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Přednášky v DPS posluchače zaujaly
Pavel Motejzík, vedoucí nepomucké kultury, přednášel v květnu
a v červnu v Domově s pečovatelskou službou Nepomuk. Tématy
byly život a legendy sv. Jana Nepomuckého a historické obrázky
a veduty města Nepomuk. Během podzimu by se měla ještě
uskutečnit přednáška na téma zámky Zelená Hora a Žinkovy,
pro které hlasovali sami obyvatelé DPS.
foto archiv DPS Nepomuk

Nepomucko zasáhla silná bouře
V noci z 20. na 21. května řešili hasiči v České republice na 1 100 výjezdů souvisejících se silnými bouřkami. Nejsilnější poryv větru
naměřili meteorologové na stanici Plzeň-Mikulka, kde foukalo
rychlostí až 126 kilometrů v hodině. Škody napáchala bouře také
na Nepomucku, především v lesích, kde popadalo mnoho stromů.
foto Pavel Motejzík

Zahrádkáře potěšily kosatce mnoha barev
Ve dnech 3. až 5. června se konala ve stodole Rodného domu Austina Němejce výstava kosatců a okrasných česneků pěstitele Pavla
Nováka z Plzně (na snímku).
K vidění byly kosatce zejména velkokvětých odrůd a obří odrůdy
okrasných česneků, které pan Novák doplnil odborným výkladem.
Mnoho sazenic bylo též k prodeji.
foto Svatoslava Kožíková

Open air představení opery Libuše v Klášteře 11. června,
foto Martin Myslivec
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Spustili jsme oficiální mobilní
aplikaci města Nepomuk
V nové mobilní aplikaci naleznete kompletní informace pro občany, akce a události, tipy na
výlety pro turisty, kontakty a mnoho dalšího.

Vážení občané,
máme za sebou velkou kulturní událost, na
které se město podílelo, a to představení
opery Libuše pod širým nebem v Klášteře.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a hladkém průběhu akce.
Těší mě, že se po rekonstrukci otevřel
k užívání prostor u školy. Den dětí jsme
oslavili na novém dětském hřišti a konec
školního roku zase otevřením víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které bude
sloužit jak pro školu, tak pro veřejnost. Opět
musím poděkovat všem zúčastněným.
Další dobrou zprávou je, že město přidalo ke svým informačním kanálům také
mobilní aplikaci, takže nyní můžete mít
zprávy z Nepomuka přímo ve svém mobilním telefonu.
Užijte si kulturní léto. Navštivte třeba naši
Malou letní scénu, jejíž program najdete na
zadní straně novin.
Přeji vám vydařenou dovolenou.
Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Průtah Nepomukem
prochází rekonstrukcí

V Nepomuku ordinuje
nový gynekolog

Od konce června probíhá oprava komunikace I/20 v Nepomuku.
Dne 28. června došlo k předání staveniště zhotoviteli, firmě
Eurovia CS, která má na realizaci cca čtyři měsíce. Během nich
bude postupně od Špitálského rybníka měnit stávající potrubí
odvodnění komunikace za nové - větší, do kterého bude napojena
i dešťová kanalizace města.
Stavba je rozdělena na čtyři etapy, jízda je řízena semafory
jedním pruhem.
Stavba nesmí ohrozit výjezd IZS, proto v době, kdy budou práce
probíhat před vjezdem do areálu IZS, budou hasiči a sanitky
používat výjezd Přesanickou ulicí. Prosím tedy o pochopení
a ohleduplnost.
Součástí stavby je také chodník od stavebnin k Normě, kde bude
místo pro přecházení se středovým ostrůvkem směrem ke hřbitovu. Tento chodník překryje výkop kanalizace.

MUDr. Tomáš Sýkora
Gynekologie Nepomuk, Nádražní 291 (vila Mařenka)

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Chystá se revitalizace
parku V Huti

Ordinační hodiny:
Pondělí: 12:00–16:00 (MUDr. Sýkora)
Středa: 8:00–11:30 (MUDr. Sýkora)
Čtvrtek: 8:00–14:00 (MUDr. Sýkora)
Pátek: 7:00–9:00 a 14:00–16:00 (MUDr. Čmelínská)
Ordinace MUDr. Tomáše Sýkory je otevřena od 11. července.
Je možné se objednat na telefonním čísle: 731 184 114
(v ordinační hodiny).

Uzavření úseku evidence vozidel
Z provozních důvodů bude uzavřen celý úsek registru vozidel od
4. do 15. července.
V této době lze v případě nutnosti zažádat u jiné obce s rozšířenou působností - Blovice, Blatná, Horažďovice, Přeštice.
Předem se vám omlouváme za způsobené komplikace.
Odbor dopravy MěÚ Nepomuk

Padesátiprocentní dotace
na elektromobil
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR nově nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem
600 milionů korun.

foto Zuzana Kejhová Přenosilová

Město Nepomuk připravuje projekt na celkovou revitalizaci dvoreckého parku V Huti, jejíž realizaci musí odsouhlasit zastupitelstvo města.
Zdravotní stav většiny téměř staletých stromů, které parku
utváří základní kostru i atmosféru a jsou dominantou širšího
okolí, je nevyhovující. Většina jasanů je pravděpodobně napadena houbou – chalarou. Lípy po obvodu parku jsou seřezány
na hlavu a ve kmenech se objevují dutiny doprovázené hnilobou.
Na několika dalších stromech je patrné, že jim byl v minulosti
poškozen kořenový systém – patrně při realizaci plynovodu.
Z tohoto důvodu by mělo být přistoupeno k revitalizaci parku.
Martina Královcová, Odbor výstavby
a životního prostředí MěÚ Nepomuk

Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí
správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou
finančního leasingu. Podporovány jsou: elektromobily, automobily
s vodíkovým pohonem.
Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ
vozidla / neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální
hranicí 50 %, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře
nebo podpoře de minimis.
Potenciální žadatelé
Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další subjekty.
Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 do 14:00 hodin
Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025
Více informací na: www.narodniprogramzp.cz
Lukáš Mácha, specialista DSO
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Informace o probíhajících
investičních akcích

Od 1. ledna 2023 se rozšíří
okruh lidí a subjektů,
kterým bude automaticky
zřízena datová schránka

• Víceúčelové hřiště u školy: Minulý týden bylo otevřeno hřiště
s polyuretanovým povrchem u ZŠ. Hřiště vzniklo za pomoci dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj a je určeno jak pro školu, tak pro
veřejnost. Přístup pro veřejnost bude řešen podobně jako u sportovní haly, což znamená, že pokud se najde skupinka, která bude
chtít chodit hrát např. volejbal, zarezervuje si termín, čímž bude
mít přednost. Protože ještě před otevřením bylo zaznamenáno
vandalství (kameny a hlína na povrchu, odepnuté sítě), bude prostor monitorován kamerami. Věřím, že si hřiště užijete a hřišti
přeji spoustu akcí a návštěv bez poškození. Do budoucna chceme
ke hřišti osadit ještě buňku se sociálním zařízením a šatnou.
• Stavební úpravy čtyř bytů – Dvorec 343: Vzhledem k potížím
s materiálem a drobným úpravám a vícepracím oproti projektu
zažádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace o jeden měsíc.
Rada města tuto žádost projednala a schválila. Termín předání
je tedy 30. 7. 2022
• Bytový dům v Nádražní ulici v Nepomuku: Bylo vypsáno druhé
kolo výběrového řízení na opravu střechy. Věřím, že se najde
firma, která by práce provedla. Využijeme lešení a budeme
pokračovat v zateplení vikýřů.
•R
 evitalizace parku V Huti: Vzhledem ke stížnostem na stav některých stromů v parku vznikl z podnětu odboru životního prostředí
projekt na jeho revitalizaci. Momentálně jednáme o tom, zda práce
svěřit externí firmě, nebo zda je dokážeme realizovat svépomocí,
což je výrazně levnější varianta. Vše napoví kalkulace a nabídky.

V loňském roce byl přijat zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů
veřejné moci. Tento zákon měl dělenou účinnost s tím, že část,
která zavádí změny do zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, což jsou právě změny týkající se
datových schránek, nabývá účinnosti 1. 1. 2023.
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům
veřejné moci i k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datové schránky zřizuje
a spravuje Ministerstvo vnitra.
To v praxi znamená, že pomocí datové schránky se zásadně
mění způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty
v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od
nich přijímat. Jedná se tedy o nahrazení klasického způsobu
doručování v listinné podobě způsobem elektronickým, a to na
základě toho, že zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje
papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu.
Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním v současné době na základě jejich
žádosti. Od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření skupiny, které se budou
datové schránky zřizovat dle zákona.
Datová schránka bude automaticky zřízena všem fyzickým
osobám, které mají přidělené identifikační číslo, tedy podnikatelům, bez ohledu na to, zda mají podnikání přerušené.
Dále zřídí ministerstvo bezplatně a bezodkladně datovou
schránku fyzické osobě, která je zapsaná v základním registru obyvatel a plně svéprávná, a to ihned poté, co tato fyzická
osoba poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci
vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona
upravujícího elektronickou identifikaci. Datová schránka bude
zřízena rovněž všem právnickým osobám zapsaným ve veřejných rejstřících.
Přístupové údaje k datovým schránkám bude rozesílat Ministerstvo vnitra. Nejpozději do 31. 3. 2023 by je měli obdržet všichni
dotčení. Podnikatelé budou mít datovou schránku zpřístupněnu
po celou dobu svého podnikání bez možnosti podat žádost o její
znepřístupnění. Důležitá je také informace, že pokud má fyzická
osoba datovou schránku, je povinna komunikovat s finančním
úřadem pouze elektronicky.
Zdroj: Portál POHODA

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Nabídka předplatného
do Velkého divadla v Plzni
Termíny: 2. 12. 2022, 13. 1. 2023, 10. 2. 2023, 7. 4. 2023 a 5. 5. 2023.
Cena abonentky je 1 025 Kč.
Výše ceny dopravy bude určena podle počtu cestujících. Autobus staví na všech zastávkách na trase Nepomuk nádraží – Plzeň.
Přihlásit se můžete na tel. čísle: 776 560 238 do 10. 7. 2022.

Bohumila Rašková, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí MěÚ Nepomuk
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Do Fénixu s důvěrou
Nábor do registru kostní dřeně
V úterý 14. června se v Nepomuku uskutečnil nábor do registru kostní
dřeně. Příchozí zájemce uvítala milá a zkušená zdravotní sestřička,
která celý proces darování vysvětlila a odpověděla na všechny dotazy.
Po vyplnění dotazníku si lidé mohli vybrat, jestli se zapíší darováním
kapičky krve, nebo stěrem z dutiny ústní. Celý proces probíhal cca
10 minut a během několika následujících hodin byli všichni zapsáni do
celosvětového registru dárců kostní dřeně. Ano, registr kostní dřeně je
skutečně celosvětový, protože najít vhodného dárce pro nemocného
je stále velmi těžké (každý čtvrtý nemocný svého dárce nenalezne).
V důsledku koronaviru se k registraci na dárcovství kostní dřeně
již druhým rokem hlásí méně mladých lidí, než bývá běžné, proto
děkujeme moc všem dobrodincům, kteří se za námi přišli podívat
do Fénixu. „Jen 1 % ze všech zapsaných se nakonec skutečně stane
dárcem, proto jsme rádi za každou dobrou duši, která má chuť darovat
naději na život a zaregistruje se u nás,“ řekla paní Šilerová, pracovnice
Českého národního registru kostní dřeně.
Nestihli jste se ve Fénixu přihlásit a chtěli byste se do registru
zapsat? Nevadí, stačí se obrátit na pracovnice projektu Do Fénixu
s důvěrou a ty vám vše vysvětlí a poradí, jak postupovat dál.

Výlety se seniory z DPS Nepomuk
Ve dnech 17. května a 6. června jsme společně se seniory z Domova
s pečovatelskou službou Nepomuk vyjeli na výlet do Horažďovic.
Navštívili jsme okolí zámku, nádvoří a místní muzeum s výstavou
minerálů, hornictví, zlata a perel horního Pootaví nazvanou Myslí
a kladivem, která byla spojena se stálou expozicí alpských minerálů
„Diagnóza krystal“. Na procházce jsme si prohlédli stavby v okolí
zámku, staré hradby a kostel sv. Petra a Pavla na náměstí. Doufáme,
že si výlety senioři užili, a těšíme se na další společné akce a zážitky.

Výlet s dětmi „Za leteckými záchranáři“
Ve středu 25. května proběhl výlet za leteckými záchranáři do Líní
u Plzně. Společně s dětmi z Dětského domova Nepomuk jsme navštívili
služebnu Vojenské záchranné letecké služby. Pro všechny to byl velice
zajímavý a poučný zážitek a těšíme se s dětmi na další společné akce.
Za pomoc se zprostředkováním výletu na LZS Líně a odborný výklad
moc děkujeme panu MUDr. Marečkovi.

