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Budulínek z Horažďovic bavil nepomucké děti

Dne 21. února se v aule základní školy konalo loutkové divadlo spolku
Tyjátr Horažďovice. Klasický pohádkový motiv byl zpracován zábavnou formou se zapojením dětí do děje příběhu. Děti nadšeně spolupracovaly. Těšíme se na další setkání s Tyjátrem!

Nepomucké noviny / duben 2020

Slovo starosty

slovo starosty / zprávy

Pandemie koronaviru – informace
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro území celé České republiky spojeným se šířením onemocnění COVID-19, způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2, vás informujeme: Na telefonním čísle 606 064 933 je zřízena informační
telefonní linka města Nepomuk, která bude sloužit pro přijímání informací a vyřizování dotazů občanů. Uvedená linka je v provozu každý den vždy od 8:00 hodin
do 15:00 hodin do odvolání. Nonstop nouzová telefonní linka pro ČR je 1212. Vývoj
se velmi rychle mění, aktuální informace se proto snažíme poskytovat na webu nepomuk.cz a v NIKA-TV, kde najdete i aktuální otevírací doby a další důležité informace.

Veronika Kozáková, MC Beruška
foto archiv MC Beruška

Vážení občané,
Pater požehnal svatojánským soškám

V neděli 23. února požehnal nepomucký farář Jiří Špiřík během
nedělní mše svaté v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku tři
moderní sošky svatého Jana Nepomuckého od Václava Česáka určené
pro kostely v USA, zasvěcené našemu nejznámějšímu českému světci.
Během mše byly všechny tři sošky také postupně dotknuty originální
relikvií sv. Jana Nepomuckého (viz obrázek). Následujícího dne byly
zabaleny a letecky poslány do USA jako "předvoj" nepomucké výpravy.
Více informací najdou zájemci na svatynepomuk.cz
foto archiv Svatojánského muzea

Fénix navštívil Lukefry

Za velkého zájmu účastníků příměstského tábora ve Fénixu proběhla 5. března beseda s youtuberem Lukefry. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí i odborných rad a natáčely také společná
videa. Výstupy z projektu a videa najdete na webových stránkách
nepomuk.cz. Zde jsou také ke stažení přihlášky na letní turnusy,
které navštíví rovněž nějaký známý host ze světa internetu.
foto Pavel Motejzík

Foto na titulní straně: Karikatury Ladislava Rady z knihy Úsměvy stříbrného plátna
od Vladimíra Thieleho – Marlene Dietrichová, Sophia Lorenová, Charlie Chaplin, Robert Redford
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když se před měsícem v naší zemi objevil
první případ koronaviru, málokdo tipoval, že to postupně naroste do současných
rozměrů. S nelibostí sleduji, jak křivka
nakažených roste, ale zároveň vidím kolem
sebe pozitivní skutečnosti. Lidé v našem
městě se chovají až na malé výjimky zodpovědně, snaží se zůstat optimističtí,
ohleduplní a pomáhají si navzájem. Chtěl
bych vyzdvihnout například nepomuckou pobočku firmy NOVILA Produktions
s.r.o za vstřícný přístup jejich zaměstnankyň při šití ochranných roušek, které šily
v rámci zákonných přestávek a bez nároku
na odměnu. Pomáhají i senioři v Domě
s pečovatelskou službou. Ostatně v tomhle
směru může pomoci každý a roušky donést
na podatelnu našeho úřadu. Budou předány zdravotníkům či do obcí ORP
Nepomuk. V rámci omezujících nařízení
fungují na jedničku povolené obchody
a služby. Dbejte prosím všech zákonných
nařízení naší vlády či sněmovny, jen tak
můžeme tuto nemoc překonat a vrátit
koloběh našeho města co nejdříve do normálu. To se týká zejména chalupářů, kteří
využili naši zatím příznivou nákazovou situaci a houfně se přestěhovali do svých
nemovitostí v našich obcích ORP. Chování
některých vzbuzuje u místních značnou
nevoli, jelikož nerespektují zaběhlá nařízení. Tímto chováním se zabýval krizový
štáb ČR a vydal poslední nařízení tzv. "dva
a dost". Zvýšeným dohledem Policie ČR
a místních samospráv se snad podaří tato
individua umravnit. Přeji vám mnoho
odvahy, optimismu a dobré nálady v této
nelehké situaci. Společnými silami a nasazením to všichni zvládneme.
Jiří Švec, starosta města

