebylo jen o Nepomuku. Když budu
mluvit za akce organizované městem, osobně mě stály mnoho
sil, naštěstí jsem měl kolem sebe lidi, na které se dalo spolehnout
a kteří ochotně pomáhali. Rovněž jsem vděčný i nepomuckým
zastupitelům, u kterých měl především koncert Evy Urbanové
podporu i v době koronavirové nejistoty. Nakonec jsme coby
kultura splnili to, co jsme slíbili na začátku: Dokázali jsme takto
velkou a náročnou akci finančně pokrýt ze vstupného, sponzorských darů a finančního plnění České televize, která na své
náklady koncert natočila a odvysílala. To se zatím nikdy v historii
města nepodařilo.
Samozřejmě by měly být oslavy v roce 2029 ještě velkolepější,
koronavirus docílil toho, že jsme nemohli pozvat partnerská
města ani zahraniční hosty, oslavy mohly být spíše komornější
a celý jarní program byl v podstatě jen online. Konkrétnější představu o roku 2029 ale nemám, dané výročí se patrně začne blíže
plánovat na konci příštího volebního období (2022–2026) a bude
záležet i na aktuálním složení radnice, jak se k němu postaví.
Naší vizí ale je, aby se pokračovalo v načatém trendu a sv. Jan
Nepomucký byl viditelný stále, nejen při výročích. Významně by
k tomu mohla pomoci i Zelená Hora, kde je konečně před podpisem memorandum o spolupráci na obnově a využití zámku, do
kterého by se měly zapojit rovněž Ministerstvo kultury a Plzeňský kraj. K dalším letům také existuje Strategický plán činnosti
Matice, který je na webu msjn.cz.
Pater Jiří Špiřík, farář v Nepomuku
Oslavy byly organizačně náročné, musím ale říci, že díky pomoci
z mnoha stran se vše podařilo. Chtěl bych poděkovat mnohým,
zmíním aspoň několik jmen: Pavel Motejzík – vedoucí oddělení
kultury města Nepomuk, Jana Vopalecká – dirigentka sboru
Canto Nepmucenum, Václav Česák – předseda Matice sv. Jana
Nepomuckého, Ladislav Balík – akolyta, Štěpánka Kodýdková –
ředitelka muzea sv. Jana Nepomuckého.
Velké poděkování patří Plzeňské filharmonii s ředitelkou
Lenkou Kavalovou a samozřejmě paní Evě Urbanové se sólisty.
Těší mne kladná odezva od pana kardinála Dominika Duky
i jiných biskupů, která se donesla k mým uším. Rovněž si myslím,
že byla dobře přijata i „Modlitba za vlast“ spolu s okolními starosty. Vždyť kdo jiný by se měl přimlouvat za vlast a své obce než
starostové?
Nepomuk se svým rodákem sv. Janem vešel opět do povědomí
a tím jsme položili dobrý základ do dalších let. Nevím, co by se
dalo výrazně vylepšit. Letošní oslavy byly omezeny covid pandemií, zejména co do účasti lidí z partnerských měst, popřípadě
z farností, kde mají kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému.
Oslavy 300. výročí svatořečení v roce 2029 by mohly být rozšířené o jejich účast.
Osm roků je sice dlouhá doba, ale uběhne strašně rychle.
Je možné, že mnozí z těch, kteří se podíleli na letošních oslavách, budou už jinde, sám si nejsem jistý, jestli
mne tady biskup tak dlouho ponechá. Zaměřil bych se
proto na výchovu další generace. My sami v Nepomuku
a v okolí bychom měli v tichosti hledat cesty k Bohu, ctít
sv. Jana, jak to vystihuje epigram Karla Havlíčka Borovského: „Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá, co dal Tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě.“

Nepomucké noviny / červenec 2021

názory a komentáře / zprávy

17

Obec Neurazy představila své
Reakce na nepravdivou
nové symboly a odhalila pamětní informaci
desku významného rodáka
Každá obec je jiná, jedinečná, stejně jako její obyvatelé, kteří ji
tvoří. Proto by měla mít své jedinečné symboly, které ji charakterizují a zdůrazňují hodnoty, na nichž všem záleží.
Neurazy se také konečně dočkaly. Dne 10. 9. 2020 jim byly po
mnoha náročných jednáních uznány symboly obce – vlajka a znak.
Kvůli koronavirové epidemii nemohly být tyto symboly předány
osobně v Poslanecké sněmovně ČR, byly zaslány pouze poštou.
O důvod víc, proč veřejnosti symboly představit důstojně. A tak
se také stalo, spolu s připomenutím jedné výjimečné osobnosti.
V pátek 28. 5. 2021 proběhlo slavnostní veřejné setkání s odhalením pamětní desky neurazského rodáka JUDr. Vojtěcha Jandečky,
narozeného v roce 1914. Byl to mimořádný člověk. Podle výpovědí
pamětníků, historiků i příbuzných byl velký vlastenec a demokrat, neuvěřitelně statečný, charismatický a silně věřící muž, který
hluboce ctil pravdu, a přesto (nebo spíš právě proto) byl za svá
přesvědčení krutě stíhán a vězněn, nejprve fašistickým a poté komunistickým režimem. Svobodu ztratil celkem na 18 let. Jeho první
odboj probíhal už během studentských let, v době okupace. Za svůj
život spolupracoval s mnoha významnými osobnostmi, mimo jiné
s Janem Opletalem, Miladou Horákovou a byl i vrchním ministerským předsedou v úřadě prezidenta Edvarda Beneše, od něhož
dostal vysoké státní vyznamenání Válečný kříž 1939 za aktivní účast
v odboji během nacistické okupace, medaili za věrnost a v roce 1994
in memoriam obdržel pamětní medaili za zásluhy v boji za osvobození Československa.
Právě pro blízkou spolupráci JUDr. Vojtěcha Jandečky s naším
druhým prezidentem bylo pro tuto významnou akci vybráno
datum 28. 5. (den narození E. Beneše), které tyto dva výjimečné
muže opět, alespoň symbolicky, propojilo.
JUDr. Vojtěch Jandečka byl politicky aktivní po celý život a na
světovém kongresu, jehož byl předsedou, se zasloužil o uznání
17. listopadu jako Mezinárodního dne studenstva.
Před slavnostním odhalením pamětní desky k veřejnosti promluvila starostka obce Mgr. Marie Svejkovská, která přivítala
příbuzné JUDr. Vojtěcha Jandečky, starosty okolních obcí, zastupitele Plzeňského kraje, další hosty a místní obyvatele. Poté byla
veřejnosti jeho osobnost přiblížena prostřednictvím osobního
dopisu od jeho nejstarší dcery Jany Svejda. Dopis přítomným
četla příbuzná pana Jandečky, která dokreslila charakter tohoto
významného člověka vlastními vzpomínkami.
Celá akce se nesla v duchu ocenění osobní statečnosti této výjimečné osobnosti a jeho víry v pravdu a čest. Kromě poděkování
blízkých příbuzných za vzpomínku a připomenutí jeho odkazu
promluvili i další významní hosté: Mgr. Radka Trylčová – zastupitelka Plzeňského kraje, P. Jiří Špiřík a zástupce klubu Přátel české
historie z Klatov Ivan Rubáš.
Atmosféru vkusně doplnilo několik citlivě zvolených tematických písní v podání místní mládeže a sváteční odpoledne bylo
důstojně zakončeno tóny české hymny.
Je mi ctí, že jsem mohla být u toho.
Marie Svejkovská, starostka obce

V Nepomuckých novinách č. 1/2021 byl na straně č. 14 otištěn článek
s názvem „Královna opery jde na dračku“. V textu je mj. uvedeno:
„Město Nepomuk se rozhodlo zároveň ocenit zdravotníky, hasiče
i policisty ve městě a věnovalo jim k Vánocům celkem 80 kusů vstupenek na tento Open Air koncert.“ Dle slov starosty města Ing. Jiřího
Švece, uvedených v témže článku, byly lístky darovány jako poděkování
za péči o zdraví a bezpečí obyvatel města i regionu. V případě místního
oddělení Policie ČR se však tvrzení o darování vstupenek nezakládá na
pravdě. K napsání tohoto textu mě nevedly zištné důvody, ale nepovažuji za morální, aby si někdo tímto způsobem budoval dobré jméno.
prap. Mgr. Patrik Keller
Podle našich informací bohužel skutečně došlo při poskytování
volných vstupenek k nesrovnalostem. Redakce však nechce dělat
prostředníka mezi vedením města a Policií ČR a doufá, že si toto
nedopatření vzájemně vyjasní".

Krátké zprávy
Výluka na železnici. Z důvodu modernizace trati u Plzně začne
v pátek 2. července výluka, která potrvá do 5. srpna. Náhradní
autobusová doprava bude jezdit mezi plzeňským hlavním nádražím a Starým Plzencem. Některé autobusy vyjíždějí přímo
z Nepomuka, změny najdete na nepomuk.cz.
Nepomučtí čápi mají potomky. Přesto, že se již v letošním roce
do Nepomuka nevrátila „Pepina“, čáp s vysílačkou, podařilo se
nepomuckému samci najít si novou partnerku. Společně vychovávají čtyři mláďata.
Angusfarm autíčko mění otevírací dobu. Na obvyklém stanovišti
v Nepomuku u odbočky na Soběsuky je teď pojízdná prodejna
pouze každý pátek od 10:00 do 17:00 hodin.
Naučná stezka Klejnot je zařazena v aplikaci Na kole i pěšky.
Tato jednoduchá online aplikace obsahuje informace o více než
3400 cyklostezkách, stezkách pro horská kola, pro pěší, pro inline, hipostezkách, vodáckých, běžkařských a naučných stezkách
v České republice. Na nich pak mapuje různé body zájmu – místa,
která stojí za to navštívit.
Unibrick spustil vlastní e-shop. Najdete zde nejrůznější zboží
ze sortimentu domácích i zahradních potřeb, koupelnových
nezbytností, barev nebo elektrospotřebičů a nářadí.
V Plzeňském kraji se nejčastěji bourá mezi Plzní a Nepomukem.
Portál portalnehod.cz, který mapuje riziková místa na silnicích, uvádí, že nejvíce dopravních nehod v Plzeňském kraji za
poslední dva roky se stalo na silnici I/20 mezi obcemi Losiná
a Chválenice (42 nehod), druhý nejrizikovější úsek je mezi Prádlem
a Nepomukem u odbočky na Klášter (14 nehod). Nejčastější příčinou nehody je nepřiměřená rychlost.
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Zprávy ze základní školy Nepomuk
První pomoc

Den na farmě
Dnes jedeme na farmu Moulisových. Přijel pro nás velký autobus
(výška 3 metry a 25 centimetrů). Nastoupili jsme tam a seděli jsme
vzadu. Když jsme přijeli na farmu, viděli jsme koně. Byli nádherní.
Nejdříve jsme měli program, jak udělat máslo. Pak jsme šli do stodoly,
kde jsme pokosili obilí, vymlátili zrní a umleli mouku. Pak jsme se
mohli povozit na koni. Jeli jsme na velkém bílém koni a mohli jsme
kartáčovat malého černého poníka. Ještě jsme viděli kozu s kůzlaty,
králíka a dvě morčata. Obědvali jsme špagety a teplý čaj.
Diana Vaňková, IV. A

Součástí výuky přírodopisu v 8. ročníku je zvládnutí základů první
pomoci. V rámci dotačního programu Šablony II jsme využili zajímavé nabídky a naši osmáci postupně absolvovali kurz lékařské
pomoci s názvem První pomoc zážitkem. Žáci se v průběhu čtyřhodinového kurzu (ve třídě i ve venkovním prostoru školy) postupně
seznámili s poskytováním první pomoci – přístup k člověku v bezvědomí, volání záchranky, resuscitace, zástava krvácení, ošetření
popálenin, záchrana tonoucího.
Zkušená lektorka a zdravotní sestra paní Romana Kazdová se
svými spolupracovníky prošla s účastníky kurzu nejen teorii, ale
žáci měli možnost si vyzkoušet své reakce v různých krizových
situacích. Díky simulaci skutečných situací si žáci mohli vše zažít
a ošetřování zraněného postupně procházet a provádět v jednoduchých názorných krocích. Vyzkoušeli si, jak by se zachovali
při silném tepenném krvácení po zásahu sekery do dolní končetiny, na figurínách propojených s kontrolními tablety si procvičili nepřímé srdeční masáže i záchranu člověka postiženého
silnými křečemi a bezvědomím. O tom, že lektorka dokázala
žákyně a žáky zaujmout, svědčí kladné reakce už během kurzu
i následně zaslané maily s poděkováním za zajímavě strávený
den, který představil účastníkům, jak se zachovat v situacích,
kdy jde opravdu o život.
Zde je několik postřehů našich žáků:
… tenhle kurz je ze všech nejlepší, užila jsem si ho hodně… lektorky byly sympatické a šikovné, kurz byl i hodně zastrašující
kvůli sehraným scénkám od lektorek… lektor Petr uměl hodně
dobře zahrát zraněného… figuríny na resuscitaci byly propojené
s tabletem a to bylo super… možná ještě více zahraných případů,
ale méně fotek… líbilo se nám to nečekané, také vysvětlování
všeho, že jsme si vše mohli zkusit… bylo to užitečné, vždyť to
můžu potřebovat…
Žáci většinou hodnotili kurz pozitivně, oceňovali aktivitu během
celého kurzu. Je dobře, že pochopili důležitost znalosti poskytování první pomoci, což se projevilo i na jejich přístupu. Velké
poděkování týmu lektorů za realizaci kurzu.
Marie Kotrbatá