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

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

Multifunkční
chlorové
tablety 5 v 1
Modrý
Tekutý vločkovač
odstraňovač řas a zjiskřovač
■
■

balení: 1 l
přípravek k dokonalé
likvidaci řas
v bazénové vodě

■
■

balení: 1 l
přípravek vyvločkuje
jemné částečky nečistot
tvořící zákal vody

Chlor šok
■
■

AK ČN Í CE NA

229,-

■
■
AK ČN Í CEN A

149,-

balení: 1 kg
multifunkční tablety
na chloraci, zjiskření,
vločkování, likvidaci řas,
dlouhodobou desinfekci,
stabilizaci chloru
a stabilizaci tvrdosti

Plovák
střední

AK ČN Í CE NA

249,-

bez násady

139,-

balení: 1 kg
multifunkční tablety
na chloraci, zjiskření,
vločkování, likvidaci
řas a stabilizaci chloru

Multifunkční
chlorové
tablety 7 v 1
■
■

balení: 1 kg
chlorový rychlorozpustný granulát
k okamžitému
zachlorování
a desinfekci vody

■

Hubice vysávací

s postranními kartáčky

AK ČN Í CE NA

269,-

369,-

Tyč 3x1 m
teleskopická

369,AK ČN Í CEN A

289,-

Bazénové
teploměry

165,-

od

99,-

Platnost akce do 31. 7. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrační.

OTEV ENO

na vás každý týden čeká na státovce v nepomuku

10:00-17:00
PÁTEK

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

více produktů naleznete na našem e-shopu
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Dětské hřiště u školy bylo
slavnostně otevřeno
Přesně na Den dětí 1. června se v Nepomuku u městských bazénů
otevřelo nové dětské hřiště. Pro děti a jejich rodiče bylo přichystáno domácí občerstvení od nepomuckých maminek a babiček,
točená zmrzlina, ledová tříšť ve stánku a na zelené ploše hravé
úkoly. Šikovné děti, které si stanoviště vyzkoušely a vše splnily,
si mohly nechat na obličej nakreslit něco veselého. „Na tento den
jsme se moc těšili, musela jsem s dětmi chodit kontrolovat stavbu
hřiště každý den! Jsme rádi, že si máme opět kde hrát, moc se nám
tu líbí. Nejvíce trampolína a zastíněné pískoviště – to je skutečně
praktická, skvělá věc, kterou často na hřištích nevidíme," řekla nám
přímo na místě maminka Jana K. (děti 3 a 5 let). Hřiště ještě čeká
na podzim výsadba zeleně – živého plotu – a zasazení vzrostlých
stromů. Bez nadsázky lze říct, že je to skutečně dílo všech – na
jeho realizaci se podíleli občané, město Nepomuk i podnikatelské
subjekty. Všem patří velký dík za vloženou energii a chuť, doufáme, že se bude v takových projektech pokračovat i v budoucnu.
Ohromný dík pak patří firmě KLAUS Timber, která celý projekt
zaštítila finančně, což činilo částku 633 470 Kč.
Společnost KLAUS Timber finanční podporou tohoto projektu
vyjadřuje poděkování nepomuckým občanům za toleranci a trpělivost, kterou projevují směrem k podnikatelské činnosti firmy.
Karolína Buriánová, Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

foto Pavel Motejzík

Spravte to TO!
Ajajajaj! Déčko je těžce porouchané. Roztřepená duha, špunti
nafouklí, jak balónky poletují vzduchem, slunce se kutálí po nakloněné podlaze. Nic nefunguje, jak má. Z rozbitých útrob Déčka se
sype záplava šroubků a koleček. Rozsah nehody je bohužel tak
velký, že se naši hrdinové bez tvé pomoci neobejdou! Sbírej chytré
lidské vynálezy a posílej je na Déčko, aby je Prga mohla použít jako
součástky do rozbitého stroje a postupně ho opravit.
Od začátku prázdnin se dozvíš víc i v nepomuckém turistickém informačním centru.
Více informací na www.spravtetoto.cz

zprávy / zveme vás

svaz chovatelů ovcí a koz
vás srdečně zve na:

OVČÁCKÉ SLAVNOSTI

krajského sdružení západočeského kraje
Koná se: 23. července 2022 | 9:00 - 18:00
Kde: Farní zahrada arciděkanství v Nepomuku (vstup průjezdem
skrz budovu arciděkanství)
Přesanické náměstí 1, Nepomuk 335 01
Vstupné: Dobrovolné
Těšte se na:
Krajská výstava ovcí a koz (krajský šampionát)
Ukázky pasení zvířat s pomocí psů
Grilovaný ovčí sýr, jehněčí kotlík
Doprovodný program (závody střihačů ovcí)
Ukázky zpracování ovčí vlny
Farmářské produkty z místních farem
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ve Žďáru nad Sázavou
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Červencový program digitálního
letního kina v Neurazech
• Pá 1. 7. Tajemství staré bambitky 2
• So 2. 7. Vyšehrad: Fylm
• Pá 8. 7. Poslední závod
• So 9. 7. Mimořádná událost
• Pá 15. 7. Promlčeno
• So 16. 7. Po čem muži touží 2
• Pá 22. 7. Prezidentka
• So 23. 7. Srdce na dlani
• Pá 29. 7. Zpívej 2
• So 30. 7. Ženy a život
Začátek představení 21.30 hodin, vstupné 100 Kč,
změna programu vyhrazena.

foto Pavel Motejzík

Malíř zde připravuje výstavu k životnímu jubileu na slavném
Santiniho schodišti. Vernisáž bude 13. srpna v podvečer v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Během prohlídky půjde
obdivovat nejen repliky obrazů gotických Mistrů, ale rovněž dech
beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem je samonosné
točité schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů. Cisterciácký klášter ve Žďáře nad Sázavou byl na pomezí Čech a Moravy
založen po příchodu prvních mnichů z kláštera v Pomuku (Nepomuku) v roce 1252. Na počátku 18. století přichází do vedení kláštera vzdělaný a energický Václav Vejmluva. Po hospodářské obnově
kláštera se rozhodl pro jeho celkovou stavební rehabilitaci. Po
prvních kontaktech zve do Žďáru mladého architekta Jana Santiniho Aichla a zadává mu přestavbu konventního kostela, následně
i stavbu samotné hvězdy Vysočiny – kostela sv. Jana Nepomuckého.

Josef „Pepíček“ Zíma
rozveselil seniory

Žáci nepomucké ZUŠ se
představili v Městské galerii
V Městském muzeu a galerii se konala v červnu výstava výtvarných
prací žáků Základní umělecké školy Nepomuk. Vernisáž výstavy
ve středu 8. června přilákala množství návštěvníků hlavně z řad
vystavujících dětí a jejich rodičů. O hudební doprovod se postarali
jejich spolužáci z hudebního oboru.

foto Pavel Motejzík

foto Pavel Motejzík

V pátek 17. června vystoupil v nepomucké Sokolovně zpěvák
a herec Josef Zíma. Pořad plný písniček z různých hudebních
žánrů a vyprávění ze zpěvákova soukromého i uměleckého života
byl uspořádán u příležitosti 90. narozenin, které nedávno oslavil.
V pořadu jej doprovázel zpěvák, moderátor, textař, skladatel
a hudebník Pavel Skalický.
Pro diváky z řad seniorů byly vypraveny autobusy z DPS Za
Kostelem, Vlčic a Žinkov.
Publikum se aktivně zapojovalo do představení a známé písně
zpívalo společně s interpretem.
Josef Zíma se svěřil, že už byl skoro všude, ale v Nepomuku
účinkoval poprvé v životě.
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Opera Libuše pod Zelenou horou nadchla diváky
Zhruba 900 diváků (což odpovídá kapacitě Národního divadla v Praze) a další desetitisíce
u televizních obrazovek TV Noe
zhlédly dne 11. června open
air představení opery Libuše
v Klášteře pod Zelenou horou,
u příležitosti 150. výročí vzniku
opery. V hlavní roli vystoupila
Eva Urbanová, která je legendární Libuší od roku 1995. „Mít
u nás takovou superdivu a neudělat jí Libuši doma, to by byla
hodně veliká ostuda,“ řekl na
závěr představení za organizátory na pódiu Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu
Nepomucko. Opera Libuše
byla v regionu uvedena poprvé
v historii. Počet obyvatel obce
Klášter se ten den zpětinásobil.
Představení pořádaly Mikroregion Nepomucko, obec Klášter
a město Nepomuk ve spolupráci se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem a sólisty
Národního divadla.
Generální partneři:
Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský
kraj a KLAUS Timber a. s.
Akce se konala pod záštitou
Martina Baxy, ministra kultury
ČR, a Rudolfa Špotáka, hejtmana Plzeňského kraje.
foto Martin Myslivec

Poděkování
Do poslední chvíle jsem kvůli jistým okolnostem zvažovala, zda se vydat v sobotu 11. června do Kláštera na Libuši – tedy na představení té slavné
české opery Bedřicha Smetany, jež je uváděna jen při slavnostních příležitostech. Že jsem nakonec šla, toho nebudu nikdy litovat. Byl úžasný
zážitek poslouchat pod širým nebem Smetanovy tóny, zpěv Evy Urbanové i dalších operních umělců, mít přitom před očima nádhernou kulisu
naší Zelené hory, vnímat na klášterské návsi krásu vzrostlých lip, a to zvláště při dojemné Přemyslově árii „Ó vy lípy, ó vy lípy, praotců ruka vsadila
vás…“, být jedním z tisícovky přítomných posluchačů… To vše nám, divákům, umožnili pořadatelé (Mikroregion Nepomucko, město Nepomuk
a obec Klášter) dokonalou přípravou této – v místním měřítku – velkolepé, ojedinělé akce, dokonce přenášené televizí Noe.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na její bezchybné organizaci. A hlavně tomu, v jehož hlavě se zrodila myšlenka na uspořádání open air
představení (jak se moderně říká) a který tuto myšlenku uskutečnil, který musel myslet na tisícerý detail, který vše koordinoval tak, že se složitá
souhra podařila: Pavlu Motejzíkoví, manažerovi Mikroregionu Nepomucko!
Děkuji za všechny spokojené diváky i za sebe!
Marie Bílková
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Téma: Revize plánu investic
V lednových novinách jsme zveřejnili plán investic města Nepomuk na letošní rok a v únorovém čísle jsme
se zastupitelů ptali, které z investic podporují. Za poslední půlrok se však mnoho změnilo, od růstu cen energií
a stavebních materiálů po vypuknutí války na Ukrajině. Dnes je jasné, že původní plán se bude muset upravit.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
„Které investice mají podle vás stále prioritu a měly by se uskutečnit,
a které byste naopak zrušili nebo odsunuli na později?“

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Nebudu mluvit o konkrétních investicích, ale o principech, které považuji za důležité. Nepochybně je třeba dokončit již započaté investice či
investice nevyhnutelné (např. z důvodu havarijního stavu kanalizace)
anebo ty, kdy se městu podařilo získat dotaci, bez které by se projekt
nepodařilo realizovat s tím, že bez samotné realizace by město mohlo
přijít o dotaci. Žádnou investici bych nerušil, spíše bych zvažoval
o možném rozložení realizace investice do několika etap (let). Město
by rovněž nemělo rušit investice, které městu přinesou provozní
úspory či zkvalitní občanskou vybavenost a rozšíří služby pro občany.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Velmi rád jsem podpořil na posledním zasedání zastupitelstva
uvolnění finančních prostředků na vybudování chodníku podél
hlavní silnice I/20 od Unibricku k Normě. Chyběl zde dlouhá léta
a jeho realizace přispěje ke kultivaci a urbanizaci této dopravně
exponované lokality. Ocenil bych, aby byl doplněn i výsadbou
stromořadí. Jinak jsem ale žádné výrazné škrty v rozpočtu zatím
nezaznamenal, což ovšem neznamená, že v něm nefigurují
položky, které považuji za zcela zbytečné - zejména městský
kamerový systém.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Na otázku týkající se investic opět není jednoduchá a jednoznačná
odpověď. Některé plánované investice jsou už částečně realizované
nebo rozpracované. Považuji za rozumné je dokončit.
Další hledisko úprav rozpočtu může vycházet z aktuální situace na
Ukrajině a s tím jsou spojené výdaje na uprchlíky, jejich ubytování,
hmotnou pomoc i pro školáky, kteří budou od září žáky mateřské
i základní školy. Pravda, část finanční podpory jde od státu a krajů,
ale nepokrývá potřeby měst a obcí ze 100 %.
Které položky z rozpočtu odsunout na jindy by bylo na dlouhou
debatu nejen současného zastupitelstva a Rady města Nepomuk, ale
i občanů, případně zástupců firem, kterých by se odložení konkrétních investic týkalo.
Nebudu tady jmenovat konkrétní položky, které považuji za prioritní a které bych zrušil, to není věc subjektivního názoru, ale kolektivního projednání.
Nelze ani opomenout tu skutečnost, že za necelé čtyři měsíce proběhnou v celé republice komunální volby. Osobně bych byl rád, aby
nově zvolené zastupitelstvo mělo po celé své volební období takový
rozpočet, který by při rozumném hospodaření nenutil plánované
investice oddalovat, nebo dokonce vyřazovat z plánu.