Moc děkujeme za všechnu pomoc
Děkujeme, všem, kteří šijí ochranné
roušky. Roušky můžete předat na podatelně
Městského úřadu, budou doručeny
zdravotníkům a do obcí v rámci ORP
Nepomuk. Potraviny U Kadleců (večerka)
na náměstí mají kampaň na nápoje pro
složky integrovaného záchranného systému.
I jim patří dík. Děkujeme také lékařům,
prodavačkám, pošťačkám, řidičům,
obchodům a službám, které mohly zůstat
ve stavu nouze otevřené a fungují. Děkujeme
zaměstnancům úřadu i našemu krizovému
štábu města, že vše zvládají ustát. Děkujeme
všem občanům, kteří se chovají zodpovědně.
Vedení města Nepomuk
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tipy pro občany / z jednání zastupitelstva / dotace

Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) ve čtvrtek
27. února 2020:
ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši
130 620 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020.
ZMN schvaluje pořízení nového nákladního automobilu (náhrada
za vozidlo Avia A 80, nosič kontejnerů) za částku 1 190 000 Kč bez DPH
od VSP auto s. r. o., jehož nabídka měla nejnižší nabídkovou cenu.
Zdeněk Bartošek, starosta obce Klášter, informoval o historii a současné situaci ohledně výstavby v oblasti Borku a poprosil o projednání této záležitosti mezi městem Nepomuk, obcí Klášter a zástupci
kraje. Od roku 2013 se z pozice města veřejný zájem o tuto lokalitu
změnil. Město pořídilo nový územní plán a v něm je dostatek ploch
pro bydlení. Zástupci města Nepomuk počkají na oficiální pozvání
na schůzku z podnětu obce Klášter a zhodnotí její nabídku.
Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, zveme
občany na zasedání Zastupitelstva města Nepomuk, které je
plánováno na 23. dubna.

Městský úřad dočasně
omezil úřední hodiny
V souladu s vyhlášením a doporučením vlády ČR vedení města
Nepomuk přistoupilo k dočasné změně úředních hodin a to takto:
Pondělí: od 8:30 hodin do 11:30 hodin  
Středa: od 14:00 hodin do17:00 hodin
Ostatní část pracovní doby bude úřad pro veřejnost uzavřen.
Ivana Šiftová, tajemnice MěÚ Nepomuk

Dotace na domovní
čistírny odpadních vod

Nepomucké noviny / duben 2020

Zveřejňování videí ze zasedání
zastupitelstva města
Vážení občané,
z důvodu nařízení GDPR nemohou být nadále zveřejňována
a volně přístupná videa ze zasedání Zastupitelstva města Nepomuk v takové podobě jako dosud. Momentálně pracujeme na anonymizaci osobních údajů. Upravená videa budou opět dostupná
ke zhlédnutí, co nejdříve to bude možné. Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

Integrovaná doprava Plzeňského
kraje zavedla prázdninový
provoz a také akční předplatné

ohlédnutí / zprávy

Nepomucké noviny / duben 2020

Z masopustního veselí ve Dvorci
Dne 22. února proběhl již tradiční masopustní průvod masek
v obci Dvorec. Průvod masek vyšel z dvorecké hasičárny kolem
desáté dopoledne. Nejprve prošel část Dvorce pod železnicí tzv.
Huť a následně zbytek horní části Dvorce. Během dne se přidávaly
i další masky z jednotlivých stavení, které jsme navštívili. Někteří
majitelé nás vítali a pohostili nás velice hojně, někteří, i přesto, že
byli doma, maskám neotevřeli. Celkový počet masek byl 27 a byl
to jeden ze silnějších ročníků, co se týče účasti. Věříme, že se nám
podařilo splnit cíl a přinést do jednotlivých domů pohodu, legraci
a dobrou náladu. Za SDH Dvorec bychom chtěli poděkovat všem
maskám za účast a především poděkovat za vstřícnost a pohostinnost majitelům domů. Budeme se opět těšit v příštím roce.