Jeli jsme v autobuse a já s Áďou jsme se těšily na koně. Už vidím
farmu Moulisových! Vidíte ty roztomilé poníky? Mně se nejvíc líbí
ten černý kůň. Vystoupili jsme z autobusu a došli k farmě. Tam nás
viděla paní průvodkyně, která nás uvítala, a přemístili jsme se do
altánku. Pozdravil nás i pejsek Jim. Dali jsme si svačinu a paní nám
vyprávěla o historii Milínova (vesnice, kde je farma). Dozvěděli jsme
se plno zajímavých věcí a pak jsme se šli podívat a zkusit si, jak se dojí
kráva, jak se sedí na židličce na dojení, a také jsme si udělali máslo
v máselnici. To se do máselnice nalije smetana, tu jsme stloukli do
šlehačky a šlehačku na máslo. Máslo nám paní namazala na chleba.
MŇAM, lepší máslo s chlebem jsem nejedla. Pak nám paní vyprávěla,
jakou práci má farmář přes rok, zkusili jsme kosou síct obilí a mlátit
cepem. Doporučuji, byl to super den.
Karolína Kyselová, IV. A
Se třídou jsme jeli na farmu Moulisových. To, co jsme tam zažili,
bylo neuvěřitelné. Udělali jsme si máslo, učili jsme se podojit krávu a spoustu dalších věcí. Byli tam psi, koně, kozy a ovce. Jezdili jsme na koni a kartáčovali poníka Žolíka. K obědu jsme měli
špagety (byly úžasné). Paní Moulisová byla moc hodná. Mohli jsme
si i něco koupit. Byla tam zábava. Než jsme nastoupili do autobusu,
šli jsme na procházku. Chtěla bych tam jet znovu. Doporučila bych
to všem.
Eliška Zralá, IV. A

foto Jana Skalová

Nepomucké noviny / červenec 2021

ZŠ Nepomuk

19

Canto Nepomucenum na
mši s Tomášem Holubem

Cukrářské pokusy

V rámci oslav spojených s 300. výročím blahořečení sv. Jana
Nepomuckého se v nepomuckém kostele nesoucím jméno slavného rodáka konala v samém závěru května slavnostní bohoslužba celebrovaná plzeňským biskupem Mons. Tomášem
Holubem. Hudební doprovod celé bohoslužby zajistil pěvecký
sbor Canto Nepomucenum.

Podle všeho se každodenní školní život vrátil po dlouhé pauze k normálu. Ožila i školní cvičná kuchyňka a už se občas školou line vůně
něčeho, co se tam tvoří. Na snímku jsou šesťáci z céčka, kteří upekli
chutné sušenky a malé šátečky, část z toho roznesli učitelskému
sboru na ochutnání. A je třeba doplnit, že první pokusy dopadly
skvěle.

Den na louce a u vody

Podpora technického vzdělávání

Krátce před říjnovým uzavřením škol strávili naši čtvrťáci den v lese
s lektorkou Kateřinou Dvořákovou. Stejná lektorka přijela opět a tentokrát s našimi dětmi strávila den na louce a den u vody u klášterského jezu. Co všechno můžeme najít v trávě a v tekoucí vodě, to
si vyzkoušely dvě třídy za krásného červnového dne. Všechny živé
tvory, které se čtvrťákům podařilo nalézt v trávě a vylovit ve vodě,
žáci roztřídili a odborně pojmenovali, uložili do připravených nádob
a po prohlídce je opět vrátili do přirozeného prostředí. Každopádně
si děti zajímavý a poučný den v přírodě parádně užily.

Učebna
Pravidelně informujeme o tom, jak probíhají práce v nově zřizované
učebně. Tentokrát už jsme ve fázi, kdy jsou kabely zabetonované v podlaze, stěny jsou vybíleny a na podlahu se pokládaly role nového PVC.

Dotační titul Krajského úřadu Plzeňského kraje s názvem Podpora
technického vzdělávání má dlouholetou tradici a naše škola je
pravidelným účastníkem. Během celého roku dojíždějí zájemci do
dílen Střední školy Oselce a vyzkouší si práci se dřevem a kovem.
Letos tzv. zájmové kroužky po většinu školního roku probíhat kvůli
uzavření škol nemohly, ale jakmile příznivější situace dovolila,
naši sedmáci a osmáci opět začali do oselecké školy jezdit. Při
jedné návštěvě se část našich žáků v truhlárně věnovala ručnímu
opracování dřevěných hranolků, ze kterých sestavili rámeček na
fotografie nebo malované obrázky. V kovárně si naši žáci s pomocí
studentů umělecké kovařiny vykovali malé zvonečky.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Každé závody jako by
vlily novou krev do žil
Rozhovor s Martinem Kašem,
předsedou Automotoklubu Nepomuk
Text: Karel Baroch
Foto: Pavel Jiran, archiv Martina Kaše

Činnost Automotoklubu Nepomuk značně přesahuje nepomucký region. AMK, založený
roku 1946, je známý v celém motoristickém světě. Pořádá několik mezinárodních
závodů v sajdkárkrosu a motokrosu, z nichž nejvýznamnější je Mistrovství světa
sajdkár. Do podvědomí nepomuckých je zapsán především tradičním Nepomuckým
trojúhelníkem, který se jezdí s přestávkami již od roku 1948. S novým předsedou
spolku panem Martinem Kašem jsem si povídal v jejich spolkové klubovně.

Před nedávnem jste se, pane Kaše, stal předsedou Automotoklubu Nepomuk. Co to pro vás znamená?
No, není to nějaká lecjaká věc. Po půl roce si to ve mně už trochu
sedlo, ale stále objevuji – a dlouho ještě budu – všelijaké souvislosti. Jak organizační, tak i vztahové a mezilidské. Jsem tady
v revíru pořád ještě čerstvá náplava, i když je pravda, že moje
usazování se je od začátku dost intenzivní. Bydlím s rodinou
v Kramolíně, což je pro roli předsedy nejlepší adresa. Ta funkce
samotná je o odpovědnosti a odvaze zároveň, přeci jen je to
spolek fungující 75 let, má za sebou obrovské množství závodů na
hlíně, asfaltu a kamenech a i díky tomu všemu je role předsedy
o jakémsi společenském postavení. Dva roky bylo ve vzduchu,
že Honza Polívka bude chtít někdy skončit a že to někdo bude
muset vzít po něm. Už ten samotný fakt, převzít něco – cokoliv
– po Honzovi, je nadmíru zavazující. Vždyť on je otcem kramolínského závodiště a jeho značku Japokra, která mimochodem
stále žije, zná v sajdkárkrosu úplně každý. Nicméně Honzovo
rozhodnutí rezignovat na konci prosince a moje následné zvolení
novým předsedou byl takový malý kulový blesk. Vletěl jsem do
toho po hlavě, ale to už tak holt někdy musí být, aby o tom člověk
neměl moc času přemýšlet. Automotoklub je teď na začátku nové
éry. Je třeba hodně změn, zároveň ale chci respektovat tradice.
Je to velká výzva, téměř nekonečný prostor pro realizaci. Zcela
zásadně to stojí na vůli chtít posunout klub dál, využívat možností, které kolem nás jsou. Samotné závodiště v Kramolíně má

neskutečný potenciál. Ale abych odpověděl na vaši otázku – je to
pro mě v první řadě čest.
Jestliže jste se stal předsedou AMK, tak předpokládám, že
máte k motorismu a k technice vůbec kladný vztah.
Od malička to mám v krvi. Vyrůstal jsem na statku, ale místo
koní jsem se spíš vždycky zajímal o stroje a techniku, kterou
jsme tam měli. Jako mladý jsem chtěl strašně jezdit motokros,
ale nebyly na to peníze. Později v 16 letech jsem se dostal mezi
lidi, kteří pomáhali s organizací motokrosu v Kříších u Břas, a já
tam začal jezdit mávat, na 30 let staré Číze koupené z brigády.
(Tenkrát se na ty motorky koukalo jako na vykopávky, dneska
stojí majlant.) Spal jsem tam ve stanu, bylo mi úplně jedno, jaké
je počasí, pro mě bylo hlavní, že jsem tam. V tom světě. Že sedím
večer před závody u piva se starými pardály, kteří vzpomínají,
jak kdysi tuto a tamto... Poznal jsem tam Jirku Churavého a až
později zjistil, kdo to vlastně je, když o něm vyšel článek, dodnes
ho mám schovaný. V jednadvaceti jsem si pak koupil velkou silniční motorku. Byla to Yamaha FZ6, silniční cestovní, ale nechala
se i povodit v tempu a já tak získával vztah k asfaltu. No a pak
tady v Kramolíně jsem si pořídil krosku. Ten dětský sen, na
který se občas musí chvilku počkat. Třeba 20 let. Zásadní ale
bylo moje první setkání se sajdkárkrosem – Mistrovství světa
2018. Je mi záhadou, že do té doby mi tenhle sport zcela unikal
a poznal jsem ho až po nastěhování do Kramolína. A rovnou
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v tom nejlepším podání světové špičky. Kdo neviděl, nepochopí. Z celého seriálu je kramolínská trať nejrychlejší. Tempo,
jakým se po ní posádky ženou, vám prostě učaruje. Navíc tím,
že na motorce jedou dva, získává tento sport úplně jiný rozměr
například oproti sólo motokrosu. Netrvalo tedy dlouho a začal
jsem jezdit jako spolujezdec, ovšem velmi příležitostně a stále
na úrovni začátečníka. Je to ale jedinečný zážitek.
Takže k aktivitám AMK – ať už je to na blátě, nebo na silnici,
všude mám nějakou vnitřní vazbu.
Hovořil jste o kramolínském závodišti. Řekněte mi o něm něco.
To je vlastní svět. Byl jste tam někdy sám? Zkuste si o samotě
stoupnout na startovací žebřík. Ucítíte tak silnou atmosféru, to
místo je nabité adrenalinem, odvahou a zároveň sebezapřením.
Celý areál je na skalnatém kopci, což je za odměnu i za trest
zároveň. Ta odměna je v atraktivitě trati pro jezdce a diváky,
převýšení 70 m nabízí skutečný terén a trať je krásně fotogenická, jsou tam úžasné výhledy. Je to však vykoupené tím trestem, který přijde při každém dešti. Veškeré úsilí o technickou
přípravu dráhy se vám klidně během půl hodiny splaví dolů. To
pak jenom stojíte a koukáte, jak vám ty tisícovky tečou vymletou
strouhou do údolí. Málokdo si tyhle vazby uvědomí, ale jsou to
vlastnosti, které znamenají velké náklady při přípravě trati na
závody. Každé jaro tak začnete tím, že rozvozíte desítky Tater
hlíny a šup, už jste tam za kilo. Ta režie je obrovská. Je řada
jiných motokrosových tratí, které vznikly navozením krtinců na
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rovnou louku. Tu pak třikrát objede traktor s disky a mají hotovo.
Kramolín je v tomhle ohledu úplně jiná dimenze. A velmi jsem
se divil, že taková trať, kde se jezdí závody na úrovni mistrovství
světa, nemá vlastní buldozer. To je jedna z věcí, kterou mám na
seznamu nějak vyřešit.
Oproti tomu trialová část areálu je na údržbu téměř bez práce.
Někam postavíte obrovské kameny, a i kdyby trakaře padaly,
pořád tam stojí. Jenom sekáte kopřivy a občas někde sundáte mech.
Loni to bylo 50 let, co je areál v provozu. Žádné oslavy jsme
ale nedělali, kvůli covidu jsme byli rádi aspoň za jedny závody
na konci prázdnin. Letos bych to chtěl napravit a spojit třeba
s ukončením sezóny.
Ještě doplním, že Honza Polívka zůstal členem výboru klubu
a o správu závodiště se stará hlavně on. Respektive společně si
řekneme, co je třeba udělat, domluvíme se, kdo co zařídí a Honza
pak zajistí realizaci. Navíc za to půl století, co se na kopci pohybuje, tam zná každý kámen a ví, co a jak se chová. Za tenhle jeho
přínos jsem mu vděčný, protože já bych na to neměl čas.
Takže nehrozí, že by se v Kramolíně přestalo jezdit třeba
Mistrovství světa?
Tak ta možnost tu vždycky je, že se to u nás nebude jezdit věčně.
Máme výhodu v tom, že promotér celého seriálu je český tým
WSC, takže domluva je o to snazší. Navíc pro ně je finančně
výhodné dělat závody doma. Letos bude novinka v tom, že se
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První trénink na sajdě, duben 2019