Miroslav Němec ml. (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Rozpočet města Nepomuk na rok 2022 byl na podzim roku 2021 sestaven velmi „střídmě“, neboť byl sestavován v době vrcholící covidové
pandemie a navíc v době, kdy nebylo jisté, zda v rámci rozpočtového
určení daní (zejména z výběru DPH) nedojde k výraznému zkrácení
finančních prostředků přitékajících do města z těchto vybraných daní.
Naštěstí k tomuto zkrácení ze strany státu následně nedošlo a město
Nepomuk má možnost v letošním roce hospodařit s podobnými prostředky jako v minulých letech. V letošním, minulém a předminulém
roce se rovněž povedlo městu uhradit úvěr z minulého volebního
období a město tak není zadluženo, což je rovněž pozitivní zprávou,
především při pohledu na obrovský růst úrokových sazeb. S ohledem
na uvedené si myslím, že ve finančních možnostech města je zrealizovat všechny plánované investice z rozpočtu, které bude reálně
možné zrealizovat. Záměrně uvádím, které bude možné zrealizovat,
neboť řada investic nebude realizována proto, že to nebude objektivně možné pro absenci projektové dokumentace nebo absenci stavebního povolení.
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Nabídka práce

Miroslav Němec st. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Upřednostňuji ponechání v plánu těch investic, které slouží co nejvíce občanům, tj. komunikace, chodníky, investice pro zásobování
pitnou vodou. Na později bych posunul realizaci bytů v nástavbě
Hotelu Dvorec.

Střední škola a Základní škola, Oselce, č. p. 1, 335 46 Oselce,
pracoviště Blovice, Setecká 235, 336 01 Blovice
Václav Novák (KSČM)
Podporuji všechny smysluplné investice, které slouží naprosté většině občanů Nepomuka a okolí. Je nesmyslné budovat u základní školy
hřiště s umělým povrchem a tartanovou dráhou okolo. Jsem zásadně
proti tomu, navíc tato investice, odhadnutá dříve na 30 milionů, by
stála minimálně 40–50 milionů. Podporuji drobnou opravu přírodního trávníku fotbalového hřiště u školy a zbudování in-line dráhy
kolem něj, jako je to v Blovicích a Nezvěsticích.

?

Vážení občané,
jak by se měl podle vás upravit plán
investic města Nepomuk?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Střední škola a Základní škola, Oselce, č. p. 1, 335 46 Oselce

přijme učitele/ku anglického jazyka

Plat: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, platová tř. 12 (33 140 – 43 200 Kč měsíčně podle věku
a praxe). Po zkušební době příspěvky z FKSP – penzijní, stravování.
24,90 Kč
29,90 Kč
9,90 Kč
109,00 Kč
119,00 Kč
119,00 Kč

Nabídka platí od 6. 7. do 19. 7. 2022
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Kunín smetana 12% 375g
JČ Niva 50%
JČ Eidam uzený 44%
Lipánek tvarohový 130g mix druhů
Uzené vepř. ocásky za 1 kg
Salám Horal se sýrem cena za 1 kg
Maďarský točený salám cena za 1 kg

Plat: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 5, po zkušební době osobní příplatek
+ příspěvky z FKSP – penzijní, stravování.
Bližší informace podá paní Matoušková, hospodářka školy,
tel. +420 773 071 715

Úvazek: 1,00
Nástup: od 1. 9. 2022
Požadavky: VŠ vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících, trestní bezúhonnost

Nabídka platí od 6. 7. do 19. 7. 2022
v prodejně „U Stodoly“
Romadur 100g
Tvaroh na strouhání 140g
BIBI krém 70g mix druhů
Libové párky EXTRA cena za 1kg
Gothajský salám cena za 1kg
Uzené vepř. ocásky za 1 kg

přijme kuchaře/ku

Dvousměnný provoz – ranní a odpolední směny
Úvazek: 1,00, tj. 40 hodin týdně
Nástup od 1. 9. 2022
Požadavky: vyučen v oboru

Bližší informace na tel. 773 071 714, 373 749 053
Kašparová Markéta nebo na mailu info@stredniskolaoselce.cz

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

29,90 Kč
189,00 Kč
189,00 Kč
17,90 Kč
119,00 Kč
109,00 Kč
149,00 Kč

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

Požadujeme:

Nabízíme:

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

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

Nabídka platí od 6. 7. do 19. 7. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Ariel gel 90 PD
Ariel prášek Color 80 PD
Ariel kapsle 52 ks

práce s moderními stroji

Chceš to zkusit? Přidej se k nám.

299,90 Kč
299,90 Kč
299,90 Kč

SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 593 131 nebo mobil: 724 057 333
E-mail: info@sinepo.cz

www.sinepo.cz
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Oslovili jsme tentokrát i místní p
„Jak hodnotíte podmínky podniká
Jaký dopad na vaše podnikání o
s epidemií koronaviru a opatřen
Jak svého
by vám
mohlo město N
29. května napadl své spolubydlící, dále
zaměstnavatele
a nakonec poškodil vybavení ubytovny. (v souvislosti s koronavir
Dne 8. června byl v pozdních večerních
v čekárně
ČDse sešlo
I přes hodinách
bouřlivé
období

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
V období od 15. května do 10. června řešili nepomučtí policisté řadu
případů, rádi bychom vás seznámili s některými z nich. Nejprve
začneme oblastí BESIP.
V odpoledních hodinách 16. května zasahovala hlídka OOP
Nepomuk u tragické dopravní nehody na silnici č. II/230 u obce
Novotníky. Po střetu s motorovým vozidlem zde podlehla svým
zraněním cyklistka.
Dne 2. června ve večerních hodinách byla hlídka OOP Nepomuk
povolána k dopravní nehodě v Mladém Smolivci, kde z jízdního
kola spadl muž a lehce se zranil. Při dechové zkoušce bylo naměřeno 1,46 promile alkoholu v dechu.
Krátce před půlnocí 4. června byli nepomučtí policisté vysláni
k obci Podhůří, kde na křížení silnic č. I/20 a č. II/188 došlo
k dopravní nehodě. Řidič osobního vozidla zn. Škoda Felicia
nedal přednost při vjíždění na hlavní komunikaci a střetl se
s projíždějícím osobním vozidlem zn. Suzuki SX 4. Na místě bylo
zjištěno, že řidič Felicie není držitelem řidičského oprávnění
a při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 2,09 promile alkoholu
v dechu. Zmíněné vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu
a nebylo pojištěné. Zajímavostí pak je, že i většina jeho osádky
byla pod vlivem alkoholu.
Ve sledovaném období nepomučtí policisté ve zvýšené míře
eskortovali osoby na protialkoholní záchytnou stanici. V drtivé
většině případů se však jednalo o stále stejného muže.
Poprvé se tak stalo odpoledne 22. května, kdy dotyčný ležel pod
vlivem alkoholu na náměstí Augustina Němejce. Během eskorty
pak vyhrožoval zakročujícím policistům.
K druhému případu došlo večer 26. května, kdy muž ležel pod
vlivem alkoholu poblíž železniční trati ve Dvorci. V tomto případě
nebyl schopen podrobit se dechové zkoušce.
Znovu byl zajištěn a eskortován hlídkou OOP Nepomuk večer
28. května – tentokrát na jedné ze zahrad ve Dvorci nadával
tamním obyvatelům a vyhrožoval jim. Na místě „nadýchal“ 2,42 promile alkoholu v dechu.
Na protialkoholní stanici strávil noc a ráno 29. května byl propuštěn. Ale ještě téhož dne se vrátil na výše uvedenou zahradu,
kde nadával majitelům a rozkopal popelnice. Poté z místa utekl
a nepomučtí policisté jej nalezli ležícího v lesním porostu mezi
Dvorcem a Nepomukem. V tomto případě se odmítl podrobit
dechové zkoušce.
Muž byl propuštěn z protialkoholní záchytné stanice následujícího dne ráno. Ani tentokrát se ale nepoučil a v poledne
vykopl dveře jednoho z bytových domů v nepomucké ulici Za
Kostelem. Poté zde odcizil několik párů bot a keramickou konvičku. Věc byla oznámena Městské policii Nepomuk, která vyrozuměla OOP Nepomuk. Strážníci zastihli osobu na místě, kde
ji spoutali a podrobili dechové zkoušce – 3,35 promile alkoholu
v dechu. Hlídka OOP Nepomuk následně muže zajistila a eskortu
na protialkoholní záchytnou stanici provedla na dožádání hlídka
městské policie. Věc je v současné době šetřena pro podezření
z krádeže vloupáním.
Nepomučtí policisté zajistili muže znovu v odpoledních hodinách 31. května. Tentokrát poté, co odcizil zboží v jedné z prodejen na náměstí Augustina Němejce. Podezřelý byl eskortován
na protialkoholní záchytnou stanici, kde „nadýchal“ 3,28 promile
alkoholu v dechu.
K poslednímu případu došlo 3. června v podvečerních hodinách,
kdy ležel pod vlivem alkoholu na náměstí Augustina Němejce.
I v tomto případě skončila věc eskortou na protialkoholní záchytnou stanici.
Dalším hříšníkem, kterého nepomučtí policisté vezli na protialkoholní záchytnou stanici, byl cizinec z Dožic. Ten v podvečer

ve Dvorci nalezen silně opilý a pomočený cizinec. U dotyčného byla
provedena dechová zkouška, při které bylo naměřeno 3,38 promile
alkoholu v dechu.
V poslední době byl ve služebním obvodu OOP Nepomuk zaznamenán nárůst majetkové trestné činnosti. Například na přelomu
května a června se neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje
v jednom z nepomuckých bytových domů. Odsud pak odcizil dvě
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Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi
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Poděkování
Mikroregion Nepomucko prostřednictvím předsedy Jiřího Švece
a manažera Pavla Motejzíka děkují příslušnicím Městské policie
Nepomuk za organizaci příjezdu a parkování návštěvníků představení Open Air Libuše i jejich odjezdu po konci akce.
Jiří Švec za Mikroregion Nepomucko a město Nepomuk

Děti z nepomuckého dětského
domova se zúčastnily
charitativní cesty k Baltu

foto MP Nepomuk

V uplynulém období se strážníci zaměřili opět na znečišťování
veřejného prostranství a porušování vyhlášky města Nepomuk
o zákazu požívání alkoholických nápojů. Zejména asociální osoby
jsou nejčastěji kontrolovány a postihovány za případná opakovaná
porušení. V devíti případech se jeden a ten samý muž požíváním
alkoholu uvedl do takového stavu, že usnul prakticky kdekoliv
(na zemi na parkovišti, na zemi vedle laviček, na zastávce BUS,
na chodníku apod.). Vždy byl hlídkou městské policie probuzen
a rozchozen. Následně z místa vždy odešel. V jednom případě
hlídka MP pojala podezření, že se tentýž muž pod vlivem alkoholu
dopustil trestného činu, proto si strážníci na místo přivolali hlídku
PČR, které celou událost předali k dořešení. Vzhledem k tomu,
že muž byl opět silně pod vlivem alkoholu, byl zároveň strážníky
odvezen na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. V dalším
případě znovu stejný muž močil na dům na náměstí Augustina
Němejce v Nepomuku. Opět byl pod vlivem alkoholu a odmítl své
jednání s hlídkou MP řešit, proto byla celá událost postoupena
na příslušný úřad.
Od 13. do 15. května, kdy se v Nepomuku konala pouť, ve dne
i v noci prováděli strážníci dohled nad veřejným pořádkem a dodržováním přechodného dopravního značení. V jednom případě byl
zjištěn muž, který byl silně pod vlivem alkoholu. Neovládal svůj
pohyb, nebyl schopen ani s pomocí strážníka samostatně chodit,
hrozilo nebezpečí, že si způsobí zranění, a tím tedy ohrožoval
svůj život a zdraví a vzbuzoval veřejné pohoršení. Ve spolupráci
s hlídkou PČR byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
Dne 19. května se konala beseda žáků 4. třídy ZŠ s Městskou
policií Nepomuk. V rámci prevence kriminality byly děti seznámeny s problematikou kyberšikany.
V sobotu 11. června proběhla v obci Klášter kulturní akce Open
Air Libuše, kde vypomáhali strážníci z Nepomuku. Hlídka usměrňovala provoz na komunikaci vedoucí z Nepomuku na Klášter
a dohlížela na veřejný pořádek.
V pondělí 13. června se v Mateřské škole Nepomuk konal den
s integrovaným záchranným systémem, jehož se účastnili i strážníci Městské policie Nepomuk. Děti si zblízka prohlédly policejní
auto a vybavení strážníků a připomněly si základy z BESIPu.
str. Lucie Taušlová, velitel městské policie