Připojujeme další ohlédnutí
za masopustem

Hasiči SDH Dvorec
Masopust v Kozlovicích, foto archiv obce

Z důvodu zesílených opatření ohledně omezení šíření onemocnění
způsobeného novým druhem koronaviru přechází linky v závazku
veřejné služby Plzeňského kraje od 18. března 0:00 do odvolání
na prázdninový provoz. Zároveň je omezen na vybraných linkách
provoz o víkendu či v podvečerních hodinách. Daná opatření reagují i na omezený počet řidičů. Podrobnosti na: www.idpk.cz/cz/
krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020
Akční předplatné jízdné nabízí možnost cestovat levněji cestujícím, kteří dosud mohli využívat ve vnějších zónách pouze nezlevněné předplatné jízdné. Jedinou podmínkou k uplatnění slevy
je to, že si cestující musí předplatné zakoupit nejpozději tři dny
před začátkem platnosti. Předplatné lze zakoupit na prodejních
místech Plzeňské karty, v bankomatech České spořitelny nebo
přes e-shop Plzeňské karty. Ceny jízdného na: www.idpk.cz/cz/
akcni-predplatne
Zdroj: web idpk.cz

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních
čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené
ČOV. Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO)
v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není
technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se
vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení
(zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce.
Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. Žádost podávají
obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění. Maximální výše příspěvku je odstupňována podle
kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu. Dotace může
pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je
možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren,
jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring
systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let. Žádosti
2. 3. 2020 – 30. 6. 2021. Více na: www.narodniprogramzp.cz

Město Nepomuk oznamuje,
že od 24. dubna 2020 bude
probíhat rekonstrukce okružní
křižovatky U Sokolovny (Nádražní
ulice/Rožmitálská ulice).
Investorem je Plzeňský kraj (SÚS
PK) a zhotovitelem EUROVIA CS,
a.s. V době rekonstrukce bude
na této křižovatce omezen provoz
po dobu nezbytně nutnou.

Lukáš Mácha, specialista CSS

Tomáš Chouň, Stavební a investiční technik, Město Nepomuk

foto Pavel Motejzík

Masopust ve Vrčeni, foto archiv obce

Konec dvorecké dominanty
Celá desetiletí tvořila dominantu Dvorce-Huti vzrostlá lípa u kapličky,
vedle silnice na Srby. Významný strom, který svojí velikostí hravě
strčil do kapsy mnohé památné stromy. V roce 2012 zde proběhla
velká údržba, protože strom začal prosychat, a tak bylo nutné provést
zdravotní řez a mírnou obvodovou redukci koruny. Bohužel bezpečný
stav stromu nevydržel dlouho a v roce 2019 došlo k uschnutí celého
terminálního kmene a několika bočních kosterních větví. Suché
větve jdoucí nad silnici byly odstraněny již na podzim. Na odstranění suchého středu stromu však bylo zapotřebí naplánovat větší
akci, zajistit techniku, uzavírku silnice atd. Dne 18. března v ranních
hodinách akce vypukla. Bohužel se na místě zjistilo, že od podzimu
usychání stromu výrazně pokročilo a jediné větve, které dosud měly
živé pupeny, byly dvě spodní kosterní větve jdoucí směrem nad silnici, zcela mimo hlavní osu kmene. Pokud by došlo k odstranění jen
suchých částí stromu, zůstalo by zde stát nevzhledné torzo s narušenou statikou a minimální perspektivou. Proto jsme na místo zavolali úředníky z odboru životního prostředí a bylo rozhodnuto strom
pokácet celý. Kromě některých větví strom nebyl výrazně napaden
dřevokaznými houbami a důvod jeho náhlého a rychlého odumírání tak nelze spolehlivě prokázat. Sbohem, lípo. Za ukázkovou akci
děkuji všem zúčastněným – pracovníkům města, jeřábníkovi firmy
Silnice Nepomuk, plošinářovi F. Cajthamlovi a hlavně B. Říčkovi
a jeho kolegům, kteří to celé nahoře odpracovali. Počítá se s výsadbou nové lípy poblíž původního místa.
Václav Kovář, zastupitel, SK Nepomuka a Dvorce