Yamaha FZ6, „která se nechala povodit v tempu“. Autodrom Sosnová

v České republice pojedou dva podniky, kromě Kramolína nově také
v Jiníně u Strakonic. Kvůli několika změnám v kalendáři na nás vyšel
termín v polovině října. Bude to poslední závod sezóny, na kterém se
rozhodne o mistrovi světa, takže očekávám hodně napínavý víkend
a věřím, že se to projeví i na návštěvnosti. Před nějakou dobou byla
mezi jezdci MS anketa a tahle trať byla na předních příčkách v oblíbenosti. Musíme držet krok a neustále zlepšovat zázemí pro jezdce
i diváky. Jsou to různé detaily v oblasti bezpečnosti, ale také například
vyvýšené věže pro kamery, místo pro velké gastrostany apod. Máme
velký zájem zůstat v té mezinárodní elitě pořadatelů, kde se jezdí
svět. Závodiště historicky vzniklo pro sajdy, Kramolín je považován
za kolébku sajdkárkrosu a naše účast v seriálu mistrovství světa je
jakousi odměnou.

Nepomucký trojúhelník a tam je zapotřebí celá řada povolení pro
možnost udělat závody ve městě. Uzavření komunikací, objízdné
trasy, povolení akce atd. Máme štěstí na lidi, s nimiž jednáme na
dotčených institucích. Ochotně nám pomáhají, za což jim děkuji.
Můj obdiv tak mají všichni organizátoři podniků typu rally apod.,
kde to množství úřadů a institucí je násobně větší. Hlavně díky
trojúhelníku si člověk uvědomí, jak snadné je udělat nějakou akci
v Kramolíně, tedy ve vlastním uzavřeném areálu. Tam příprava
obnáší zejména úpravu trati, tzn. rozvozit po dráze tu splavenou
hlínu, buldozerem ji srovnat, všude všechno posekat, vykolíkovat
závodní trať atd. Jen pro představu areál má včetně depa rozlohu
přes devět hektarů a všechno ve svahu, o pohyb tedy není nouze.
Pak musíte zajistit zdravotníky, hasiče pro kropení, občerstvení,
pojištění, praporkáře (25 lidí, na svět dvojnásobek), časoměřiče atd.
A nakonec počasí - neznámá proměnná, díky níž vyděláte nebo
proděláte. Takže ono se řekne „uděláme motokros“...

Co je třeba udělat pro to, abyste dostali do Kramolína ty největší hvězdy?
Tak ty české přijedou samy, stačí něco uspořádat (smích). A ty zahraniční – budeme-li se bavit o českém mistráku – přijedou na pozvánku,
o což se postará buď Přemek Hájek z Autoklubu ČR, jenž má seriál
na starosti, nebo Martin Beňa z WSC, který republiku sleduje z perspektivy světa a rád pomůže závod oživit, protože to je pro všechny
strany dobrá příprava. Navíc zahraniční jezdci rádi využijí možnosti
si zazávodit na trati, na které se zanedlouho poperou o světové body.
To bylo krásně vidět teď v Jiníně, kde téměř polovina posádek byla ze
zahraničí. Což bylo hodně dobře, protože to domácí osazenstvo po
pauze bohužel hodně prořídlo.

Další důležitá věc jsou peníze. Bez nich to nejde...
Náš roční rozpočet je v řádech nižších jednotek milionů korun. To
je docela dost peněz. Málokdo si dokáže představit nákladnost takových závodů. Například udělat trojúhelník znamená mít 400 tisíc, na
svět sajdkár potřebujete cca milion a půl. Zásadní pro nás je zájem
sponzorů zviditelnit se při našich akcích. Dále sledujeme možnosti,
které nabízí Národní sportovní agentura. Ta nahradila Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a slouží pro podporu sportu. A závěrem stejně jako řada dalších nepomuckých spolků rádi využíváme
městské dotační programy, z nichž plyne finanční podpora jak pro
závody (resp. pouze pro Nepomucký trojúhelník), tak pro chod klubu
(opravy apod.). V našem ročním rozpočtu je to sice malý zlomek,
vážíme si ale každé podpory.

Mají některé posádky hvězdné manýry? Nějaká zvláštní přání?
Tak s tím jsem se setkal zatím jenom jednou. V roce 2019 jsem měl
na starosti depo MS, což znamená na ty naše terasy vměstnat hodně
přes stovku povozů, od dodávek a karavanů až po velké kamiony.
Takže řešíte každý půlmetr, do toho se pořád přepínáte z češtiny
do angličtiny a němčiny a každé auto doprovázíte, takže depem
pěšky dvěstěkrát nahoru a dolů. To jenom tak na dokreslení nálady
po dvou dnech. A v ten moment přijel snad jako poslední Holanďan
Ben van den Bogaart. Dvojnásobný mistr světa jako spolujezdec a na
svou práci fakt borec. A udělal tam takovou scénu, že prý jestli víme,
kdo on je, a že ať mu tam koukáme udělat místo a kdesi cosi. Tak se
někam vmáčknul, při tom někomu obsadil vyhrazené místo a já už
jsem neměl sílu to řešit. Pár lidí mi pak potvrdilo, že se tak chová
běžně. Nutno ale podotknout, že kramolínskou Grand Prix vyhráli
a celkově jim patřilo druhé místo na MS 2019. Takže jak jsem říkal,
na techniku jízdy borec, na techniku jednání...

Jednou z největších akcí AMK je již zmíněný Nepomucký
trojúhelník...
Za tři čtvrtě století se z automotoklubu (ať už se v minulosti nazýval jakkoliv) stala nedílná součást města. Nepomucký trojúhelník je
ikonická akce, která šíří věhlas města po celé Evropě. Tady je třeba
to město brát nejen jako radnici, ale také obyvatele. Z dlouhodobého
nadhledu řeknu, že spolupráce je velmi dobrá. Když potřebujeme na
radnici pomoci se závody, vždycky se domluvíme. No a s občany – ve
všech městech, kde se jezdí přírodní silniční okruhy, je to rozpoložení
stejné. Někdo tomu fandí, někomu je to jedno a někomu to bytostně
vadí. Naštěstí jsou ty první dvě skupiny ve většině a tahle úžasná akce,
která vás svou atmosférou vtáhne do dávných časů, může nadále žít.

Připravit trať na závody je jedna věc. Ale co se musí zařídit, aby
závody proběhly tak, jak mají?
Dá se říct, že je to pro mě vše nové. Z minulosti mám nějaké
ponětí, co je třeba zařídit, ale ten skutečný rozsah si uvědomuji
až teď, kdy jde všechno přese mě. Momentálně běží příprava na

Nedílnou součástí AMK je kemp Nový rybník. Je to pro AMK
finanční přínos?
To je kapitola sama pro sebe, to by vydalo na další rozhovor. Od letošního roku je tam jedna zásadní změna, a sice že jeho provoz nezajišťujeme přímo my, ale nájemce, který si kemp vzal do dlouhodobého
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pronájmu. Ovšem je tam spousta práce a nutných investic, protože
celý areál byl dlouho mimo zájem ho budovat a posouvat tak, aby šel
s dobou. Zároveň také chci minimalizovat finanční závislost mezi
kempem a AMK, která je vzájemná, avšak v posledních letech byl
kemp k tíži automotoklubu. Jinými slovy to, co vydělá klub na kempu
formou nájemného, aby se mohlo opět vrátit do kempu v podobě
obnovy chatek, vybavení atd. Ale je to dlouhodobý plán, v letošním
roce to bude hodně střízlivé, protože je třeba primárně stabilizovat klub po finanční stránce. Nicméně už teď při návštěvě kempu
uvidíte, že se tam něco děje a buduje, takže si přeju, aby ta nově
nastavená symbióza nás a provozovatele fungovala zdárně a byla ku
prospěchu všem.
Zmínil jste se, že nejste místní. Jak jste se rodinou sžili s Nepomuckem a jak se vám tady líbí?
Bydlel jsem už na hodně adresách včetně zahraničí a díky tomu vím,
jak se pozná, že je člověk někde doma. V Kramolíně jsme to s manželkou cítili od první chvíle. Naše cesta sem je tak trochu osudová,
protože ten náš statek byl na prodej už v roce 2012. Tehdy mě to oslovilo, ale hledali jsme něco trochu jiného. Občas jsem si na to místo
vzpomněl, a když jsme tu samou chalupu našli v inzerátu o pár let
později, nebylo absolutně co řešit. Jedno z nejlepších rozhodnutí,
co jsme kdy udělali, a jsem vděčný za každý den tady. Domorodci si
to možná ani neuvědomují, ale tím, jak je celá vesnice (vlastně i širší
okolí) ovlivněna motosportem, navíc už tolik let, tak je to něco, co
těm lidem tady dává takový nevídaný elán. Každé závody jakoby vlily
novou krev do žil. Protože jsou vesnice, na první pohled i třeba stejné
co do počtu obyvatel, polohy, rozlohy, ale jsou prostě takové mdlé.
Tady je to jiné. Přijdete do hospody – téma číslo jedna – motorky.
Potkáte známého ve městě – řešíte závody. Všichni se o to přinejmenším zajímají, ale spíš sami jezdí nebo aspoň něco mají doma.
A když ne motorku, tak závodní auto! Věk tady absolutně nehraje
žádnou roli. Nikde jsem nepotkal tolik sedmdesátníků, kteří by byli
v takové fyzické a mentální kondici. Neznám tady žádného, který
by chodil s hůlkou. Nikdo si nestěžuje na nemoci, místo léků řeší,
kde sehnat lepší písty. To jsem poznal fakt až tady. Tolik na dokreslení vztahu Kramolín a motosport. Sem se buď narodíte a máte to
v genech, nebo se sem přistěhujete, ale musíte vědět, do čeho jdete.
Díky tomu, že se tu jezdí mistrovství světa sajdkár, zná tuhle naši
malou českou vesnici tolik lidí napříč celou Evropou.
A Nepomuk? Obecně bych řekl, že jsou tu fajn lidi. Oni si to možná
nemyslí, ale je mezi nimi dobře. Co bych si přál je větší život v centru,
víc malých obchodů a služeb, které přitáhnou lidi. Náměstí je krásné,
ale často prázdné.
Tak to jsem rád, že se vám u nás líbí, ale přece jen, je tady něco,
co třeba postrádá vaše manželka a děti? Mám na mysli nějaké
jiné vyžití, dětské kroužky...
Je pravda, že ty nejdůležitější věci, které tu manželce chyběly,
což je sauna a kavárna (smích), tu v mezičase vznikly. Já jsem si
třeba doslova zhmotnil kyšický chleba. Měl jsem totiž dřív truhlárnu u Kyšic a hodně si ho oblíbil. Zpráva o podnikové prodejně
v Nepomuku pak pro mě byla jako dar z nebes. A děti... Když
o tom tak přemýšlím, tak každý jejich den je jeden velký kroužek,
a to na žádný nechodí. Jsou jim tři a dva roky. Doma mají vyžití
na zahradě, u zvířat, a když je vezmu s sebou na závodiště na
tréninky, mám pak problém je po pěti hodinách dostat domů.
Spíš vyhledáváme jejich vrstevníky, takže se zajímáme o nově
vznikající spolek Spolu venku v Nepomuku, který už začíná
dostávat nějaké konkrétní rysy.
Vaše záliby?
Většinu jsem už vlastně vyjmenoval. Mám rád svoji rodinu, naše
zvířata, jízdu na motorce a čokoládu (smích). No a samozřejmě
automotoklub, jinak by to nešlo dělat, kdyby to nebyla především záliba.
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Tak s tou čokoládou jsme na tom stejně. Jaké jsou vaše plány
a cíle v roli předsedy AMK?
Musíme trošku dohonit ostatní závodiště, s nimiž máme srovnání.
Jsou to věci jako vlastní technika na úpravu trati, automatické
kropení, lepší zázemí poskytované tribunou atd., ale hlavně je
nezbytné omladit členskou základnu, resp. snížit věkový průměr
lidí, podílejících se na údržbě areálu a přípravě závodů. Přál bych
si, aby vznikla parta cca 5–10 mladých (nejen) kluků, kteří budou
schopni se domluvit a iniciativně spolupracovat. On by dneska
každý rád jezdil, ale postarat se „aby bylo“, to už moc ne. Což já
to chápu, protože je pohodlnější někam přijet a zaplatit si to, ale
musíme si uvědomit, že tahle dnešní základna starých pardálů to
nebude mít chuť dělat věčně.
Dále jak jsem zmínil je oddělení vzájemné finanční závislosti klubu
na kempu. Což v praxi znamená, že potřebujeme získat silné a stabilní sponzory. To se ale nestane úplně ze dne na den. Začíná to
nastavením jasného konceptu partnerských spoluprací, čemuž se
aktuálně věnuji.
Jaké úkoly vás čekají v nejbližší době?
Máme před sebou první letošní závody, kvůli covidu začínáme
o čtvrt roku později. V sobotu 17. července bude přebor motokrosu, na přelomu prázdnin (31. 7. – 1. 8.) Nepomucký trojúhelník
a týden na to (7.–8. 8.) Mistrovství Evropy v trialu. Osobně nemám
moc rád, když jsou závody týden po sobě, ale někdy to prostě při
tvorbě kalendářů nejde jinak. Do toho průběžně řeším operativu
(typicky co je třeba zaplatit a z čeho to zaplatíme), pak téma sponzoři, no a pak průběžný rozvoj závodiště. Tady jsou to činnosti
okamžité a budoucí. Ty okamžité jsou například, co se bude kde
natírat, opravovat atd., to řešíme s Honzou Polívkou. A ty budoucí
jsou nápady, které musí dozrát. Možnosti rozvoje areálu i klubu
jako takového. S tím mi pomáhá manželka, je to vždycky takový
brainstorming, má hodně dobré podněty a připomínky. Ostatně
její podpora mojí činnosti je nadmíru zásadní a vážím si toho. Je
to asi i těmi lety, kdy se mnou jezdila po závodech a různých moto
akcích jako divák.
Co byste vzkázal čtenářům Nepomuckých novin?
Podporujte své děti a vnoučata v zálibě motosportu, protože jakmile je naučíte lásce k motorům, už nikdy nebudou mít peníze
na alkohol a drogy. Choďte na závody, a pokud byste měli chuť
jakýmkoliv způsobem pomoci našemu spolku, určitě se na mě
obraťte. Závěrem chci poděkovat těm obyvatelům, kteří závodům
neholdují, za jejich pochopení a trpělivost – týká se to hlavě lidí
z Nepomuka během Nepomuckého trojúhelníku, ale i z Kramolína,
kterým vrčení na kopci možná někdy ruší siestu.