V rámci projektu filantropa Tomáše Slavaty Cesta k Baltu zdolávalo
580 km dlouhou trasu 10 dětí ze tří dětských domovů. Startovalo
se v pondělí 13. června z DD Krompach a plánem bylo dojet za pět
dní až do Heringsdorfu.
Deseti statečnými jsou Martin, Petr, Lukáš, Honza, Dominik,
Patrik, Honza, Kristián, Láďa a Honza z dětských domovů DD
Chrudim, DD Pardubice a DD Nepomuk.
Děti věří, že své kilometry promění v cílovou částku 250 tisíc
korun. Výtěžek ve výši 100 tisíc korun podpoří předčasně narozené děti a zbývající částka poputuje rovným dílem do domovů
pro seniory, které si děti samy vyberou.
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Červenec ve Fénixu
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
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Keramika U Mistrů a Zuzi.Smi - upcyklované šperky
pořádají

15 - 17. 7. 2022
RELAXAČNÍ TVOŘIVÝ VÍKEND
Vyčaruj z hlíny skřivánka, proměň
kávovou kapsli ve stylový šperk

Máme YOUTUBE kanál a Instagram – najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Připravujeme pro vás letní příměstský tábor pro děti 7–11 let na
téma „Chceš s námi vyřešit záhadu“
25.–29. 7. 2022
Přijímáme přihlášky, cena: 1 950 Kč včetně oběda a jedné svačiny.
Univerzita III. věku: pro zájemce 55+, přednášky od října jednou za
14 dní

Co vás čeká:
točení na kruhu
modelování z hlíny
tvoření šperků z kávových kapslí a PET lahví
večer u táboráku
v sobotu večer ohnivé překvapení
relax a pohoda v kruhu žen

Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, jógamatky). Vstupné 150 Kč

Každý den je rozdělen na dopolední a odpolední program.
Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny.
Občerstvení a kuchyňka k dispozici
Nástroje i materiál jsou pro vás v ceně připraveny na místě
Začínáme v pátek 15.7. v 17:00 a končíme v neděli 17.7. v 17:00
Info: Zuzana 773 118 605 nebo Jitka 728 043 148

Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč / jedna
návštěva, 400 Kč / pět návštěv
11.–15. 7. Příměstský tábor Martiny Vlasové, více info u lektorky
na tel. 774 170 690

Cena víkendového kurzu je 1990,Pro rychlíky je do 15.6. speciální cena 1490,kód slevy je: HVEZDY

Počet míst je omezen, tak neváhejte a zamluvte si to svoje na:
www.zuzismi.eu/produkt/relax-vikend-kurz/

15.–17. 7. Relaxační tvořivý víkend „Vyčaruj z hlíny skřivánka,
proměň kávovou kapsli ve stylový šperk”
Co vás čeká: točení na kruhu, modelování z hlíny, tvoření šperků
z kávových kapslí a PET lahví, večer u táboráku, v sobotu večer ohnivé
překvapení a relax a pohoda v kruhu žen.
Info: Zuzana 773 118 605 nebo Jitka 728 043 148

Lesní klub

Hledá se lektor PC kroužku: Člověk, který rád pracuje s dětmi, je
zodpovědný, milý, samostatný, má praktické znalosti z tohoto oboru
a předá je dětem.
Kancelář: pondělí–pátek 8:00–12:00 hodin
nebo po telefonické domluvě
Krásné léto přeje
Petra Voblizová a lektoři Fénixu

pořádá

PříMěstské táborY
Bezděkovec
u
Nepomuku

25.-29.7.
8 - 16 hodin
22.-26.8.

pro děti 3,5 - 6 (7 let)
přijímáme pouze náhradníky
zdravé stravování, pobyt venku,
svobodná hra, respektující přístup
1800,- (program, 2 průvodci, zdravý oběd a
odpolední svačina, nápoje)

www.divocatka.cz
604341981 |info@divocatka.com

ZŠ Nepomuk
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Třeťáci si prohlédli nepomuckou hasičskou zbrojnici

Naši žáci v plzeňské zoo

Školní rok 2021/2022 je za námi. Žáci dostali vysvědčení, s deváťáky
jsme se slavnostně rozloučili v aule a škola na dva měsíce osiří.
Nastává nejoblíbenější část školního roku – letní prázdniny. Přejeme všem svým žákům a také všem zaměstnancům, aby si odpočinuli a nabrali síly na další školní rok.
Červen bývá ve škole hektický a ani letošní nebyl výjimkou.
Třídy vyrážejí na školní výlety, uzavírá se klasifikace a pořádají
se další různé akce.
Ve středu 1. června se uskutečnil Dětský den. Některé třídy vyrazily do přírody, jiné se rozhodly strávit den sportem. 7.A připravila
pro třeťáky ve škole den plný her, soutěží a kvízů.
Ve druhých a třetích třídách proběhl preventivní program Hasík.
Děti se seznámily s tím, jakým způsobem probíhá evakuace a co
mají dělat v případě požáru doma nebo ve škole. V rámci projektu
Vzdělávání 4.0 ve spolupráci s Gymnáziem Blovice jsme navštívili
Nižbor a Koněpruské jeskyně.

3.A a 3.B společně navštívily nepomuckou hasičskou zbrojnici,
v družině proběhl preventivní program Jíme zdravě a naši mladší
žáci vyrazili do plzeňské zoo.
Dne 17. června se konal dodatečný zápis ukrajinských dětí,
během něhož jsme zapsali ještě tři budoucí prvňáčky. V pondělí
20. června proběhla v nepomucké Sokolovně Noc talentů, kde naši
žáci předvedli, že zvládají zpěv, tanec i další umělecké disciplíny.
Přestože jsme se potýkali s karanténami jednotlivých tříd,
nemuseli jsme v letošním školním roce zavřít celou školu, což
považujeme za největší pozitivum. A tak si přejeme, aby příští
školní rok 2022/2023 proběhl bez karantén, uzavírek a dalších
protiepidemických opatření.

Konec basketbalové sezóny
Vážení sportovní fanoušci, vyvrcholením basketbalových soutěží byla účast
starších žáků na krajském finále v Domažlicích. Naši chlapci se nebojácně
vrhli do zápasů ve skupině, kde jsme narazili na oba pozdější finalisty ze
Švihova a Domažlic. Přes prohru s oběma týmy jsme předváděli rychlý
a pohledný basketbal s mnoha dosaženými body. Přesto na straně soupeřů
převážila kvalita sestavy plná basketbalistů z různých oddílů. V závěreč‑
ném utkání o 5. místo s družstvem Tachova jsme se bohužel nedokázali
srovnat s odlišným posuzováním zákroků ze strany rozhodčího v porov‑
nání s předchozími zápasy, někteří kluci byli podráždění a nesoustředili se
plně na hru. Tento přístup však není cestou k vítězství a neustálé diskuze
s rozhodčím nám pouze ubíraly sil. Přesto je konečné 6. místo v kraji pro
nás velkým basketbalovým vítězstvím a cennou zkušeností.
Naši školu reprezentovali: Jakub Hřídel, Tomáš Turek, Jan Štván,
Jaroslav Duraj, Václav Hejpetr, Kryštof Kotiš, Matěj Lukáš, David Jára
a zraněný Zdeněk Müller

Krásné prázdniny všem přeje ZŠ Nepomuk!
Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
Pohár rozhlasu
Haló, haló, hlásíme se vám z vrcholu školní atletiky, a to z Poháru rozhlasu,
který se konal již tradičně v Přešticích. Ve čtyřech kategoriích v konkurenci
10 škol naše sportovce čekaly následující disciplíny: běh na 60 m, skok
daleký, skok vysoký, hod míčkem / vrh koulí, běh na 600 m / 800 m / 1000 m
/ 1500 m a štafeta 4x60 m. Naši závodníci střídali skvělé výkony s těmi méně
zdařilými, všichni však nechali na sportovišti veškerou svoji snahu. Zvláště
v závěrečných vytrvalostních bězích předvedli všichni až heroické výkony.
Kdo neviděl např. finiš Žanety Chodorové v běhu na 800 m, ten může jen
litovat! V konečném výsledku starší žáci dosáhli na skvělé 3. místo, mladší
žáci skončili 4., mladší žákyně obsadily 5. místo, starší žákyně pak konečné
10. místo. Všem cca 40 závodníkům děkujeme za účast, zvláště pak žákům
9. tříd, pro něž to byla poslední sportovní reprezentace ZŠ Nepomuk.
Vážení, děkujeme za krásný čas strávený při sportovních soutěžích!
Tělocvikáři ZŠ Nepomuk
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rozhovor měsíce

Vodu v rybníce
máme mokrou
Rozhovor s Michalem Palackým
Text: Hana Staňková
Foto: Hana Staňková, archiv kempu

Pokud vím, kemp na Novém rybníce, který se nachází asi dva kilometry od Nepomuku,
je na Nepomucku jediný svého druhu. Vznikl už v roce 1983 a vybudovali jej členové tehdejšího
Svazarmu. Název dostal podle přírodního rybníku, který láká ke koupání i rybaření. A protože
je červenec, čas dovolených, požádala jsem o rozhovor jeho správce Michala Palackého.

Michal Palacký s manželkou Petrou před recepcí kempu

19

20

rozhovor měsíce

Kemp po řádění vichřice v říjnu 2021
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Jak jste se dostal k provozování kempu?
Kemp patří Automoto klubu Nepomuk a já se v roce 2019 stal jeho
jednatelem a zároveň správcem kempu. V únoru 2021 jsme s manželkou Petrou založili firmu s názvem Kemp Nový rybník Nepomuk
s.r.o. a zároveň uzavřeli s Automoto klubem nájemní smlouvu na
kemp na deset let.
Říká se, že v páru neexistuje většina. Jak funguje váš rodinný podnik?
Funguje velice dobře, s manželkou se vzájemně doplňujeme. Já se
starám o technické věci a manželka o vše, co se týká ekonomiky.
Jaké služby nabízíte?
Nabízíme ubytovací služby. Máme dřevěné dvoulůžkové a čtyřlůžkové chatky, osmdesát míst je v kempu vyhrazeno pro obytné
přívěsy včetně přípojek elektrického proudu a výlevky. Další místa
máme pro stany. Kuchyňka, umývárny, WC a sprchy jsou společné.
Pro klienty je WIFI připojení k internetu zdarma.
Přímo v areálu je umístěna restaurace, která nabízí celodenní stravování.
Rybník má upravenou písečnou pláž, půjčujeme loďky a šlapadla.
Dále u nás najdete hřiště na minigolf, fotbal, tenis a volejbal a také
dětské hřiště.
Klatovskému rybářství prodáváme povolenky k rybolovu a staráme
se o rybník, aby byla voda čistá a rybám se dařilo.
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Kolik lidí v kempu pracuje?
Pracuji tam já, manželka, zahradník a paní na úklid. V restauraci
mají své zaměstnance.
Dále nám vypomáhají kamarádi. Všem bych chtěl touto cestou
moc a moc poděkovat.
A co máte na starosti vy, jako šéf?
Jako šéf zajišťuji technické záležitosti v kempu, jak jsem již zmiňoval. To je vlastně cokoliv, co je třeba, od nakupování materiálu po různé řemeslné práce, na které si troufnu. Jsem vyučený
truhlář, ale taky dělám zedníka, instalatéra… A když si nevěřím,
volám odborníky.
Co se vám na té práci líbí a co vás v poslední době potěšilo?
Je to práce s lidmi a v přírodě. A dělám velké stavby, to mě baví. Mám
radost, že jsme postavili pódium. Také mě těší, že funguje dobře
spolupráce s restaurací.
Jste také starostou v Třebčicích, jak to jde skloubit?
Někdy je to velmi náročné, ale dá se to.
Jak relaxujete?
Relaxuji rybařením a s rodinou. Vzadu máme karavan, tak tam
k večeru utečeme a aspoň na hodinu vezmu pruty a sednu k vodě.
Ale teď už začne plná sezóna, tak to nepůjde.

Kdo jsou vaši klienti?
Naši klienti jsou ze všech konců Evropy. Jezdí k nám hlavně Češi,
Němci, Poláci, Nizozemci, Rakušané, Italové a Francouzi. Ale máme
také návštěvníky z Austrálie a kamaráda z Ghany, který nám přislíbil
show v bubnování na africké bubny.

Jaké ryby tady jsou?
Všechny, od cejnů po okouny. Máme tady krásné 40 centimetrové
okouny, obrovské štiky, sumce, tolstolobiky okolo 25 kil. Jsou tady
kapři skoro metroví. Osazeno máme pěkně. Měli jsme tu rybářskou
školičku z Rožmitálu pod Třemšínem a ti byli unešení.

Kdy máte hlavní sezónu?
Kemp máme od letošního roku otevřený celoročně, ale hlavní sezónu
máme od května do září.

Jaká je voda v rybníce?
Říkám obvykle, že v rybníce máme vodu mokrou. Ale také je čistá,
teplá a nezapáchá.

Co se děje v kempu v zimě?
V zimě opravujeme, na co v létě není čas, a připravujeme se na další
sezónu. Každý si myslí, že v zimě v kempu nic neděláme, ale to je
veliká mýlka, nezahálíme.

Jaké máte v kempu plány do budoucna?
Plánů máme mnoho, ale minulý týden nám bylo oznámena předsedou Automoto klubu Nepomuk Martinem Kašem nemilá zpráva
a pro nás dosti překvapivá informace, že chtějí kemp prodat. Tak
nevíme, jaká bude další budoucnost kempu a našeho působení. Náš
hlavní plán byly opravy chat, ale nyní pozastavujeme větší investice.
Čas ukáže, co bude dál.

Co je letos v kempu nového?
Myslím si, že spousta věcí. Mezi ty nejdůležitější bych zařadil
výrobu dřevníku, který je dominantou příjezdové cesty. Dále jsou
zateplené a nově vybavené záchody pro rybáře. Ve dvoulůžkových
a některých čtyřlůžkových chatách byla položena nová podlahová krytina. Vybudovali jsme čtyři mola z druhé strany rybníka,
která slouží k rybolovu i k odpočinku. Máme novou krytinu golfové chaty a v dalších dnech plánujeme i opravu jejích vnitřních
prostor.
Letošní hlavní třešničkou je výstavba pódia, na kterém se bude
konat 5. července první koncert, bude to EKG Heart rock.
Kemp také postihla vichřice, co se stalo a co jste museli
opravit?
Ano, vichřice nás zasáhla v říjnu 2021. Spadlé stromy nám v kempu
způsobily veliké škody na chatách a oplocení. Tímto chceme poděkovat městu Nepomuk, které nás nenechalo ve finanční tísni a poskytlo
nám peněžitou pomoc na částečné úhrady oprav.
Jak přežil kemp covidovou dobu?
Jako všichni ostatní. Museli jsme zavřít, nikdo tady nebyl. Pak se
zase lidé báli, co bude, odvolávali rezervace. Teď naopak zájem
narostl. Asi to souvisí také s tím, že jsme nabídli dlouhodobé stání
karavanům. Mohou tady být celý rok a jsou lidé, kteří k nám jezdí
jako na chalupu.

Co byste čtenářům vzkázal na závěr?
Čtenáře bych rád pozval do kraje lesů, vod a strání. Rybáře bych
nalákal na krásné léto a bohaté rybářské úlovky a zážitky. Kempaře
bych pozval do klidného, útulného kempu, kde je každý vítán a ve
kterém mohou relaxovat, ale také se dobře najíst.

Děkuji vám za rozhovor.

Michal Palacký je povoláním nábytkář, je mu 46 let a je ženatý.
Má rád rybařinu a motorky a poslouchá Kabáty a Rybičky 48.
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Návštěvy Františka Křižíka v Nepomuku
Významného elektrotechnika Františka Křižíka jistě není nutno
podrobně představovat. Na svět přišel 8. července 1847 v Plánici,
a v letošním roce si tak připomínáme 175. výročí jeho narození. Kromě
známého zdokonalení obloukové lampy se proslavil především coby
tvůrce elektrického železničního signalizačního zařízení, prvních
elektrifikovaných tramvají v Praze i v dalších městech, první elektrifikované železniční dráhy z Tábora do Bechyně, světelné fontány na pražském výstavišti či mnoha elektráren. Elektrotechnice se
Křižík věnoval téměř celý život, který byl nejen neobyčejně pestrý,
ale i dlouhý, neboť zemřel 22. ledna 1941 ve Stádlci u Tábora ve věku
nedožitých 94 let.
Do Plánice se vždy rád vracel, jak poznamenal i ve svých pamětech:
„Často se zajedu podívat na své rodiště, na krásný nicovský kostelíček
a na ten chudý, ale krásný kraj, ke kterému mě poutá tolik vzpomínek.“
Blízko měl rovněž k dalším místům v okolí, mezi něž se řadil zmíněný
Nicov a také Nepomuk. Kraj pod Zelenou Horou poznal Křižík již jako
malý chlapec, když navštěvoval proslulé svatojánské poutě.
Po cestě mu matka vyprávěla o jednom z příslušníků jejich rodiny,
Václavu Karlu Voráčkovi, jenž kdysi v Nepomuku vykonával duchovní
správu. Pocházel ze Švihova, odkud se někteří členové rodu Voráčků
přestěhovali do Plánice. Babičkou budoucího elektrotechnika byla
Marie Voráčková, kterou pojal za manželku bednář Matěj Bohunek.
V březnu 1803 se jim v Plánici narodila dcera Marie, tedy Křižíkova
matka. Doplňme, že zmíněný Václav Karel Voráček byl v našem městě
nejprve fundačním kaplanem u svatého Jana, později působil jako farář
ve Vrčeni a následně se vrátil zpět do Nepomuku, kde se stal roku 1763
děkanem a byl jím až do své smrti v květnu 1773.
Pro zajímavost můžeme ještě dodat, že se zdejším krajem byl spojen
i další člen rodu Voráčků, a sice Antonín Josef Voráček, který se rovněž
narodil ve Švihově, působil coby zámecký kaplan na Zelené Hoře,
následně se stal fundačním kaplanem v Nepomuku a poté farářem ve
Vrčeni. Lze odhadovat, že se snad mohlo jednat o bratra nepomuckého děkana, ke konkretizaci příbuzenského vztahu nám ale neposlouží matriční záznamy, jelikož švihovské matriky narozených jsou
dochovány až od roku 1715. Jasnější představu se však podaří získat po
objevení poslední vůle faráře Antonína Josefa Voráčka, v níž je děkan
Václav Karel Voráček uveden jako „nejdražší bratr“.
V Křižíkově rodině se tradovalo, že Václav Karel Voráček daroval
Nepomuku kostelní zvon. Proto matka během výše zmíněných cest
na poutě synovi vštěpovala: „Budeš-li se dobře učit, můžeš být třeba
i takový pán, jako byl velebný a veleučený pan strýc, nepomucký
děkan. A můžeš pak třeba i rozdávat takové krásné a veliké zvony.“
K tomu bychom měli dodat, že se nejednalo o pouhou legendu, neboť
Václav Karel Voráček skutečně věnoval svou pozůstalost na pořízení
zvonu do kostela svatého Jana Nepomuckého. V červenci 1775 obdržel plzeňský zvonař Jakub Vilém Seitz zálohu 1000 zlatých. Celková
suma za zhotovení činila 4015,48 zlatých, přičemž zde byly ještě jiné
vedlejší výdaje související s dopravou či umístěním zvonu. Pro úplnost
přidejme stručnou zmínku o jeho pozdějším osudu. Dne 6. července
1835 zapálil blesk stavení č. p. 24, načež se oheň začal šířit na další
domy a zachvátil i věže svatojánského kostela. Zvon při požáru spadl
a poškodil se. Po této velké ztrátě navíc následovala další, jelikož roku
1837 byla z kostela odcizena oltářní socha Jana Nepomuckého. Rozbitý
zvon se nakonec odvezl do Plzně, kde byl v dílně známé zvonařské
rodiny Pernerových přelit nový, jehož hlas se městem poprvé rozezněl na podzim 1848. Nové sochy svatého Jana se pak místní dočkali
koncem září 1849.
Kladný vztah k Nepomuku si František Křižík uchoval až do
pozdních let svého dlouhého života. Významné pocty se mu dostalo
roku 1935, kdy po něm byla pojmenována turistická stezka spojující Nepomuk s jeho rodnou Plánicí. K jejímu otevření došlo
11. srpna 1935. U svatojánského kostela, mezi domy Rudolfa Petra
a Zikmunda Fischla, se nacházela slavobrána a na Fischlově domě

František Křižík při otevření turistické stezky roku 1935,
zdroj: Alexandr BERNDORF, Topografie neb místopis města Nepomuka
za leta 1540–1940, II. díl, Praha 1962, s. 742/1.

č. p. 157 byla umístěna deska s nápisem „Křižíkova stezka“, kterou
kryla státní vlajka. Od rána panoval ve městě čilý ruch a scházeli
se hosté. V deset hodin dopoledne pak dorazil na náměstí vůz
s Františkem Křižíkem, jenž se vydal na začátek stezky, kde byl
již očekáván početným shromážděním.
Slavnostní akci zahájilo hudební vystoupení, poté nepomucký
starosta Václav Kubík přivítal Křižíka i ostatní hosty a ocenil činnost
místního odboru Klubu československých turistů, který se zasloužil
o realizaci trasy. Promluvil také plánický starosta František Hinz, jenž
poděkoval za poctu, že stezka byla věnována právě jejich slavnému
rodákovi. Spisovatel Alexandr Berndorf pohovořil o Křižíkově životě
a zásluhách, připomněl jeho dětská putování do Nepomuku a rozprávěl též o krásách domova a o cestovním ruchu. František Křižík
poděkoval za prokázanou poctu, zavzpomínal na návštěvy nepomuckých poutí a zmínil také děkana Václava Karla Voráčka. Mezi účastníky
slavnosti byl rovněž přeštický okresní hejtman a současně zástupce
plzeňské turistické župy Josef Maruna, který promluvil o významu
turistiky. Následně předseda nepomuckého odboru Klubu československých turistů Zdeněk Berndorf s Františkem Křižíkem otevřeli stezku přestřižením pásky a odhalením desky. Vystoupil zdejší
pěvecký spolek Smetana a slavnost byla ukončena státní hymnou.
Odpoledne se pak jelo automobily až do Plánice, kde se Nepomučtí
s Křižíkem a dalšími hosty rozloučili. Na okraj doplňme, že František
Křižík při příležitosti zpřístupnění stezky věnoval 400 Kč nepomuckému špitálu a 600 Kč místnímu turistickému odboru.
Stezka se těšila oblibě veřejnosti, zmiňoval se o ní denní tisk
a pronikla také do turistických průvodců. Projít si ji ostatně
můžeme i dnes. Začíná u svatojánského kostela, odkud pokračuje uličkou k rybníčku Kaplanka a stoupá ke hřbitovu svatého
Prokopa. Další cíl představuje vrch Šibenice, následuje cesta kolem
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potoka Muchovky (též Mihovky) k rybníku Jednota, odtud na kopec
Brabečnice a poté přírodním parkem Plánický hřeben stále po
červené turistické značce k rozcestí Kakov a na Velký kámen. Lze
také zvolit částečně odlišnou trasu, vyjít z Nepomuku po červené
značce do Kozlovic a za touto obcí směrem na Kramolín odbočit
k Brabečnici. Z Velkého kamene potom stezka sestupuje do Lovčic,
vede do Kvasetic a končí v Plánici.
V roce 1935 se František Křižík dočkal v Nepomuku největšího
uznání, je ovšem potřeba říci, že se nejednalo o jeho poslední návštěvu.
Zavítal sem rovněž v lednu 1937 na slavnostní ples a znovu v červnu
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téhož roku, kdy byl ve městě uspořádán večírek na počest jeho
90. narozenin.
Závěrem ještě dodejme, že z Nepomuku pocházel jeden z Křižíkových přátel. Šlo o Jana Buchala, narozeného 8. února 1848 do rodiny
zdejšího učitele Řehoře Buchala, jehož životním osudům jsme se
nedávno také věnovali (viz Nepomucké noviny č. 5/2022). Jan Buchal
se vypracoval ve známého pražského advokáta, byl rovněž zdatným
hudebníkem a psal básně, zemřel však předčasně již 31. května 1900.
Lenka Špačková

Pojeďte do Vídně „Po stopách Habsburků“
Poznávací zájezd do Vídně „Po stopách Habsburků“ organizuje
1. října 2022 Mikroregion Nepomucko. V programu zájezdu bude
návštěva františkánského kostela, který je zasvěcen sv. Jeronýmovi
a kde je na hlavním oltáři gotická Madona Zelenohorská se sekyrou.
V zimním sídle Habsburků Hofburgu navštívíme augustiniánský
kostel, kde se nachází obraz Karla I. Habsburského. Další je v kostele sv. Petra, kde je také oltář sv. Jana Nepomuckého. Odpoledne se
podíváme do kostela sv. Jana Nepomuckého v blízkosti Prátru, kde
jsou vzácné obrazy Křížové cesty, jejichž zmenšené kopie najdeme
i v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.