Pane Kaše, děkuji vám za rozhovor a přeji vám ve vaší nové funkci
hodně úspěchů.
Já také děkuji a věřím, že se potkáme někde na závodech.

Martin Kaše se narodil 1. července 1987. Je ženatý, má dvě
děti. Od března 2018 žije s rodinou v Kramolíně. Pracuje
jako prodejce v Unibricku. V Automotoklubu Nepomuk je
aktivní od března 2019 a od ledna 2021 je jeho předsedou.
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Poslední léta Josefa Ondřeje Liboslava Rettiga

1. Podobizna
Josefa Rettiga,
zdroj: Regionální
muzeum v Litomyšli,
Rettigová
Magdalena
Dobromila, př.
č. 1956/82-1.

1.

2.

Josef Ondřej Liboslav Rettig přišel na svět 8. března 1821 v Ústí nad
Orlicí jako syn Jana Aloise Sudiprava Rettiga a známé spisovatelky
Magdaleny Dobromily Rettigové, rozené Artmannové. V letošním
roce si tak připomínáme 200 let od jeho narození a zároveň 150 let
od úmrtí. Proslul zejména coby významný člen řádu piaristů, přírodovědec a schopný pedagog, za zmínku stojí též jeho literární
a výtvarné projevy. Roku 1867 se stal prvním rektorem nově zřízené
piaristické koleje a ředitelem hlavní a nižší reálné školy v Nepomuku.
V našem městě strávil poslední léta svého nepříliš dlouhého života,
tedy i chvíle, kdy již byl vážně nemocný. A právě těmto okamžikům
věnujeme následující řádky.
Rettigův zhoršující se zdravotní stav byl pozorován o prázdninách roku 1870, kdy jej v Nepomuku navštívili přátelé z mladých
let. Podezření vzápětí potvrdil lékař Antonín Kubec, který diagnostikoval aneurysma (výduť) na jedné z větví aorty. Obavy poté projevil i provinciál piaristického řádu Vavřinec Zink, a proto pozval
Rettiga pod záminkou projednání důležitých školských záležitostí
do Prahy. Zdejší konzultace zdravotního stavu však přinesla stejně
nepříznivý výsledek jako diagnóza doktora Kubce. Ačkoliv Rettig
disponoval podrobnými informacemi, nezvolnil pracovní tempo
a byl nadále aktivní od rána až do večera. Psal řadu zpráv, které
souvisely s funkcí inspektora klatovského školního okresu, řešil
záležitosti týkající se působení v Nepomuku a kromě jiného také
vyučoval. Neuposlechl ani rady svých kolegů, kteří ho opakovaně
žádali, aby se více šetřil.
Na začátku března 1871 byl jeho stav již natolik znepokojující,
že doktor Kubec znovu informoval provinciála, jenž se rozhodl za
nemocným navzdory nepříznivému počasí vypravit. V této době
Rettig složil funkci školního inspektora. Učitele klatovského školního
okresu tímto krokem nepotěšil, protože si jej vážili jako spravedlivého a laskavého člověka. Na konci března psal Václavu Janurovi,

2. Rettigova
kresba z roku 1840,
zdroj: Regionální
muzeum v Litomyšli,
Rettigová Magdalena
Dobromila,
př. č. 1964/82-6.

žádal o brzkou odpověď a měl velkou radost, když se přítel z mládí
objevil v Nepomuku osobně.
Dne 25. června 1871 zasáhla Rettiga smrt zdejšího děkana Josefa
Zemana. Pod vlivem této události pak 28. června prohlásil: „Již jsem
trpěl mnoho, kéž by se Všemohoucímu zalíbilo mne takovým způsobem k sobě povolati jako pana děkana.“ Tehdy už zřejmě cítil, že
se jeho život blíží ke konci, neboť 30. června pojal úmysl, že v následujících dnech svolá své kolegy a rozloučí se s nimi.
Josef Rettig zemřel 1. července 1871. Zprávu o jeho skonu přinesl
domovník piaristické koleje před pátou hodinou ráno. V šest hodin
už byla za zesnulého sloužena mše svatá. Ve městě vyzváněly zvony
a oznamovaly obyvatelům smutnou zvěst. Druhý den byl zemřelý
oblečen do řádového oděvu, rochety a štóly a uložen do rakve. Jako
příčina úmrtí bylo uvedeno ochrnutí plic následkem aneurysmatu.
Odpoledne pak přijel z Prahy provinciál Vavřinec Zink.
Poslední rozloučení začalo 4. července v devět hodin dopoledne
v kapli piaristické koleje. Poté byla rakev vynesena před vchod a smuteční průvod se dal na cestu. Vpředu šla školní mládež, dále následovali zástupci nepomuckých spolků s prapory, družičky a duchovní.
Rakev nesli členové Sokola a vážení měšťané, po jejích stranách se
ubírali žáci s hořícími svíčkami. Další sokolové vytvořili špalír. Za
rakví kráčeli provinciál Vavřinec Zink a členové nepomucké koleje,
mezi nimiž se nacházel i piarista Jakub Paukert z Českých Budějovic.
Rozloučení se účastnili také učitelé a ředitelé škol z Plzně či Klatov,
okresní školní inspektor Karel Kunz a mnoho lidí z města i okolí.
Z kostela sv. Jana Nepomuckého byla rakev přenesena do kostela sv.
Jakuba Většího, kde se sloužila zádušní mše. Smuteční řeč měl blovický děkan Jan Kratochvíle. Po uložení rakve na hřbitově sv. Prokopa
se žáci na závěr u hrobu svého učitele pomodlili Otčenáš.
O místě posledního odpočinku se traduje, že si ho Josef Rettig
sám vybral, označil kamínky a chodil se k němu modlit. Na první
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Památce 27 českých pánů
v předvečer popravy
pohled by se sice mohlo zdát, že jde o legendu, jež by se ostatně
k všeobecně respektovanému muži hodila, avšak je potřeba říci,
že uvedená informace vychází ze skutečnosti, a nejedná se tudíž
o pouhé dodatečné přikrášlení za účelem posílení vážnosti zemřelého. Pro potvrzení lze citovat z řeči, kterou při Rettigově pohřbu
pronesl výše zmíněný Jan Kratochvíle: „Odhodlán nespouštěti již
více z mysli smrti nezbytné, obral, vyvolil si s přirozenou skromností svou na zdejším hřbitově nejzazší koutek za budoucí své
poslední lůžko, jež ovroubil na způsob růžence bílými křemeli,
v hlavách velkými písmeny O a R, navštěvoval, pokud mohl, denně
vpodvečer, modle se a čině vážné rozjímání o člověka věcech
posledních. Vida toto místo, nemohl jsem se nikdy slzí zdržeti.“
Zprávu o úmrtí rektora nepomucké piaristické koleje přinesl
rovněž tisk, například Národní listy nebo regionální Šumavan.
V Národních listech byla 3. července 1871 uveřejněna kromě jiného
i tato slova: „Vlídným a humánním jednáním, obezřelostí a pedagogickým věhlasem získal si brzy lásku a vážnost dítek, učitelů i měšťanstva. Jeho péčí zřízena v Nepomuku stanice meteorologická a četné
sbírky přírodní, jež ústavu zanechal, zůstanou vždy jeho chloubou.“
Bývalí žáci si ještě dlouho vybavovali svého učitele, jeho poutavé
výklady i vycházky do okolí města, během nichž jim názorně předával poznatky o zvířatech, rostlinách či nerostech. Nezapomněli
na něho ostatně ani na dalších místech. Pro ilustraci můžeme uvést
Vzpomínky starého učitele, knihu Františka Slaměníka vydanou roku
1907, v níž zachytil Rettigovo působení v Kroměříži. Poznamenal, že
„býval tak prchlivým, že po žákovi nezbedovi, vyrušil-li jej při vyučování, hodil, co právě měl po ruce, třeba hodinkami kapesními, které
před ním na stole ležely“. Zároveň však vyzdvihl, že Rettig byl „srdce
velmi dobrého a učitel horlivý a svědomitý, jemuž v Kroměříži nebylo
rovného; mineralog a meteorolog byl na slovo braný“.
Navzdory úctě, kterou k Josefu Rettigovi v Nepomuku chovala řada
lidí, začal jeho hrob na místním hřbitově postupně pustnout. Tato
situace trvala až do doby, kdy na ni spisovatel Alexandr Berndorf
poukázal v tisku. Článek měl vliv na tehdejšího rektora piaristické
koleje Ambrože Müllera, jenž poté nechal hrob upravit. Uplynul však
další čas a prostor znovu působil zanedbaně.
Roku 1935 byla otevřena Křižíkova stezka z Nepomuku do Plánice,
jež vedla kolem hřbitova, a tak se někteří návštěvníci ptali na místo
Rettigova posledního odpočinku. V roce 1936 procházel stezku známý
propagátor turistiky Jan Kamenický, který o ní napsal reportáž do
Národní politiky. Také on se při návštěvě Nepomuku o hrob zajímal, ale nikdo z jeho průvodců o něm nevěděl, tudíž ho museli na
hřbitově hledat.
Alexandr Berndorf na nelichotivý stav, který pro město jistě
nebyl dobrou vizitkou, opakovaně upozornil. Článek o Josefu Rettigovi a jeho zapomenutém hrobu přinesl 1. ledna 1939 Český západ
a 29. října 1939 Český deník. Text končil následujícími slovy: „Kdo jej
má upravovat, kdo označit k němu cestu? Je věru těžko rozhodovat,
je těžko někoho nutit k úctě dávno zemřelého, zasloužilého kněze
-učitele! Nechť je tomu jakkoliv, spolky, společnosti a lidé dobré vůle
měli by se přece postarat o pietní úpravu hrobu Rettigova. Vždyť by to
byla záslužná práce: Ukázati, jak si máme vážiti památku těch, kteří
pracovali na roli dědičné nám všem. A to nejen slovy – ale i skutky.“
Obdobná situace se opakovala i později. Pro ilustraci lze zmínit
záznam z nepomucké kroniky vztahující se k roku 1957, v němž spisovatel Jaroslav František Urban uvedl, že se Rettigův hrob nachází
„ve velmi zuboženém stavu“. Dnes je mu věnována patřičná péče,
a pokud se k němu chtějí místní či turisté vydat, naleznou ho bez
větších obtíží v pravém rohu hřbitova ve směru od hlavního vchodu.
Lenka Špačková

Bílá svíčka hořela 20. června u náhrobku Marie Petrovičové (1822–1887)
u kostela sv. Jakuba v Nepomuku, která byla poslední příslušnicí rodu
z Bílé. Náhrobek sem byl druhotně přemístěn z nepomuckého hřbitova. Její předek, Fridrich z Bílé, byl rytíř z rodu pánů z Bílé, v době
stavovského povstání (1618–1620) člen direktoria českých stavů. Před
400 lety, 21. června 1621, byl popraven na Staroměstském náměstí
v Praze. Z tohoto starého rytířského rodu pocházel například i Vilém
z Bílé, který v roce 1826 znovuobojevil jednu z komet a nazval ji Bielovou kometou.
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Myslivci soutěžili ve střelbě
na asfaltové terče

ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk,
Vás všechny srdečně zve na V. ročník

Nepomucké plavané
Závod je součástí Plzeňského Grandslamu
KDY: 01. 08. 2021
KDE: revír Úslava 5 pod rybníkem v obci Klášter u Nepomuka
Přihlášky posílejte na e-mailovou
adresu: b.kohoutova.b@seznam.cz
nebo na tel. číslo: 723 749 838.
Nutné uvést jméno, příjmení, datum
narození a telefonní kontakt
z důvodu evidence v rámci opatření
MZ.

Startovné: 300 Kč
Nutno zaplatit předem
p. Hozmanovi, p. Loudovi nebo
převodem na bankovní účet MO
Nepomuk.

Omezený počet míst na revíru Úslava 5 pod rybníkem na 40 míst. Úsek rozdělen na
sektory. Pro obě kola dohromady je omezené množství krmení na 12 l (6 l na kolo) a živé
nástrahy na 2 l (1 l na kolo). Použití patentek je zakázáno. Loví se pouze na plavanou
podle pravidel FIPS. Nutno mít platnou povolenku na daný revír 431077.
S ohledem na omezené prostory je nutné včas všechny závodníky nahlásit.
Pro všechny závodníky a doprovody je zajištěné občerstvení.
Nutno dodržovat aktuální hygienická nařízení v rámci opatření proti šíření covid-19.
Každý účastník je povinen doložit bezinfekčnost dle aktuálního opatření MZ.

Dne 12. června proběhl na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka
XVIII. ročník závodu ve střelbě na asfaltové terče „O pohár starosty města Nepomuk“.
Celé akci přálo počasí, o čemž svědčila i účast. Soutěže se
zúčastnilo celkem 46 střelců z mysliveckých spolků z okolí Nepomuka. Na prvním místě se umístil František Časta, na druhém
Pavel Batovec a na třetím Václav Houlík. Mezi ženami se na prvním
místě umístila Kateřina Švábková, na druhém Pavlína Hrachovcová a na místě třetím Martina Vondrysková. Poháry vítězům
předal místostarosta města Nepomuk Vladimír Vokurka a hospodář Mysliveckého spolku Nepomuk Vojtěch Matějka. Za vzorně
připravenou střelnici a celou akci patří poděkování mysliveckým
spolkům Vojovice a Nepomuk.
Touto cestou také děkujeme za hodnotné ceny do soutěže všem
sponzorům této akce.
Václav Houlík, Myslivecký spolek Nepomuk

Sponzoři:
obec Klášter; ČRS z. s. , MO Nepomuk; Decathlon, Mivardi, Rybářské
potřeby Milo, Maver Fishing, Fisheria, Instone, ZP Kovošrot, Auto Demont
Janovice, Rybax, Klimex.
Akce je podpořena z Grantu Města Nepomuk pro podporu neziskových
organizací.

Český rybářský svaz z. s.,
Západočeský územní svaz Plzeň
a místní organizace Nepomuk
pořádají ve dnech

Na revíru - 431 077 Úslava 5 v obci Klášter - Rybník Klášter
OFICIÁLNÍ SPONZOŘI MiČR:
Mivardi s.r.o., SPLÁVKY ITÁLIA – MILOSLAV DVOŘÁK,
František Hanáček Maver – Fishing, Obec Klášter, Město Nepomuk

Na Vaši účast se těší MO Nepomuk
foto archiv MS Nepomuk
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Vybírejte
z pohodlí do mova

Spustili jsme

e-shop
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Domácí potřeby
Elektrospotřebiče
Elektronářadí
Barvy a laky
Zahradní potřeby
Koupelnové nezbytnosti

NOVINK A

Naše topky pro domácnost i zahradu
Ventilátor ORAVA
stolní SF-10

Sodastream výrobník
SPIRIT PEPSI MegaPack

Konvice rychlovarná ETA
9186 90030 Storio

Malý, přesto
velmi účinný
stolní ventilátor

Výrobník domácí perlivé vody
s novou příchutí PEPSI

Červená nerezová
konvice ETA Storio
v retro designu

▬
▬
▬
▬

Hlučnost: 50 dB
Hmotnost: 1,2 kg
Průměr vrtule: 23 cm
Počet rychlostí: 2

499,-

Obsah balení
▬ Výrobník domácí perlivé vody
▬ Bombička s potravinářským
CO 2 plynem až na 80 l perlivé vody
▬ 1 ks velká opakovaně použitelná
nápojová lahev typu Fuse 1 litr
▬ Pepsi Max 440 ml
▬ Testovací příchutě Pepsi,
7up, 7up free, Mirinda

2 299,-

▬
▬
▬
▬

Příkon: 2 150 W
Objem: 1,7 l
Kryté topné těleso
Středový konektor
STRIX

1 299,-

Bruska vibr. FDB 200221
3v1 Fieldmann

Čerpadlo ponorné EXTOL
750 W 414141

COLORNAL mat akrylový
1999 černá

Výkonná vibrační
bruska v kombinaci 3v1

Malé ponorné kalové
čerpadlo vhodné k čerpání
vody z bazénů apod.

Vodou ředitelná matná
rychleschnoucí barva

▬ Napětí: 230 V / 50 Hz
▬ Příkon: 200 W
▬ Otáčky na prázdno:
7 000 - 12 000 ot/min
▬ 3 výměnné desky

999,-

▬
▬
▬
▬

Napětí/frekvence: 230 V / 50 Hz
Příkon: 750 W
Max. průtok: 13 000 l / hod
Max. hloubka po nor u: 7 m

▬ Rychlé zasychání
▬ Snadná aplikace bez ředění
▬ Výborná kryvost,
bez zápachu

1 799,-

189,-

Kompletní sortiment najdete na unibrick-eshop.cz

UNBRICK E-SHOP I +420 371 592 200 I +420 724 500 636 I info@unibrick-eshop.cz I www.unibrick-eshop.cz
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E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

PRODEJTE S NÁMI!
E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

Co všechno u nás vyřídíte,
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Co všechno u nás vyřídíte,
PRODÁVÁTE
•když Řešení
právníchNEMOVITOST?
vad nemovitosti.
•
Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností.
Řešení právních
vad nemovitosti.
••
Vyklízení,
úklid, drobné
opravy, údržba zeleně.
Řešení nesrovnalostí
mezinabídky
zápisem
v katastru nemovitostí
skutečností.
••
Profesionální
zpracování
nemovitosti,
tržní odhad, aplán
prodeje.
••
Vyklízení,
drobné opravy,
údržba
zeleně.
Inzerce naúklid,
podstatných
placených
realitních
serverech.
••
Profesionální
zpracování
nabídky
odhad,
plán prodeje.
Výběr kupce, právní
servis,
převodnemovitosti,
nemovitostitržní
včetně
přepsání
elektroměru a plynoměru.
••
Inzerce
PENB na podstatných placených realitních serverech.
•
Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
•
PENB

Co všechno u nás vyřídíte,
když KUPUJETE NEMOVITOST?
Co všechno u nás vyřídíte,
KUPUJETE obchodu
NEMOVITOST?
•když Financování
hypotéčním úvěrem.
•
Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
Financování
obchodu
úvěrem.
••
Pojištění
majetku,
ale ihypotéčním
životní pojištění.
Kompletnínemovitosti,
právní servis
včetně
přepsání
elektroměru a plynoměru.
••
Vyklízení
úklid,
drobné
opravy.
••
Pojištění
majetku,
i životní pojištění.
Rekonstrukce
maléale
i zásadní.
••
Vyklízení
úklid, drobné opravy.
Stavební nemovitosti,
práce.
•
Rekonstrukce malé i zásadní.
•
Stavební práce.

Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?
Využijte příznivou sazbu hypotéčních úvěrů pro kupujícího!
Potřebuje Vaše nemovitost před prodejem vyklidit? Využijte naše služby!

Cena: 1.550.000,- Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1,

Prodej rodinného domu
4+1,
2
POZEMEK
2 289 m , NEPOMUK
, Nepomuk
pozemek
130 m1
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU
4+1,
K prodeji
nabízíme
rodinný dům
v PřePOZEMEK
289 m2, opravě
NEPOMUK
sanické
ulici, po 1
nákladné
střechy, kompletně připojený na inženýrské sítě.
Kód: 52896

2 730 000 Kč

Cena: 500.000,-Kč

2 73094000
Prodej zemědělské stavby,
m2, Kč
pozemek 145 m2, Soběsuky
K prodeji nabízíme stodolu s pohodlným
příjezdem v dobrém stavu. Možnost
přestavby na chalupu.
Kód: 52630

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

ROZŠIŘUJEME
NÁŠ TÝM
Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

- Mistr elektro
- Zámečník / Obsluha mořírny
- Obsluha formátovací pily
- Elektromontér
- Montér
- Obsluha obráběcího stroje
- Kontrolor kvality
- Facility specialista
- Dokumentarista
- Referent plánování výroby
V případě zájmu kontaktujte naše personální oddělení:
e-mail: kariera@prominent.com
telefonní kontakt: +420 378 227 211 / +420 378 227 168
www.prominentsystems.cz/kariera/
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Poutě v měsíci červenci
v Nepomuku a okolí
• NE 4. 7. v 15.00 Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie
– poutní bohoslužba
• PO 5. 7. v 9.30 Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje
– poutní mše svatá
• PO 5. 7. v 11.00 Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyrila a Metoděje
– poutní mše svatá
• SO 10. 7. v 14.00 Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa
– poutní mše svatá
• SO 17. 7. v 14.00 Partoltice, kaple Panny Marie Karmelské
– poutní bohoslužba
• NE 18. 7. v 11.00 Oselce, kaple sv. Markéty
– poutní mše svatá
• NE 18. 7. v 14.00 Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty
– poutní mše svatá
• NE 25. 7. v 10.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba
– poutní mše svatá, v 16.00 Arciděkanství, zahradní slavnost
• NE 25. 7. v 9.30 Kasejovice, kostel sv. Jakuba
– poutní mše svatá
• NE 1. 8. v 15.00 Štípoklasy u Myslíva, kaple sv. Anny
– poutní mše svatá

farnost
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Pojeďte na poznávací zájezd
Salzburg „Řím severu“
25. 9. 2021
Svatojánské muzeum s Mikroregionem Nepomucko organizují
zájezd do Salcburku (Rakousko) dne 25. září na výstavu
k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.
V programu zájezdu bude také prohlídka historických památek
(Salcburský dóm, rodný dům W. A. Mozarta, Festivalová hala,
Zámek Mirabell & Mirabellská zahrada) a také čas na kávu.