V programu bude také osobní volno, čas na vídeňskou kávu
melange, případně sachr dort a také na individuální návštěvu
Císařské hrobky nebo Sisi Musea, císařských apartmánů a stříbrné komnaty.
Předběžné přihlášky do 15. 8. v infocentru v Nepomuku, platba
do 15. 9. přes Plzeňskou vstupenku nebo v infocentru.
Cena zájezdu: 1 000 Kč zahrnuje dopravu autokarem a průvodce.
Zájezd se uskuteční při plné obsazenosti autokaru, tj. 42 osob.
Podle termínu přihlášení budou přidělena místa v autokaru.
Při přihlášení uveďte jméno, příjmení, počet osob, telefon
a místo nastoupení.
Odjezdová místa:
Nepomuk nádraží ČD 5:00,
Sídliště zastávka MHD 5:10, Náměstí u OD COOP 5:20
Návrat cca do 22:30
V případě covidu bude uspořádán náhradní zájezd na zámek Brandýs nad Labem, kde Karel I. Habsburský prožil s manželkou Zitou
nejšťastnější léta svého života, a návštěva kostela sv. Jan Nepomuckého Na Skalce v Praze.
Vstupné: Císařská hrobka 7.50 EUR, děti do 18 let 4.50, Sisi Museum,
císařské apartmány a stříbrná komnata 16 EUR, děti do 18 let 10 EUR.
foto Lukáš Mácha
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Florbalový klub Falcons
Nepomuk „A“ zažil
historickou sezónu
„A“ tým FBC Falcons Nepomuk se poprvé v historii nepomuckého
florbalu probojoval do play off 1. Bohemia ligy malého florbalu
(BLMF). Po základní části skončil tým na šesté pozici v tabulce. Ve
florbale si první čtyři týmy vybírají soupeře do play off, přednostně
podle umístění v tabulce po základní části. Nás si pro čtvrtfinále play
off vybral tým AC Pošta Strašice, který skončil na 1. místě s bilancí
17 výher, dvě remízy a tři prohry. Věděli jsme, že nás čeká těžká
série, a to se také potvrdilo. Přesto, že jsme odehráli velmi vyrovnaná utkání, kdy jsme v prvním zápase prohráli gólem v poslední
minutě 1:0 a v druhém utkání soupeř vyrovnal v poslední minutě
v power play na 3:3, nakonec nás tým Strašic porazil na samostatné
nájezdy. V sérii vyhrál 2:0 a postoupil do semifinále. Soupeři gratulujeme a děkujeme všem fanouškům, sponzorům a ostatním, kteří
se podíleli na podpoře týmu během sezóny.
Hráči, kteří nastoupili během sezóny za „A“ tým: Podroužek Josef
(G), Bárta Tomáš (C), Blažek Martin, Chodora Jan, Šůs Martin, Kováč
Lukáš, Tyrpekl Jan, Milota David, Jára Tomáš, Motejzík Martin, Hubač
Robert, Chodora Richard
Sponzoři „A“ týmu: KLAUS Timber a. s., SKY Trade s. r. o.,
Město Nepomuk
FBC Falcons Nepomuk

Myslivci závodili ve střelbě
na asfaltové terče
Dne 11. června od 9:00 hodin proběhl na střelnici v Prádle u Nepomuka 19. 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 43 střelců z mysliveckých spolků z okolí Nepomuka.
Na prvních třech místech se umístili pánové Václav Houlík, Josef
Kydlíček a Pavel Batovec. Poháry předal hospodář Mysliveckého
spolku Nepomuk Vojtěch Matějka. Za vzorně připravenou střelnici
a celou akci patří poděkování MS Prádlo a MS Nepomuk, touto cestou
také děkujeme všem sponzorům závodu.
Zdeněk Kašpar, Myslivecký spolek Nepomuk
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V Nepomuku se konal
šachový turnaj mládeže
historickou sezónu

foto Zdeněk Flajšman

Šachový klub Dvorec pořádal v sobotu 14. května další ze série turnajů pro mladé šachisty – Ampér. Opět nám vyšla vstříc Základní
škola Nepomuk a díky tomu jsme mohli v jejích prostorách tento
turnaj uspořádat.
Tentokrát šlo o poslední z šestidílného seriálu turnajů, takže
přijeli všichni, kdo si v jednotlivých kategoriích chtěli zahrát nebo
se posunout v celkovém pořadí turnaje. Sice přijelo „jen“ 42 dětí
z celého Plzeňského kraje, ale kvalitě turnaje to jistě neubralo.
Jako v předchozích letech byli i letos nejlepší hráči všech kategorií
odměněni medailemi. Opět jsme měli ve startovním poli několik
zástupců, kteří se chtěli se soupeři poměřit. V kategorii H8 to byl
Vašík Kovář, který uhrál pěkný výsledek a v hojně obsazené kategorii
skončil na 7. místě. Mikuláš Mai, který hrál H10, byl teprve na svém
druhém turnaji, a tak byl především sbírat zkušenosti, v kategorii
mu patřilo také 7. místo. Jediná naše dívka, Michaela Malátová, hrála
kategorii D12, byl to také teprve její druhý turnaj, a i přes to, že šla
hlavně „na zkušenou“, získala ve své kategorii 3. místo. Naším nejostřílenějším zástupcem byl Filip Kodýdek, který hrál v H12 a získal
6. místo. Přestože nezklamal, tak i on dobře věděl, že v jeho silách
bylo lepší umístění.
Po vyhlášení pořadí v našem 6. turnaji proběhlo i vyhlášení pořadí
v součtu celé sezóny a pro nejlepší z hráčů byly ze Šachového svazu
Plzeňského kraje připraveny poháry a hlavně postup na Mistrovství ČR.
Za možnost uspořádat tento turnaj chceme poděkovat Městu
Nepomuk, Základní škole Nepomuk a také sponzorům, kteří přispěli
na ceny pro všechny účastníky: Jan Pondělík – pekařství a cukrářství
Dvorec, Klaus Timber, Unibrick Nepomuk a Auto Kelly.
Zdeněk Flajšman, Šachový klub Dvorec

foto Zdeněk Kašpar
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Mladí fotbalisté bojovali o pohár města Nepomuk

První červnovou sobotu uspořádal FK Nepomuk na svém stadionu
turnaj mladších přípravek (ročník 2013 a mladší). Za krásného slunečného počasí se po obědě sešly na zeleném trávníku týmy FK
Nepomuk, Viktoria Plzeň bílá, Viktoria Plzeň červená, TJ Přeštice,
Sokol Blovice a TJ Blatná. Během patnácti zápasů byla na dvou hřištích k vidění spousta krásných fotbalových akcí, spousta branek
a také spousta emocí. Byly vidět radost ze vstřelených gólů, ale

i slzičky po prohraném zápase. Kluci a holky zápasy skutečně prožívají a nechávají na hřišti všechno. Jak turnaj směřoval ke svému
závěru, bylo jasné, že o vítězství budou bojovat FK Nepomuk a Viktorie Plzeň červená, neboť oba týmy vyhrály všechny svoje zápasy.
Turnaj nemohl mít lepší vyvrcholení než poslední zápas mezi těmito
dvěma týmy. Z vítězství se v nejkvalitnějším zápase turnaje radovali
nakonec kluci z domácího týmu, kteří po vítězství 5:3 brali první
místo. Domácí tým vyhrál po zásluze, když prošel celým turnajem
bez porážky. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Martin Hořejší z Viktorie Plzeň bílá, nejlepším střelcem pak domácí Max Martínek se
13 brankami.
Turnaj proběhl za podpory společnosti Atrium s. r. o., FK Nepomuk
a Města Nepomuk, kterým patří velký dík.
Konečné pořadí:
1. FK Nepomuk
2. Viktoria Plzeň červená
3. Viktoria Plzeň bílá
4. Sokol Blovice
5. TJ Blatná
6. TJ Přeštice

foto Lucie Sýkorová

Jindřich Martínek, FK Nepomuk
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Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Klášter – na ruinách cisterciáckého konventu

Open air představení opery Libuše v Klášteře 11. června 2022, foto Martin Myslivec

Foto archiv obce

Obec Klášter leží přibližně dva kilometry od města Nepomuk, na
úpatí Zelené hory. Její katastrální území je rozloženo na 865 ha.
V současné době zde žije okolo 230 obyvatel.
Obec patří k historicky nejstarším sídlům Nepomucka. Nese název
po cisterciáckém klášteře, který zde byl založen mnichy z německého Ebrachu kolem roku 1145. Tento klášter patřil ve své době
k nejvýznamnějším v Čechách. V roce 1420 byl vypálen husity, jeho
definitivní konec se datuje do druhé poloviny 16. století, kdy v ruinách páni ze Šternberka usadili sedláky z okolí a následně vznikla
vesnice Klášter.
Části zdiva původního konventu jsou dnes vrostlé do současné
venkovské zástavby. Dominantou obce je mohutná zeď, pozůstatky
románské budovy, jež byla pravděpodobně domem opata nebo
hostinským domem.
Druhou dominantou vsi je kaple svaté Markéty, přestavěná v roce
1861 z původní starší kaple. Její součástí je portál, který je považován
za jeden z prvních gotických portálů v Čechách.
Nepřehlédnutelný je též Klášterský rybník, který slouží k chovným
účelům a k rybolovu, částečně i ke koupání.
Nad obcí na vrchu Zelená hora se tyčí stejnojmenný zámek, který
je v majetku obce a v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí
v rámci programu Ministerstva kultury „Záchrana architektonického dědictví“.

region
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S krátkou pauzou osmý rok vede obec starosta Zdeněk Bartošek,
na kterého jsme se obrátili s našimi otázkami.
Historické bohatství vaší obce je známé, chcete něco doplnit?
Vybudovali jsme historickou procházku Klášterem. Je to asi desítka
zastavení s tabulkami, kde má každý fragment cisterciáckého kláštera obrázek a popis, návštěvník může jít po stopách historie a objevovat je.
Také jsme společně s Nepomukem vytvořili cyklostezku Helenka
a s panem Motejzíkem z Mikroregionu Nepomucko jsme ji nechali
osadit dřevěnými sochami, což hodně lidí nadchlo, za to jsem rád.
Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Vím, že je to odtažené od lidí, ale úspěchem je podepsání memoranda o spolupráci na obnově zámku Zelená Hora. Podařilo se také
zhotovení moderního oltáře a sochy Madony pro tamější kostel.
A úplně aktuálně uspořádání představení opery Libuše u nás
na návsi letos v červnu, to je událost, která tady sto let nebude,
a možná víc.
Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Jsem rád, že se nám povedlo uzavřít opravy komunikací. Trvalo
mi čtyři roky přesvědčit Lesy ČR, aby spravily svoji komunikaci,
na kterou jsme navázali a dodělali ji až k jezu. S Nepomukem jsme
opravili silnici k Vyskočilce, na náklady obce cestu k zámku. Nyní
je to uzavřený okruh a dá se říct, že je vhodný i pro jízdu na inline bruslích.
Nepovedla se zavést kanalizace. Bohužel došlo k nedorozumění.
Bylo dohodnuto, že se napojíme na Dvorec, a po třech letech nám
bylo vysvětleno, že to nejde. Budeme se tím znovu zabývat. Nemáme
problémy s vysycháním studen, ale kdyby se kanalizace budovala,
chtělo by to vedle položit rouru, aby byla připravená i na vodovod. Máme vrty, které jsou velice silné. Pokud jde o vodu, tak je
obec soběstačná.
Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
Všechno společenské dění stojí na kulturně sociální komisi, kterou
vede Lucka Jabůrková.