Předběžné přihlášky do 31. 7.
ve Svatojánském muzeu.
Podle termínu přihlášení budou přidělena místa v autobuse.
Zájezd se uskuteční při plné obsazenosti autobusu.
Konání akce závisí také na vývoji epidemické situace v září.
Odjezdová místa: Nepomuk nádraží ČD 5.30,
náměstí (u OC Úslava) 5.45 hodin
Návrat kolem 22.00 hodin
Průvodkyně: Jiřina Pichlíková
Cena zájezdu: 950 Kč / osoba
(součástí je vstup do zhruba dvou objektů)
Účast potvrzujte ve formátu: Jméno, příjmení, telefon,
e-mail, počet osob a místo nastoupení (Dvorec/Nepomuk)
na e-mail: muzeumnepomuk@bcb.cz, tel. 734 435 445
či osobně ve Svatojánském muzeu Nepomuk.
Platby proběhnou po naplnění kapacity zájezdu.

30

zveme vás / zprávy

Máme poslední volná místečka!
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Stezkou Klejnot za cenami

Projekt Do Fénixu s důvěrou nabízí rodičům od 9. do 13. 8. 2021
příměstský letní tábor zdarma. Tábor na téma „Poznej svůj region“
pro děti od 6 do 10 let bude probíhat formou výletů po Nepomucku.
Zábavný a hravý program bude pro děti připraven od 8:00 do
16:00 hodin. Stravování zajištěno.
Zájemci hlaste se na: burianovakarolina@urad-nepomuk.cz
(+420601554804), hanzlikovamilena@urad-nepomuk.cz
(+420602584688).
Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás.
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou.

Stezka má informační tabule, stolky, umělecky ztvárněné ukazatele směru a naučné prvky, například rozpoznávání tónů či
pexeso. Úvodní tabule za hrází Nového rybníka (nedaleko autokempu Nový rybník) seznamuje návštěvníky s trasou a způsobem
značení. Odtud je možné pokračovat skrz malou chatovou osadu
k rybníku Klejnot, který dává celé procházkové trase jméno. Pověst
o vodní žínce z Klejnotu vypráví o zjevení vodní dívky v rybníce
a náhrdelníku z perel (klenotu), který byl věnován soše Panny
Marie Zelenohorské. Stezka je stylizovaná jako jednotlivé perličky – klenoty/místa zastavení. Za dalšími „perličkami“ je možno
vykročit hned v několika směrech. Stezka pokračuje přes Suchý
vrch, semennou plantáž Silov, Vražedný rybník a vrací se zpět na
Nový rybník. Stezka není vhodná např. pro kočárky, vede lesními
pěšinami i pastvinou. Délka je 4,5 kilometru. Vezměte si s sebou
vlastní kostky a hrací figurky.
Tip: Na každém panelu najdete soutěžní otázku (odpovědi najdete
v textu panelů). Za správné odpovědi dostanou děti v Infocentru
Nepomuk zdarma placku s jednou z ilustrací ze stezky dle vlastního výběru!

Nepomuk se dočkal cukrárny
Nově otevřená cukrárna LM Cafe v objektu nepomucké Sokolovny
zve k příjemnému posezení v útulném moderním interiéru i venku
v zahradě. Nabízí dorty a zákusky vlastní výroby, italskou kopečkovou zmrzlinu rovněž vlastní výroby, ze které připravují i zmrzlinové poháry. Popít je možné kávu, horkou čokoládu, mléčné,
ale i alkoholické či nealkoholické koktejly nebo domácí limonádu.
Velice sympatická je nejen obsluha, ale i provozní doba, otevřeno
mají každý den od 10 do 21.30 hodin.

foto Hana Staňková

kultura
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Zveme vás na Růžafest
v Měcholupech
V sobotu 10. července od 19 hodin zahrají naše oblíbené kapely, určitě
dostatečně odpočaté a plné síly vám předvést, co je v nich. Nenechte
si ujít tuhle jedinečnou sestavu, kterou jinde neuvidíte.
Simona Růžičková, předsedkyně kulturní komise Měcholupy
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Letní kino Neurazy hraje!
Začínáme v sobotu 3. července
od 21.30 hodin pohádkou
Princezna zakletá v čase.
Další program, který průběžně
doplňujeme, sledujte na stránkách
obce Neurazy https://neurazy.cz/letni-kino.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Víkend otevřených ateliérů
„Plzeň tvořivá” už má prvních
40 registrovaných umělců

Sborník Pod Zelenou Horou
slibuje zajímavé čtení
Úvod letošního druhého vydání vlastivědného sborníku je věnován
tématu, které bylo zpracováno vůbec poprvé, a to místnímu periodickému tisku v Přešticích. Čím více člověk ví o místě, ve kterém žije,
tím více je ochoten pro ně udělat. I tak by se dala vyjádřit myšlenka,
proč vznikaly a stále ještě vznikají místní zpravodaje či noviny, byť
pro některé může platit, že mají jepičí život. Přes naši zahlcenost
informacemi z digitálních sítí může být někdy úlevou to, že se lze
kdykoliv vrátit k psanému slovu z dávné i docela nedávné minulosti.
Příspěvek mapuje nejstarší známé tituly a končí v současnosti s vědomím, že zcela určitě není vyčerpávající. Nenajdou naši čtenáři doma
ještě nějaké materiály tohoto druhu?
O překvapivém nálezu mincí z třicetileté války v kdysi chudičké
a nevýznamné vesničce Kloušov u Merklína v roce 1937 podává zprávu
historik Západočeského muzea v Plzni PhDr. Miroslav Hus.
Objekt dnes neudržovaného zámku v Měčíně se vzácnou a ojedinělou sgrafitovou výzdobou by díky své zajímavé historii zcela určitě
zasloužil větší pozornost a údržbu. Seznamte se s ním!
Proč je zrovna hlava divočáka spojována se Štěnovicemi a navíc
s Kosmovou i Dalimilovou kronikou? Snad právě toto vypravování
dalo Aloisi Jiráskovi podnět k pověsti o siláku Bivojovi ve Starých
pověstech českých.
Když má obec poštovní úřad, už to není jen tak ledajaká ves, konstatuje o poště ve Štěnovicích PhDr. Alena Vlčková, která je autorkou
i předcházejícího příspěvku.
Sté výročí od narození jihočeského rodáka P. Bohuslava Marouše
je věnováno statečnému knězi – skautovi, zapojenému do protikomunistického odboje. Zaplatil za to dlouholetým vězněním. Když se
v roce 1968 mohl vrátit k výkonu kněžského povolání, působil několik
let jako farní administrátor v Dolní Lukavici a Řenčích. Dodnes na
něj místní vzpomínají.
A závěrečné Klípky kolem podběráků jsou záznamem autentických
vzpomínek předválečných přeštických rybářů na příhody kolem
Úhlavy v oblíbené „džungli“ pod sladovnou.
Věra Kokošková

O víkendu 25. a 26. září 2021 proběhne už 6. ročník tohoto svátku tvořivosti v Plzni a okolí. Široké veřejnosti se opět budou věnovat výtvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřou zdarma dveře výstavních
síní, výtvarné školy připraví ukázky prací a workshopy. I na dalších
místech se bude tvořit, hrát a poznávat umění z různých stran.
V tuto chvíli se již registrují výtvarníci z celého Plzeňského kraje, od
členů Unie výtvarných umělců až po ty nejmladší na startu výtvarné
dráhy. Příležitost je otevřena i těm, kdo se uměním nezabývají profesionálně, jako každým rokem organizátoři nabídnou improvizované
výstavní prostory zdarma.
Proto zveme všechny výtvarníky, galerie, výtvarné školy a další
podobné instituce, kde umění vzniká nebo se vystavuje, k aktivní
účasti na Víkendu otevřených ateliérů!
Registrace je otevřena do 31. 7. 2021, dřívější registrace znamená
okamžitou propagaci na webu www.otevreneATELIERY.cz.
Co účast pro výtvarníky znamená? Otevřít své dveře zdarma pro
návštěvníky 25. - 26. 9. 2021 od 14 do 20 hodin (ideálně oba dny)
a předvést jim svou tvorbu, případně připravit malý workshop či
možnost tvořit (vstup na workshop musí být zdarma, materiál pro
tvorbu si mohou účastníci zaplatit).
Co tím výtvarníci získají? Propagaci v mapě ateliérů, na webu, facebooku, instagramu a v dalších médiích, nové známé, příznivce
a možná i kupující.
Platí se něco? V základní verzi registrace je prezentace zdarma, je
možno si připlatit za zveřejnění většího množství informací či inzerátu v mapě.
Co když výtvarník nemá ateliér, ale chce se prezentovat? Nevadí,
máme improvizované výstavní prostory. Nebojte se ale pozvat své
návštěvníky třeba do garáže, kuchyně nebo do stodoly, důležité je
autentické setkání s autorem!
Akce se koná za podpory města Plzně a Plzeňského kraje, městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 3, Nadace 700 let města Plzně a PMDP.
Máte zájem? Registrujte se zde: www.otevreneATELIERY.cz
Máte dotazy? Ptejte se Venduly Kracíkové, 774 484 857,
kracikova@grafia.cz a Vlaďky Slukové, 774 484 855, slukova@grafia.cz
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Fénix
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Nabídka Fénixu pokračuje

Máme nový YOUTUBE kanál – najdete nás pod celým názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.

1. 8. 14:00–18:00 hodin Zdravé pánevní dno. S akreditovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou. Metoda 3×3, kterou používáme, v sobě
propojuje nejen tělesnou rovinu, ale pracuje i s emocemi a s rovinou energetickou. Cvičení je velmi jemné a nenáročné, a tak je
kurz vhodný pro ženy všech věkových kategorií. Přihlášení a platba
900 Kč předem.

V příloze srpnových Nepomuckých novin najdete přehled kurzů pro
rok 2021/2022 – v plánu je většina kurzů z loňského roku a několik
nových. Už jen zbývá držet si palce, aby se kurzy mohly konat.

2. 8. 17:30–19:00 hodin Henna – přírodní barva na vlasy i zdobení
těla. Zdravá varianta barvení vlasů, teorie a praxe malování hennovou
pastou na sebe. V ceně tubička henny na doma. Lucie Korbová, 250 Kč.

Otevřený Fénix – domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, jógamatky). Vstupné 100 Kč.

4. 8. 17:00–19:00 hodin Hooping – tanec s obručí s lektorkou plzeňského studia Fitdance Art Lucií Matějkovou. Přijďte zavzpomínat na
dětská léta – hooping je dnes oblíbené „cvičení” i pro dospělé. Obruče
budou k zapůjčení! Na sebe si vezměte přiléhavé pohodlné oblečení
(legíny, tričko). Za horkého počasí a/nebo velkého zájmu se bude
seminář konat venku na zahradě Arciděkanství. Přihlášení a platba
290 Kč / 190 Kč děti do 10 let předem.

nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707,  fenix@urad-nepomuk.cz  

Letní příměstský tábor – 2.–6. 8., pro děti 7–12 let, volná místa, 1600 Kč
včetně oběda a jedné svačiny. Venkovní program, důraz na nesoutěživost, spolupráci. Jednodenní výlet s ohněm a opékáním. V případě
stopky podle nařízení vlády vracíme celý poplatek!
Spolu venku s Fénixem pro děti 7+, čtvrtek 15:00–17:00 hodin – v létě
frisbee a lakros. Venkovní kroužek za účelem poznávání přírody,
svého okolí i sebe sama. Lucie Korbová a hostující lektoři Petr Stejskal a Lukáš Barák.
12. 7. 18:00–20:00 hodin Čchi kung pro ženy. Seminář se cvičením,
v plánu je navázat po novém roce pravidelným kurzem. CCHI KUNG
doslova znamená práce s energií, je to sestava různých jednoduchých
fyzických a mentálních cviků, které dodávají energii do těla. S Hanou
Reitspiesovou, přihlášení a platba 250/350 Kč předem.
13. 7. 18:30–20:00 hodin Taneční seminář Salsa Rueda de Casino.
Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti s tancem, naučíme vás
vše od úplného začátku (250 Kč jednotlivec, 450 Kč pár). Michal
Kabát s partnerkou Markétou. Na podzim plánujeme pravidelný kurz
15 lekcí pravděpodobně v pondělky 19:20–20:30.
14. 7. 17:00–19:00 hodin Domácnosti našich babiček I a II, s autorkou
stejnojmenných knih Alenou Gajduškovou. Praktická přednáška na
téma dovedností našich předků s odkazem na udržitelnost a využití
v dnešní době. Přihlášení a platba 250 Kč předem (senioři 150 Kč).
15. 7. 18:00–19:30 Promítání nejnovějšího dokumentu D. Attenborougha Life on our Planet. V originále s titulky, simultánní překlad je
možný. Vstup zdarma, přihlášení předem kvůli kapacitě.
18. 7. 15:00–18:00 hodin Malování na hedvábí – obrázek/šálka, krásná
tvořivá technika s Ivetou Hovorkovou, materiál na jeden výrobek je
v ceně. Přihlášení a platba 390 Kč předem.
21. 7. a 18. 8. 17:00–19:00 hodin Otevřený ateliér. Přijďte si tvořit
podle sebe, z keramiky, malovat na textil, šít, půjčit si vybavení a dát
si k tomu v klidu třeba kávu. Symbolické vstupné 100 Kč.
Otevřená „tělocvična” – bosu, velké míče, overbally, činky, jógamatky... Dle domluvy předem.
1. 8. 11:00–13:00 hodin Bollywood. Tanec indického Hollywoodu,
seminář v indických veselých rytmech je vhodný i pro začátečnice. S pražskou lektorkou Vendulkou Pánkovou. Přihlášení a platba
340 Kč předem, seminář se uskuteční pouze při dostatečném
počtu přihlášených.