Po představení opery Libuše, zleva Eva Urbanová jako Libuše,
dirigent Milan Kaňák, Michaela Katráková – Krasava, starosta obce Klášter
Zdeněk Bartošek, Svatopluk Sem v roli Přemysla, foto Martin Myslivec

Máme hasiče a sportovce a tyto dva spolky koordinují dětské
akce.
Před covidem jsme pořádali dětské dny, spaní na Zelené Hoře,
opékání buřtů, stopovačky. Každých čtrnáct dní promítalo kino.
Také u nás funguje knihovna, kterou jsme ještě posunuli dál,
protože Božena Rotová chodí po vsi a těm, co nemohou nebo těžko
chodí, knížky nosí.
Hodně dětí se zapojuje do fotbalu. Máme hřiště, které široko
daleko není. A vedle něj ještě multifunkční hřiště, na které jsme
jako obec také přispěli, ale velkou zásluhu na něm má Josef
Baumruk mladší. Provoz hřiště nás stojí poměrně velké finance,
ale jsem rád, že je zájem. Akorát postavit kvalitní A tým se nám
zatím nějak nedaří.
Jaké máte v obci plány do budoucna?
Cíle se vždycky objeví někde, kde je člověk nejmíň čeká, ale v každém
případě bych chtěl naplnit to memorandum o Zelené Hoře, aby se
z ní stalo to, co si zaslouží.
Děkujeme za rozhovor

Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni - pracoviště Klášter, fond Rodinný archiv Auerspergů
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Z činnosti Jednotky dobrovolných hasičů Nepomuk

V období od 16. května do 15. června byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomuk vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje k šesti
zásahům. Jednalo se o tři požáry, jednu dopravní nehodu a dvě
technické pomoci.
K ohlášenému kouři vycházejícímu z oken bytu v komunitním
domě seniorů v ulici U Trati byly 18. května po 10. hodině dopoledne operačním střediskem vyslány jednotky HZS Nepomuk, SDH
Dvorec, SDH Žinkovy a naše jednotka s oběma cisternami. Po příjezdu první jednotky na místo události bylo nejprve nutné provést
vstup přes zavřené okno do přízemního bytu, kde byla průzkumem
na sporáku nalezena hořící plastová konvice. Ta byla vynesena ven
a byt se nechal přirozeně odvětrat. Při požáru nedošlo k žádnému
zranění ani škodě.
Dne 19. května v 15.30 na žádost Zdravotnické záchranné služby
vyjely jednotky HZS i SDH Nepomuk k náhlé zástavě oběhu u muže
v zahrádkářské kolonii v Zeleném Dole v Nepomuku. Jednotky si
převzaly pacienta v bezvědomí od pána, který pomocí operátorky
poskytoval první pomoc, a pokračovaly v resuscitaci s nasazením
automatizovaného externího defibrilátoru a ambuvaku s připojením
na přístroj Saturn OXY. Po příjezdu posádky ZZS a příletu vrtulníku
LZS hasiči dále spolupracovali se zdravotníky a řídili se jejich pokyny.
Následně byla osoba v kritickém stavu transportována do vrtulníku
a obě jednotky se vrátily zpět na základnu.
V neděli 22. května před polednem jsme vyjeli spolu s profesionální jednotkou do Přesanické ulice, kde bylo potřeba pomoci
zraněnému koni postavit se na nohy a odvést jej do stáje. Kůň se
nakonec postavil sám a obě jednotky se po dohodě s chovatelkou
vrátily zpět na základnu.
Společně s jednotkou HZS Nepomuk jsme byli 24. května v 18.42
vysláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na silnici
I/20 u odbočky na Klášter, při které došlo ke zranění dvou osob.
Jednotky zajistily místo nehody, provedly protipožární opatření,
zlikvidovaly uniklé provozní kapaliny a následky nehody. Zraněné
osoby transportovala ZZS do nemocnice. Po dobu zásahu byl v místě
usměrňován provoz střídavě jedním pruhem. Po zadokumentování

nehody dopravní policií byla havarovaná vozidla odklizena mimo
vozovku a byl proveden konečný úklid. Poté se obě jednotky vrátily
zpět na základnu.
K ohlášenému požáru komínového tělesa v rodinném domě v Tojicích vyjely 27. května v půl osmé večer na žádost operačního střediska
jednotky HZS i SDH Nepomuk. Po příjezdu na místo již nebylo patrné
plamenné hoření a hasiči provedli kontrolu tělesa, spotřebiče a jeho
okolí. Místo bylo následně předáno majiteli, škoda nevznikla žádná,
ale protože nebyl předložen doklad o kontrole spalinové cesty, udělil
vyšetřovatel HZS majiteli blokovou pokutu.
Dne 3. června těsně po poledni byl na tísňovou linku nahlášen
požár rodinného domu s garáží v Žinkovech. Operační středisko
nejprve vyslalo jednotky z prvního stupně poplachu, a to HZS Nepomuk, SDH Žinkovy, SDH Jarov a naši jednotku. K události jsme vyjeli
s oběma cisternami a později i s DA Mercedes. Při příjezdu prvních
jednotek na místo bylo zjištěno, že požárem je již zcela zasažena
garáž a podkroví domu a hrozí rozšíření na vedlejší dům. Velitel
zásahu si na místo vyžádal další jednotky, a to jednotky HZS Klatovy,
HZS Přeštice a SDH Měčín. K události dále vyjeli velící důstojník
směny HZS, vyšetřovatel HZS a také Zdravotnická záchranná služba
a Policie ČR. Hasební zásah probíhal několika C proudy zvnějšku
a jedním C proudem vnitřkem budovy do podkroví. Komplikací
bylo několik tlakových lahví, zaparkované osobní auto, ale i zřícená
střešní konstrukce. Na hašení garáže byla nasazena střední pěna
a na uskladněné dříví byly k hašení použity smáčedlové kartuše.
Vodu dovážely cisterny od rybníka Labuť, kde bylo na hrázi zřízeno
čerpací stanoviště. Jako předběžná příčina se jeví závada na elektroinstalaci a výše škody je odhadnuta na cca čtyři miliony korun.
Během zásahu došlo k lehkému zranění zasahujícího dobrovolného
hasiče, kterého ZZS převezla do nemocnice. Požár byl lokalizován za
necelou hodinu a zcela zlikvidován za necelé čtyři hodiny. Na místě
ale ještě zůstala místní dobrovolná jednotka, která prováděla dohled
do ranních hodin následujícího dne a ještě několikrát prolila vrstvy
shořelého materiálu.
Mimo výjezdů jsme provedli několik hospodářských jízd, a to
například asistenci na žádost Kanalizací a vodovodů při čištění
vodojemů nad Vyskočilkou, kde jsme před samotným čištěním proměřovali koncentrace látek v prázdných vodojemech. Dále jsme na
několika akcích v okolí Nepomuku vytvářeli dětmi oblíbenou pěnu.
Ta samozřejmě nechyběla ani na dětském dni na dvoreckém hřišti.
V rámci odborné přípravy členů jednotky jsme 25. května absolvovali na hasičské zbrojnici školení o poskytování předlékařské první
pomoci. Po teoretické přípravě následovala praktická část zaměřená
především na kardiopulmonální resuscitaci s použitím automatizovaného externího defibrilátoru, který máme nově ve vybavení
jednotky. Děkujeme tímto Haně Křížové ze Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje, která školení provedla.
Pro zajímavost profesionální jednotka HZS Plzeňského kraje ze
stanice Nepomuk vyjela v uvedeném období k 30 zásahům. Pětkrát
se jednalo o nasazení jednotky jako tzv. First responder na předlékařskou první pomoc.
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Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Nepomuk

V sobotu 28. května jsme se zúčastnili noční soutěže v Přešíně.
Soutěžilo se v požárních útocích v kategoriích dětí, žen i mužů.
Náš sbor měl zastoupení ve všech třech kategoriích. Družstva dětí
obsadila druhé, čtvrté a šesté místo ze sedmi družstev, družstvo
žen obsadilo druhé místo ve své kategorii a družstvo mužů skončilo na pátém místě.
V sobotu 4. června odpoledne se konalo základní kolo klasické
soutěže našeho okrsku na hřišti v Kramolíně. Soutěžilo se ve štafetě
7x50 metrů s překážkami a požárních útocích, přičemž náš sbor měl
zastoupení ve všech kategoriích. Děti obsadily třetí a čtvrtou příčku
ze čtyř dětských kolektivů. Ženy s přehledem vyhrály obě disciplíny
nad domácím SDH Kramolín a v součtu časů zvítězily o více než
půl minuty. Do mužské kategorie se přihlásilo pět sborů a po dvou
kolech štafetových běhů jsme byli na průběžné první pozici s náskokem několika vteřin. Suverénně nejlepší požární útok i s penalizací 10 sekund pouze utvrdil naše prvenství. Sbory na prvních třech
místech v kategorii mužů i žen postupují do okresního kola, které
se bude konat 3. září na hřišti u ZŠ v Nepomuku.
V sobotu 11. června jsme se zúčastnili oslav 130 let od založení SDH
Myslív. Akce se konala na tamním fotbalovém hřišti a lidé mohli
například zhlédnout ukázku koňské stříkačky a výstavu historických hasičských přileb.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

HLEDÁTE
NOVÉ
ZAMĚSTNÁNÍ?
Jsme specialisté
v řešení systémů
pro úpravu vody

foto archiv SDH Nepomuk
Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

Obsluha formátovací pily / obráběcího stroje
Skladník
Svářeč plastu / montér
Elektromontér
Svářeč oceli / nerezu

www.prominentsystems.cz
kariera@prominent.com
+420 378 227 211
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MODERNÍ KUCHYNĚ V NEPOMUKU
V novém nákupním centru jsme otevřeli provozovnu KOUPELNY ŠOTA.
Díky větším prostorům jsme si mohli dovolit rozšířit sortiment
a to nejen v koupelnách, ale také v oblasti kuchyní, se kterými
máme letitou zkušenost již z naší prodejny v Klatovech.
Novou kuchyň si u nás rozhodně vybere každý náročný i méně
náročný zákazník.
Je možné vybrat si moderní nebo rustikální styl, nabízíme velkou
škálu dekorů a barev spolu s kvalitním kováním BLUM.

Vaši kuchyňskou linku vybavíme dle představ a požadavků
včetně drobných doplňků.
AKCE na červenec a srpen - ZDARMA Vám připravíme cenovou
kalkulaci včetně 3D návrhu.
Na vaši návštěvu se těší tým odborných prodejců.

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

E-mail:
E-mail: nepomuk@rkevropa.cz
nepomuk@rkevropa.cz
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Vyklízení,
úklid,
drobné
Vyklízení, úklid, drobné opravy,
opravy, údržba
údržba zeleně.
zeleně.
Profesionální
zpracování
nabídky
nemovitosti,
tržní
odhad,
plán
Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
prodeje.
Inzerce na
na podstatných
podstatných placených
placených realitních
realitních serverech.
serverech.
Inzerce
Výběr kupce,
kupce, právní
právní servis,
servis, převod
převod nemovitosti
nemovitosti včetně
včetně přepsání
přepsání elektroměru
elektroměru aa plynoměru.
Výběr
plynoměru.
PENB
PENB

Financování obchodu hypotéčním úvěrem.

•
Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
••
Kompletní
právní
přepsání
Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty,
chalupy,
čivčetně
pozemku?
Kompletní
právní servis
servis
včetně
přepsání elektroměru
elektroměru aa plynoměru.
plynoměru.
••
Pojištění
Pojištění majetku,
majetku, ale
ale ii životní
životní pojištění.
pojištění.
Dohodněte si nezávaznou schůzku
v
naší
kanceláři.
••
Vyklízení
nemovitosti,
úklid,
drobné
opravy.
Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
••
Rekonstrukce
Rekonstrukce malé
malé ii zásadní.
zásadní.
Zpracujeme Vám nezávaznou nabídku na realitní
služby
podle
Vašich představ.
••
Stavební
Stavební práce.
práce.
T: 736 525 740

NOVINKA

Cena: 4.250.000 Kč

Cena: 300.000 Kč

2 730 000 Kč

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

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

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

Kód: 55356

Kód: 55214

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

farnost
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Nová socha sv. Jana
Nepomuckého v Brazílii

Úcta k sv. Janu Nepomuckému
v Mexiku
Čtvrtá část

Dnešní text Svatojánského koutku je poslední, který se vztahuje
k tématu úcty Mexičanů k našemu světci. Tentokrát budeme čerpat
poznatky z knihy profesora pražské univerzity, dr. Klementa Borového, „Sv. Jan Nepomucký, mučedník a hlavní patron Království
českého“ vydané v roce 1878, tedy o 17 let dříve, než byl vydán spisek
Vincence z Pauly Andrada, z něhož jsme čerpali pro texty předchozích tří Koutků. Kniha byla vydána ke 150. výročí Nepomukova svatořečení. „Ke hrobu sv. Jana Nep. připutovali dne 15. září 1861 poutníci
z republiky Mexikánské,“ píše Klement Borový a uvádí jména oněch
tří poutníků – byli to František Verea, biskup z Monterrey, jeho
tajemník Antonín Vega a světící biskup František. Přijeli nejprve do
Říma k papeži Piu IX. a z Itálie odcestovali do Prahy ke hrobu sv. Jana,
aby se mu v katedrále poklonili. Účel jejich cesty byl však ještě jiný:
získat ostatek sv. Jana Nepomuckého pro diecézní kostel v Monterrey, který byl zasvěcen Nepomukovi. Proto se vydali za pražským
arcibiskupem ještě do Vídně. Jistě ostatek, i když se o tom Borový
nezmiňuje, získali. Než však do Vídně odjeli, měli ještě v Praze splnit
prosbu jednoho mexického katolíka: za jeho peníze (bylo to 40 zlatých) nechat udělat zlatý zub a ten z vděčnosti položit na hrob SJN.
Proč zlatý zub? Onomu věřícímu z Mexika totiž „dáseň od zubu hnila“
a lékaři mu nedovedli pomoci. I utekl se s prosbou k sv. Janu a dáseň
se mu uzdravila. Tajemník Vega skutečně našel jistého pražského
kněze, který zajistil zlaté zhotovení zubu, jenž byl posléze na několik
dní položen na světcův hrob a poté se ho využilo „k potřebám hrobu
Svatojánského“. Klement Borový píše ještě o návštěvě mexického arcibiskupa michoakonského Klementa Munguiy, který se vydal do Prahy
na nepomucké slavnosti v květnu v roce 1865; sloužil 21. a 22. května
u Nepomukova hrobu mši svatou. Tito Mexičané byli v té době asi
nejvzdálenějšími poutníky ke hrobu SJN. Naopak čeští turisté putující po Mexiku jsou překvapeni, kde všude na Johánka narážejí. Píšou
o tom na svých blozích na internetu; například v roce 1988 dvě české
turistky objevily na dohled od Popocatepetlu barokní kostelík sv. Jana
Nepomuckého, stojící na kopci nad městečkem Cholula. Dodávají, že
Mexičané měli často za to, že tento světec pochází z Itálie.