14. 8. / 15. 8. Hlasová dílna s Monikou Obermajerovou (hlasdokoran.
blogspot.com) – bude upřesněno.
15. 8. 15:00–18:00 hodin Tvoření upcyklovaných šperků se Zuzanou
Smithovou. Oblíbené tvořivé semináře pokračují i v létě! Přihlášení
a platba 390 Kč předem.
Otevírací doba kanceláře v červenci:
středa 14:00–18:00 hodin
čtvrtek 8:00–11:00 hodin
Lucie Korbová a tým Fénixu
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PROŽIJTE S NÁMI

AKTIVNÍ
LÉTO

www.fenix-nepomuk.cz

3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Centrum volnočasových aktivit
Fénix Nepomuk
beruska-nepomuk.webnode.cz

promítání nejnovějšího dokumentu
britského přírodovědce
a následná beseda s hosty

vstupné zdarma

Venkovní pátrací hra pro celou rodinu
Vhodná i pro nejmenší děti a kočárky
Výběr ze 2 tras a 2 variant haní (pro malé a větší děti)
Začátek i konec trasy u vstupu do areálu zámku Zelená Hora
Monost zapojení do soutěe o ceny

v lese pod Zelenou horou do 31.9.2021

PRO VYCHUTNÁNÍ HRY NAPLNO DOPORUČUJEME POŘÍDIT NÁS TAJEMNÝ
BALÍČEK PRO MENŠÍ DĚTI A BADATELSKÝ LIST PRO VĚTŠÍ DĚTI. K DOSTÁNÍ V
INFOCENTRU, V RESTAURACI NA VYSKOČILCE.

v originále s cz titulky
www.fenix-nepomuk.cz - Náměstí A. Němejce 88
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Kulturní centrum NEPOMUK srdečně zve na

VÝSTAVU DENIVEK

17. a 18. července 2021 (sobota+neděle), 9 - 16 hod.
v Nepomuku v rodném domě A. Němejce
na nám. A. Němejce čp.129
vstup uličkou nahoře na náměstí vedle budovy bývalé školy
(největší budova náměstí)

Vystaveno bude velké množství zejména velkokvětých odrůd denivek.
Součástí výstavy bude prodej velkého množství přebytků DENIVEK, KOSATCŮ, TULIPÁNŮ,
dále např. gladioly (bruty) a okrasné česneky.
Budete si také moci objednat většinu vystavených odrůd denivek pro jaro 2022.
Odborné poradenství zajištěno po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné.
Více informací naleznete na www.otto.cz/pavel

Letní koncert mezzosopranistky

Elišky Zajícové

v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Nových Mitrovicích
Sobota 17. července 2021 od 19:00 hodin
Vzhůru na nebe stoupá jedna hvězda, jejíž rodiče mají chalupu
v Nových Mitrovicích. Zapamatujte si dobře tohle jméno, v budoucnu
ho budete pravděpodobně slýchat často. Akce se koná v rámci
300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a města Nepomuk.

Host: Martin Vydra
Vstupné dobrovolné na opravy kostela

kulturní kalendář

Nepomucké noviny / červenec 2021
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
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 / 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. Konání akcí závisí na aktuální situaci
ohledně pandemie a vládních nařízeních.
NEPOMUK / červenec 2021
11. 5. – 30. 9. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře zámku Zelená
Hora včetně exponátů opery Libuše, otevřeno úterý – neděle 10.00 – 17.00 (polední pauza 11.30 – 12.00), Městské muzeum a galerie Nepomuk, výstava je součástí
prohlídky muzea
14. 5. – 30. 9. Audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla Jirana – fotografie z novodobých svatojánských oslav a poutí u nás i v zahraničí, Svatojánské
muzeum, www.sjmn.cz
6. 6. – 6. 7. Diktatura vs. naděje (výstava), kostel sv. Jakuba Většího, prohlídka
možná přes Svatojánské muzeum
11. 6. – 26. 9. Filmová expozice … aneb Terazky se vrací!, zámek Zelená Hora, otevřeno každý pátek, sobotu, neděli od 10.00 do 17.00 hodin, www.cernibaroni.cz

30. 7. Dubnička – Lahoda (hudebně – literární večer známé autorské dvojice
/ hravé texty, melodická hudba, minimalistická poezie, veselé historky ... humor
i nostalgie), od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné
31. 7. – 1. 8. XL. (40.) Nepomucký trojúhelník – závod historických motocyklů a sajdkár, od 8.00 do 18.00 hodin, Nepomuk, amknepomuk.cz
do 31. října Venkovní pátrací hra Za tajemstvím sv. Jana - stanoviště s různými úkoly
v okolí Zelené hory. Aby byla hra prožita všemi smysly, doporučujeme obstarat
dopředu tzv. Tajemný balíček, který bude k dispozici za dobrovolný příspěvek
v Infocentru Nepomuk. Připravilo MC Beruška, z. s.
srpen Letní kino Nepomuk: 4. 8. Matky / 5. 8. Gump – pes, který naučil lidi žít
/ 11. 8. Jak jsme hráli čáru / 12. 8. Krajina ve stínu, začátek promítání 21.00 hodin,
vstupné 100 Kč

okolí Nepomuka / červenec 2021
16. 6. - 4. 7. Vodnická stezka pro děti - začátek u rybníku Tampák v Cecimě, stažení mapy na stránkách https://www.blovice-mesto.cz/prakticke-informace/
kalendar-akci/vodnicka-stezka-pro-deti-351_115cs2674.html
do 30. 9. DíkůVzdání aneb O kravách a lidech - výstava v prostorách zámku Hradiště, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., www.muzeum-blovice.cz
do 30. 9. Království hraček ze Skašova II. - obnovená výstava, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p.o., www.muzeum-blovice.cz

18. 6. – 25. 7. Radek Mužík a Monika Hniková: zemitou - výstava plastik spolužáků
z AVU, galerie Zelenohorská pošta

do 29. 8. Život a dílo filozofa a malíře Josefa Matějky - výstava přibližující život
a práci akademického malíře a výtvarného pedagoga Josefa Matějky, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., www.muzeum-blovice.cz

24. 6. – 1. 8. Tady jsem doma - výstava fotografií žáků ZŠ Mileč, Městské muzeum
a galerie Nepomuk

24. 6. - 21. 8. Léto za liďákem - kulturní akce, oblíbené letní kino v Blovicích

1. 7. – 31. 8. Ladislav Čáslavský a Atelier K – výstava obrazů, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vernisáž 1. části výstavy 2. července v 17.00 hod., vernisáž 2. části výstavy
6. srpna v 17.00 hod.
1. 7. – 31. 8. Pouťová ohlédnutí – výstava fotografií nepomuckých svatojánských
oslav a poutí před rokem 1993, sál Městského muzea a galerie Nepomuk, prohlídka
v rámci okruhu Městského muzea Nepomuk
2. 7. EKG – heart rock, od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné
9. 7. Sexy prádlo – divadelní představení, hraje SPODINA (SPOlečnost DIvadelních NAdšenců), od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné
9. 7. 18:00 Fenomén šlechty v proměnách 20. století – ředitel ÚSTR Mgr. Zdeněk
Hazdra, Ph. D., sál Městského muzea a galerie Nepomuk (vstupné dobrovolné)
9. 7. – 14. 9. Výstava Ve znamení tří deklarací – vernisáž 9. července v 17.00 hod.,
kostel sv. Jakuba, prohlídka možná přes Svatojánské muzeum
13. 7. Co všechno jste chtěli vědět o pohřbívání ve starověkém Egyptě … a báli jste
se zeptat?, přednáška Mgr. Petry Maříkové Vlčkové, od 17.00 hodin, Městské
muzeum a galerie Nepomuk
14. 7. Domácnosti našich babiček II. – praktická přednáška s autorkou stejnojmenných knih Alenou Gajduškovou, od 17.00 do 19.00 hodin, Centrum volnočasových
aktivit Fénix Nepomuk
16. 7. The Dixie Hot Licks, jazz-acoustic DIXIELAND z Plzně, od 20.00 hodin, Malá
letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné
17. 7. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A.
Němejce, vstup zdarma
17. 7. Pan doktor Léčímrád - pohádka pro děti, zahraje Divadélko KOS, od 10.00
hod., Malá letní scéna Nepomuk (v případě nepříznivého počasí sál Městského
muzea a galerie Nepomuk), vstupné 40 Kč
23. 7. Marien, koncert folk a country, od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk,
vstupné dobrovolné

3. 7. Kokšíňáci - tréninky pro veřejnost zdarma (10-11. hodin), Golf Club Hořehledy, další tréninky 10. 7. / 17. 7. / 24. 7. / 31. 7.
3. - 4. 7. Mezinárodní Mistrovství České republiky v lovu na udici na plavanou pořádá Český rybářský svaz z.s., Západočeský územní svaz Plzeň a místní organizace Nepomuk
3. - 5. 7. Měcholupská pouť - přejezd přes lávku, pouťová zábava zahraje kapela
Zenit (od 20:00 hodin 3. 7.), klasické pouťové atrakce - houpačky, kolotoče, skákací hrad, trampolína, labutě, cukrová vata, střelnice s růžemi
3. 7. – 10. 8. Jan Funer – výstava obrazů, zámek Chanovice
3. 7. – 22. 8. Toulky krajinou – výstava Josefa Černého, denně od 10.00 do 16.00 hodin,
zámek Chanovice
3. 7. – 31. 8. Výstava obrazů Růženy Šeré a Miroslavy Pohankové, zámek Lnáře
4. 7. Na kole kolem dokola Chanovic, start ve 13.00 hodin u KD Chanovice
10. 7. RŮŽAFEST Měcholupy - zahrají oblíbené kapely (Khargados heavy-metal,
Khon hard rock, Sifon originál), od 19.00 hodin
16. 7. Varhanní koncert Adama Viktory, od 19.00 hodin, kostel sv. Petra a Pavla
v obci Mileč, zpěv Gabriela Eibenová, vstupné dobrovolné
17. 7. Letní koncert mezzosopranistky Elišky Zajícové s klavírním doprovodem, od 19.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích,
vstupné dobrovolné
22. - 25. 7. Blovický smyk neboli Klenová - sraz vojenských historických vozidel,
místo konání: srub u cihelny, Blovice
22. - 28. 7. Letní kino, Spálené Poříčí
24. 7. Před dožínkové setkání – vystoupení folklórního souboru Máj z Blatnice
(14.00), Karel Bláha – zpěv italských lidových písní (15.00), Příhody včelích medvídků – divadlo Krapet (16.00), občerstvení Nepomuckých kuchařinek a ochutnávka lokálních tradičních bramborových jídel, vstupné dobrovolné, Muzeum
krojů v Březí - Žinkovicích
30. 7. Hrají a zpívají mladí Plzeňáci - od 19. hodin, zámek Spálené Poříčí
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Covid školy neskolil, všichni uvítali rozvolnění

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti,
kooperativního učení či posílení bezpečného klimatu ve školách.
Jak na výuku venku? Proč se nebát vyrazit s žáky do terénu? Co
vše se dá učit pod širou oblohou? Na tyto a další otázky našli odpovědi učitelé, kteří se zapojili do desetitýdenního online kurzu UČÍME
SE VENKU. Díky této iniciativě získali podle svých slov nový impuls,
praktické zkušenosti, spoustu inspirace, profesionální podporu a přístup k mnoha materiálům, které jim umožní přesunout část výuky
do venkovního prostředí.
Učitelé, kteří se ve výuce literatury a slohu snaží rozvíjet prožitkové
čtenářství a pomáhají svým žákům, aby se stali skutečnými čtenáři,
uvítali workshop Dílna čtení v praxi.
Seminář Agresivní žák, poruchy chování a zvládání krizových situací ve škole oslovil pedagogy, kteří chtějí vytvořit zdravé a bezpečné
klima ve škole pro všechny žáky.