V našem partnerském městě São João Nepomuceno (Svatý Jan Nepomucký) ve státě Minas Gerais v Brazílii odhalili památník tomuto
českému světci, a to přesně v den svátku patrona tohoto města
(16. května 2022). Socha zhruba v životní velikosti stojí v kašně na
podstavci, který připomíná pražský Karlův most, tedy místo, odkud
byl tento mučedník podle legendy svržen do řeky a tedy zavražděn.
Na desce stojí:
Svatý Jan Nepomucký, náš patron, narodil se v Čechách, ve městě
Nepomuk (družební město São João Nepomuceno) kolem roku 1345.
Byl zpovědníkem královny Johany Bavorské, manželky krále Václava
IV. Pro to, že odmítl králi vyzradit tajemství zpovědi jeho královny, byl
popraven a vržen do vod řeky Vltavy. Jeho tělo se našlo na studeném
břehu zalito jasnojasnou září. Byl blahořečen v roce 1721 papežem
Inocencem XIII. a v roce 1729 byl svatořečen papežem Benediktem
XIII. a dodnes je připomínán jako „mučedník zpovědi“.
Zdroj: David Koubek, Luis Pontes

Marie Bílková

Poutě a slavnosti v Nepomuku
a okolí v červenci

Pohled na město Monterrey, foto Valdez Lopez, zdroj Wikipedie

• SO 2. 7. v 13.00 Kladrubce – mše svatá u příležitosti setkání rodáků
• NE 3. 7. v 15.00 Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie
– poutní mše svatá
• ÚT 5. 7. v 9.30 Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje
– poutní mše svatá
• ÚT 5. 7. v 11.00 Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyrila a Metoděje
– poutní mše svatá
• SO 9. 7. v 13.00 Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa
– poutní mše svatá
• SO 16. 7. v 14.00 Partoltice, kaple Panny Marie Karmelské
– poutní mše svatá
• NE 17. 7. v 11.00 Oselce, kaple sv. Markéty – poutní mše svatá
• NE 17. 7. v 14.00 Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty
– poutní mše svatá
• NE 24. 7. v 10.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba – poutní mše svatá
- v 16.00 Arciděkanství, zahradní slavnost
• NE 30. 7. v 9.30 Kasejovice, kostel sv. Jakuba – poutní mše svatá
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kulturní kalendář
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–neděle 8.30–11.30 a 12.00–17.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena.

NEPOMUK / červenec 2022
do 31. 8. Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme –
výstava obrazů ak. malířky Victorie Kodl-Janotové, kostel sv. Jakuba,
vstupné 50 Kč / 30 Kč
do 31. 12. Výstava Ve službě za všech okolností – od protektorátní policie
k Policii ČR 1942–2022, úterý až neděle 10.00–11.30 a 12.00–17.00 hodin,
Městské muzeum a galerie Nepomuk
červenec, srpen Otevřen zámek Zelená Hora, pátek, sobota, neděle od
10.00 do 17.00 hodin, www.zelenahora.cz
do 15. 10. Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky, panelová výstava zapůjčená z Muzea Bedřicha Smetany v Praze, úterý–neděle
10.00–11.30 a 12.00–17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
1. 7. – 3. 9. Historie čokolády v Československu, úterý až neděle 10.00–11.30
a 12.00–17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
1. 7. The Dixie Hot Licks – jazz-acoustic DIXIELAND z Plzně, Malá letní
scéna, od 20.00 hodin, vstupné dobrovolné
2. 7. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, od 8.00 do 12.00 hodin,
náměstí A. Němejce, vstup zdarma, živá hudba Dáma s hranostajem
2. 7. O pirátech a malé velrybě – pohádka pro děti v podání divadla Múza,
Městské muzeum a galerie Nepomuk, od 10.00 hodin, vstupné 50 Kč

27. 7. Myši patří do nebe – animovaný rodinný film, promítání od 21:30,
Zelenohorská pošta, vstupné 100 Kč.
29. 7. DJ Jesus František (rock´n´roll punk HC country), Zelenohorská
pošta, od 20:00, vstup zdarma.
29. 7. Ester Kočičková & Moody Cat Band: jazzové standardy česky
a nestandardně, Malá letní scéna, od 20.00 hodin, vstupné 100 Kč
29. 7. Výroční koncert – 40 let Arakainu a Lucie Bílá, od 17.00 hodin, zámek
Zelená Hora, předprodej vstupenek přes Ticketstream
30. 7. – 31. 7. Nepomucký trojúhelník, tréninky od 8.30 hodin, start závodu
9.30 hodin, Nepomuk sídliště, závod historických motocyklů a sajdkár
3. 8. Párty Hárder: Summer Massacre – nekorektní komedie, promítání
filmu od 21:15, Zelenohorská pošta, vstupné 120 Kč.
5. 8. Květy (duo) – brněnská alternativní skupina, vstupné dobrovolné,
od 20.00 hodin, Malá letní scéna
6. 8. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, od 8.00 do 12.00 hodin,
náměstí A. Němejce, vstup zdarma, živá hudba Srbští muzikanti

okolí Nepomuka / červenec 2022
do 31. 7. Hrátky s drátky II. – výstava drátenických výrobků Ladislava
Lokajíčka, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí
do 28. 8. Zbraně a zbroj z dílny Vladislava Ruperta, ukázky replik historických zbraní a zbroje, út–ne 10.00–17.00 hodin, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích
do 18. 9. Letem světem s naším motocyklem, výstava, út–ne 10.00–17.00
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
do 30. 11. Naše paní Božena Němcová II., výstava, út–ne 10.00–17.00 hodin,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, připraven i animační program pro
školní a zájmové skupiny „Kouzelný kufřík Boženy Němcové“

5. 7. EKG heart rock, od 20.00 hodin, Autokemp Nový rybník, vstupné 100 Kč

2.–3. 7. Měcholupská pouť, pouťové atrakce, 2. 7. od 13:00 hodin přejezd
přes lávku, zápis od 12:00 hodin, od 20:00 hodin zahraje kapela Ponorka

6. 7. Mimořádná událost – tragikomedie Jiřího Havelky (režiséra filmu
Vlastníci) oceněná Českým lvem, promítání filmu od 21:45, Zelenohorská
pošta, vstupné 120 Kč.

8. 7. Český varhanní festival, Gabriela Eibenová – soprán, Adam Viktora
– varhany, kostel sv. Petra a Pavla Mileč, od 19:00 hodin

8. 7. ZASTODESET – česká pop-rocková hudební skupina z Domažlic,
Malá letní scéna, od 20.00 hodin, vstupné dobrovolné
13. 7. Afrika na Pionýru – dokumentární road movie, promítání filmu od
21:45, Zelenohorská pošta, vstupné 100 Kč.
15. 7. Sukulent Sound – koncert kapely z Kamenice nad Lipou
(hip-hop reggae funky crossover), od 20:00, Zelenohorská pošta,
vstupné dobrovolné.
15. 7. Svatba bude – divadelní komedie v podání souboru Histrio, Malá
letní scéna, od 20.00 hodin, vstupné dobrovolné

9. 7. Zámecké diskohrátky, od 20.30 hodin, nádvoří zámku Spálené Poříčí
9. 7. Setkání rodáků v Čečovicích, od 13:00 hodin na návsi v Čečovicích,
v případě nepříznivého počasí v sálu KZ, pořádá SDH Čečovice
14. 7. Červená Karkulka – loutková pohádka – Divadlo ŠUS, od 17.00 hodin,
náměstí Spálené Poříčí
16. 7. Setkání rodáků v Zahrádce, od 10:00 hodin, hasičský klub Zahrádka,
pořádá SDH Zahrádka
16. 7. Cidre punk fest, Moštárna Újezd u Chanovic, fb: cidrepunkfest, divokejablko.cz

16. 7. Barokní koncert mezzosopranistky Elišky Zajícové, od 18.00 hodin,
kostel sv. Jana Nepomuckého, vstupné dobrovolné

21.–27. 7.

20. 7. Kdyby radši hořelo – komedie o hasičích, kteří nemají, co hasit, promítání filmu od 21:30, Zelenohorská pošta, vstupné 120 Kč.

23. 7. Měcholupské dunění, od 14 hodin, šermíři, tamboři, historické
ležení, stánky, tvoření, osm kapel ve stylu ska a tvrdší muziky

22. 7. Lignit + Pšeničky, Malá letní scéna, od 20.00 hodin, vstupné dobrovolné

30. 7. Hrají a zpívají mladí Plzeňáci!, Klub tanečních souborů Rokytka,
od 19.00 hodin, Spálené Poříčí

23. 7. XXVIII. Nepomucké pivní slavnosti – populární přehlídka malých
pivovarů s pestrým hudebním programem, od 11:00 do 24:00, náměstí
A. Němejce, vstup zdarma. Pořádají: Nepal, z.s. a město Nepomuk.

31. 7. Žákovec & Volínová, od 15.00 hodin, náves Podhůří, pořádá Spolek
pro Podhůří

23. 7. Ovčácké slavnosti, od 9.00 do 18.00 hodin, Arciděkanství, vstupné
dobrovolné, krajská výstava ovcí a koz, ukázky pasení zvířat pomocí psů,
grilovaný ovčí sýr, jehněčí kotlík, ukázky zpracování ovčí vlny

Letní kino město Spálené Poříčí
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vzpomínka

vzpomínka

„Scházíš nám, ale v srdci
a vzpomínkách stále zůstáváš.“

Dne 22. července 2022 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustil
pan Pepča Kovář ze Dvorce.

Dne 5. června to byly tři roky,
co nás navždy opustil milovaný
dědeček Václav Václavek.

Stále vzpomínají maminka, sestra
s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

vzpomínka

„Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžem dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.“

Dne 25. července 2022 uplyne 30 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Miloslav Brož.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 8. července 2022 uplyne pět let,
co nás navždy opustila paní Renata
Marounková, roz. Pružincová.
S láskou stále vzpomínají maminka,
sestra s rodinou a děti.

řádková inzerce

inzerce / informace
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Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce
a další práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.
Prodám past na velké myši, nová – 100 Kč, oves 60 kg – 150 Kč, starší
káď 120 l – 100 Kč. Tel. 776 814 094.
Prodám králíčata 2 měsíce stará ks 125 Kč. Tel. 776 814 094.
Prodám kosiště do. výroby 180 Kč, kosu 100 Kč. Past na krtka 50 Kč.
Tel. 776 814 094.
Koupím zahradu nebo pozemek na zahradu v Nepomuku. Tel. 725 021 789.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

sponzor měsíce

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

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

inzerce
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sponzor měsíce

KANALIZACE A VODOVODY
Starý Plzenec, a.s.
Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec - Sedlec
Historie společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
sahá do šedesátých let minulého století, kdy byl vybudován na místě
původní pily moderní areál Okresní vodohospodářské správy – Plzeň jih.
V devadesátých letech byla v rámci privatizace firma transformována ze
státního podniku do současné podoby akciové společnosti. Akcionáři se
staly zejména obce jižního Plzeňska, kterých je nyní dvacet jedna, včetně
Starého Plzence, Nepomuku, Nezvěstic aj.
Stejně jako tehdy, tak i dnes společnost zajišťuje služby v oblasti provozování, výstavby a údržby vodovodních a kanalizačních sítí. Provozujeme více
jak 30 měst a obcí, ve kterých spravujeme vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťujeme kompletní péči úpraven pitných vod a čistíren odpadních
vod. Patříme na českém trhu již k tradičním provozovatelům vodárenské
infrastruktury a jsme partnery i pro obce, které nejsou akcionáři. Obstáli
jsme i ve zkoušce silných zahraničních konkurentů.

Sídlo společnosti ve Starém Plzenci.

Spolupracujeme při přípravě investičních projektů včetně konzultací,
inženýringu a realizace navržených akcí. Nabízíme služby pro údržbu
kanalizací, např. práce protlakového vozu, nebo kamerového monitoringu.
Akreditovaná laboratoř je samozřejmě nezbytnou součástí a poskytuje své
služby i majitelům studen a vrtů pro rozbory pitné vody. Provádíme také
rozbory odpadních vod z domovních čistíren.
Máme stále na paměti, že voda je zdrojem života a měli bychom se k ní
náležitě chovat, ne každý obyvatel této planety může brát pitnou vodu jako
samozřejmou součást svého života, tak jako my.

Historická fotografie z třicátých let 20. století pily u „Chválova“, jak se tehdy
nazývalo toto místo u silnice mezi Sedlcem a Starým Plzencem. V roce 1966
zde byl vybudován areál Okresní vodohospodářské společnosti Plzeň-jih.

SLEVA

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

50%
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