Dílna čtení v praxi, foto Pavlína Jandošová

V době epidemie se školy, učitelé, ale i žáci a jejich rodiny, naučili
mnohé. Přesto se všichni těšili na rozvolnění. Neobvyklé době se
také snažil přizpůsobit projekt zaměřený na spolupráci, partnerství
a zkvalitňování vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Nepomuk. Prosíťování škol a spolupráce všech aktérů
ve vzdělávání je pro nás prioritou, proto jsme se snažili být pro školy
přínosem i v této době.
Školy mohly využít naši podporu v oblasti zlepšení dálkové výuky
či posílení digitálních kompetencí učitelů. Průběžně jsme mapovali
jejich potřeby a zjištěné skutečnosti jsme se snažili sdílet napříč celým
systémem základních a mateřských škol na Nepomucku a Spálenopoříčsku při společných online setkáních s řediteli škol a školními
metodiky prevence či v rámci pracovních skupin.
Pracovníkům škol jsme na jaře nabídli zajímavý online kurz Učíme
se venku a po uvolnění opatření i několik dalších prezenčních

Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II ORP Nepomuk, registrační číslo projektu: CZ.
02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672.
Pokud byste se chtěli o projektu a jeho dalších aktivitách dozvědět
více, navštivte facebookový profil Místní akční plán vzdělávání ORP
Nepomuk nebo webové stránky www.masnepomucko.cz
Za realizační tým MAP II
Pavlína Jandošová

Přehlídka Svatojánské mosty vyhlásila vítěze
U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana
Nepomuckého byl začátkem roku vyhlášen 1. ročník mezinárodní
soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty
pro všechny děti a mládež od 4 do 18 let. Vernisáž výtvarných prací
a slavnostní vyhlášení cen s hudebním doprovodem se uskutečnilo
v sobotu 29. května na Malé letní scéně.

foto Svatoslava Kožíková
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vzpomínka
Dne 25. července 2021 je tomu 23 roků
od smrti našeho milovaného syna
Ing. Jaroslava Plašila.
Vzpomínáme, rodiče.

vzpomínka

Ladislav Rada
*20. března 1929 +7. června 2021
S lítostí oznamujeme, že v pondělí 7. června zesnul ve věku 92 let
akademický malíř pan Ladislav Rada.
Narodil se 20. března 1929 ve Vojovicích u Nepomuka.
V letech 1956–78 pracoval v Supraphonu jako výtvarník (později
vedoucí oddělení) v návrhovém a propagačním oddělení, od roku
1979 do roku 2009 působil coby profesor na Vyšší odborné škole
uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze
na Žižkově.
V letech 1958–82 úzce spolupracoval se Symfonickým
orchestrem hlavního města Prahy FOK, vytvořil například dodnes
používané logo. Je ceněn pro mimořádně povedené návrhy
obalů desek a karikatury, vyzdvihované pro svou jednoduchost
coby pokračování tvůrců klasické české karikatury. Jeho hlavním
domovem byly vždy Vojovice, druhým domovem Praha.
Národopisné muzeum Plzeňska uspořádalo v dubnu 2020 jeho
vzpomínkovou výstavu, ve stejném roce obdržel čestné občanství
obce Neurazy.
Podrobný rozhovor s panem Radou přinesly Nepomucké noviny
4/2020.

„Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.“
Dne 8. července 2021 uplynou
čtyři roky, co nás navždy opustila
paní Renáta Marounková, roz. Pružincová.
S láskou stále vzpomínají maminka,
sestra s rodinou a děti.

vzpomínka
„Kdo byl milován, není zapomenut.“
Dne 30. 6. 2021 uplynulo osm let, co nás
navždy opustil pan František Šamal.
Vzpomínají manželka Vlasta, dcera Vlasta
s rodinou a bratr Václav s rodinou.
Vzpomeňte s námi.

Představitelé města Nepomuk a obce Neurazy vyjadřují tímto
upřímnou soustrast všem pozůstalým.

řádková inzerce

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

Koupím malotraktor 4x4 TZ4K14 nejlépe se sklápěcím valníčkem nebo i zvlášť
a šrotovník kladívkový mačkač. Tel 703 860 317

Hledáme někoho pro práci s palivovým dřevem, řezání apod. Tel. 721 292 992

Pneu Š 105–135, 4–8 ks, staré, ale pěkný vzorek. rozměr 165x70x13, uloženky
na veterána nebo káru. Další pěkné pneu v Nepom. doh. Tel. 776 153 573

Našla by se kamarádka pro ženu mladšího důchod. věku, procházky, výlety
aj.? Možno i spolehlivý kamarád. Tel. 728 639 559

Kláves. akordeon zn. Parrot de luxe, 120 basů, 13+6 registrů, 4 hlasý se šachtou,
italské hlásky Musette, černý lesk s chromem, kufr. Tel. 776 153 573

Prodej pumpa zahradní na vodu na zalévání včetně kabelu. Tel. 605 437 676
Prodám králíky na výkrm i na zabití. Tel. 776 814 094
Prodám selský vůz za koně – nový, prodám tři chromované postele a dvě dře‑
věné z třicátých let. Prodám dva telefony Nokia. Tel. 704 268 799

Těžba a přibližování dřeva v okolí Nepomucka. Tel. 725 801 053

Prodám elektrickou troubu se dvěma plotýnkami nahoře na vaření, dva litinové
pláty na stolový sporák nepoužité. Tel. 704 268 799

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

Koupím nějakou starou frézu Terra, Vari, Honda, MF 70, jakoukoliv značku
i špatný, rozbitý stav nevadí, opravím si to. Tel. 603 860 333

Kupón na řádkovou inzerci najdete
v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.
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Oslovili jsme tentokrát i místní p
„Jak hodnotíte podmínky podniká
naStodoly“
vaše podnikání o
Nabídka platí od 23. 6. do 20. 7.Jaký
2021 vdopad
prodejně „U
s epidemií koronaviru
179,00 Kč a opatřen
Niva 50% cena za 1kg
Bobík Maxi 130g mix druhů
15,90 Kč město N
Jak by vám mohlo
Cremore Duo 190g mix druhů
15,90 Kč
(v souvislosti
Balsýr 45% 100g
19,90sKčkoronavir
Studentské párky cena za 1kg
89,00 Kč
I přes bouřlivé 179,00
období
se sešlo
Bochánek Madrid cena za 1 kg
Kč
Nabídka platí od 23. 6. do 6. 7. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Bobík Maxi 130g mix druhů
14,90 Kč
Niva 50% cena za 1kg
179,00 Kč
Dezert se šlehačkou 145g mix druhů
9,90 Kč
Zakysaná smetana 15% 180g
13,90 Kč
od kosti
výběrová
cena za 1kg
196,90 Kč
JanŠunka
Hronek
a Radka
Hronková,
TESAS TOP s.r.o.
Junácká klobása
cena za 1vkg
Kč
Podmínky
pro podnikání
Nepomuku jsou složité, řadu139,00
problémů

se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí, přestože městu
vycházíme
všemožně
vozidel, využití naší souNabídka platí
od 30. 6.vstříc
do 13. (parkování
7. 2021
v prodejnách
ve Dvorci
a NS Nepomuk
kromé
komunikace).
Například
nás mrzí neschopnost najít řešení
problému
s uložením
Belriso 200g
mix druhůvodního díla na pozemku firmy. V současné
9,90 Kč
Blaťácké
zlato 120gsilný pokles zakázek, který výrazně ovlivní
26,90 Kč
situaci
očekáváme
tržby
Krajánek
pomazánka
17,90 díly.
Kč
firmy.
Firma
žije díky100g
značnému předzásobení náhradními
Bůčková mozaika cena za 1kg
129,00 Kč
Město
by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů
a vytvářet
Poličan cena za 1kg
189,00 Kč
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě
nijak pomoci nemůže.
Nabídka platí od 23. 6. do 6. 7. 2021
v prodejně
NS Nepomuk
– drogérie
Ladislav
Janovec,
veterinář
Dentactivze
zubní
pasta
mix druhů
14,90 Kč
Podmínky
strany
města
jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti
Vanish Oxikoronaviru
Action tekutýočekávám
1l
99,90
Kč
s epidemií
pochopitelně omezení
činnosti

a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marce

Ač to
jeni. S
nám
méně
na m
rychle
aktuá
dopad
každo
S rod
ačkol
že jsm
tech v
home
a ohle
učinit
devším
a nevy

Cukrárna Kavárna Segafredo

?

v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
Vážení občané, pomoh
PŘIJME

drobného podnikání n
kdyby město našlo vho
staré školy? Hlasujte v

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

Zveme Vás do nově otevřené
prodejny
likérů
rodinné
likérky Jenčík a dcery na
Přesanickém
náměstí
v Nepomuku.
Nakoupit u nás můžete likéry naší
výroby, ovocné destiláty, medovinu,
long-drinky z likérů, nealko nápoje,
výbornou kávu Orient Coffee
z Plzně nebo kvalitní čokolády z
rodinné čokoládovny Lana.
Těšíme se na Vás od úterka do
soboty 9:00-17:00, v neděli od
10:00-17:00.
www.jencikadcery.cz

•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Oso
obně v cukrárně v Blatné, nebo na
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

zveme vás / inzerce
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Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí si v dnešní době uvědomuje, jak drahocenným zdrojem na naší planetě je voda. Hospodaření s vodou a povědomí o tom, kde
se bere a kam odtéká, by mělo být již součástí výchovy našich dětí. Chránit životní prostředí a zejména vodu může každý z nás i v našich
domovech a je to velmi jednoduché. Je třeba se nad svým jednáním zamyslet a uvědomit si, že kanalizace není odpadkový koš.
Rádi bychom vám na tomto místě nabídli osvětu, co vlastně do kanalizace patří a co ne. Pozastavíme se zejména nad oleji či jinými
tuky, které často končí v odpadech kuchyňských dřezů. Ač se to nemusí zdát, tyto rostlinné oleje a živočišné tuky způsobují v odpadní
vodě značné komplikace.
V praxi vylitý tuk nebo olej tuhne již ve vašich odpadech. Postupně zanáší potrubí a společně s dalšími odpady, jako jsou hygienické prostředky
nebo zbytky potravin, vytvářejí tukové hroudy. Když k tomu přidáme objev vlhčených ubrousků, které se vyrábí z plastů a netkané textilie, které
se v odpadní vodě nerozloží, máme nakročeno k ucpávání kanalizačních přípojek u vašich nemovitostí, kanalizací, ale i poruch přečerpávacích
stanic nebo poškození technologických zařízení na čistírnách odpadních vod. Dalším doprovodným důsledkem takového počínání bývá nepří‑
jemný zápach v ulicích z rozkládajících se tuků. Následky si jistě dokážete spočítat sami. Vysoké nároky na údržbu, opravy a mimořádné investice
do vodohospodářské infrastruktury. To vše zatěžuje nejen finanční rozpočet města Nepomuku, ale ovlivňuje i výši stočného.
A co tedy dělat s odpadem, který do kanalizace nepatří, a kam s ním? Nejvhodnější je tuky a oleje slít do uzavíratelných plastových
PET lahví a zanést do nejbližšího sběrného dvora, kde je vyhrazené místo k jejich shromažďování. Vlhčené ubrousky se nedají recyklovat
a je třeba je vyhodit do komunálního odpadu.
A jaký odpad ještě do kanalizace nepatří?
Zbytky potravin
Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky)
Jedlé tuky a oleje
Barvy, ropné látky a chemikálie
Léky a jiné farmaceutické látky
Děkujeme vám, že pomáháte chránit vodu.
KaV, a. s.

„A kam s ním?“				
 kompost / komunální odpad
 komunální odpad
 sběrný dvůr
 sběrný dvůr
 lékárna
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