foto Václav Kovář
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Lenka Klausová
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Z činnosti Obvodního oddělení
policie Nepomuk
V období od 15. února 2020 do 13. března 2020 nepomučtí policisté řešili celou řadu případů, rádi bychom vás informovali alespoň o některých z nich.
V odpoledních hodinách dne 22. února hlídka OOP Nepomuk
zastavila v obci Klášter osobní automobil zn. Citroën Xsara. Jeho
řidič se na výzvu policistů podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látek marihuana
a pervitin. Jen o hodinu a půl později stejná hlídka kontrolovala
v ulici Jirky Kubíka v obci Nepomuk osobní automobil zn. Renault
Megane Scenic. Muž za volantem byl podroben dechové zkoušce,
při které bylo naměřeno 2,28 promile alkoholu v dechu.
Přesně o půlnoci z 6. na 7. března byl v nepomucké ulici
U Sokolovny testu na přítomnost návykových látek podroben
řidič osobního automobilu zn. Škoda Octavia. Provedený test
byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.
Dne 7. března v odpoledních hodinách nepomučtí policisté
zastavili mezi obcemi Žinkovy a Kokořov osobní automobil zn.
Škoda Felicia. Jeho řidič „dýchl“ 1,37 promile alkoholu v dechu.
V odpoledních hodinách 8. března hlídka OOP Nepomuk
odhalila v obci Kovčín muže se zákazem řízení, který řídil osobní
automobil zn. Seat Cordoba.
Dopoledne 11. března zasahovala nepomucká hlídka
u dopravní nehody v Nepomuku v ulici U pošty. Řidič osobního
automobilu zn. Renault Megane při odbočování k obchodnímu
domu Norma přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím
osobním automobilem zn. Citroën C2. Nepomučtí policisté podrobili řidiče Renaultu dechové zkoušce, při které bylo naměřeno
0,39 promile alkoholu v dechu.
Téhož dne ve večerních hodinách hlídka OOP Nepomuk
zastavila v Nádražní ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn.
Renault Laguna. Nejenže vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu, ale jeho řidič navíc nebyl držitelem řidičského oprávnění.
Ve večerních hodinách 12. března policisté z OOP Nepomuk kontrolovali v Tojické ulici v obci Dvorec osobní automobil
zn. Hyundai Matrix. Jeho řidička byla podrobena testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost
látky pervitin.
Nepomučtí policisté zasahovali v podvečer 22. února v obci
Nekvasovy při napadení. Podezřelý byl pod vlivem alkoholu, kdy

„nadýchal“ 2,27 promile alkoholu v dechu. Hlídka proto muže
zajistila a eskortovala na policejní celu. O dva dny později v dopoledních hodinách řešila hlídka OOP Nepomuk v nepomuckém
obchodním domě Úslava krádež 10 krabic Granka. Na základě
zjištěného popisu se policistům podařilo pachatele dopadnout
v Nádražní ulici. Věc byla vyřešena blokovou pokutou.
Nejvýznamnějším zákrokem ve výše uvedeném období bylo
stíhání nebezpečného pachatele v odpoledních hodinách dne
17. února. Celý případ se začal odehrávat v Plzni, kde muž přistoupil do osobního automobilu stojícího na semaforu. Ve vozidle byla řidička s malým dítětem. Muž je donutil pod pohrůžkou
násilí vystoupit. Následně vozidlo odcizil a odjel s ním na Přešticko. Zde jej zanechal a odcizil jiný osobní automobil. Poté
odjel do Žinkov, kde se dopustil loupeže – při krátké zastávce
jednomu z místních občanů vytrhl z ruky mobilní telefon. V té
době po něm již pátralo několik policejních hlídek a do akce se
zapojil i vrtulník. Nepomuckým policistům se podařilo pronásledované vozidlo vypátrat v Jarově. Hlídka jej poté pronásledovala do areálu zemědělského družstva v Kokořově. Zde pachatel
několikrát obkroužil areál a při pokusu o únik zapadl v bahně.
Vyskočil proto z vozidla a dal se na útěk přes přilehlou pastvinu.
Nepomucká hlídka jej pronásledovala a muž se před ní pokusil
ukrýt v porostu. Vzhledem k tomu, že na cestě k místu byla již
zásahová jednotka, hlídka přenechala zadržení pachatele jí.
Závěr našeho příspěvku chceme věnovat aktuální epidemii
koronaviru a s tím souvisejícímu vyhlášenému nouzovému stavu.
Vzhledem k době uzávěrky tohoto čísla Nepomuckých novin
a rychle se měnící situaci můžeme pouze apelovat na všechny
čtenáře, aby dodržovali hygienická a regulační opatření a řídili
se příslušnými vládními nařízeními. Osobní kontakt s dalšími
lidmi vyhledávejte jen v nutných případech.
Zároveň bychom chtěli velice poděkovat Václavu Berkovcovi
a jeho manželce z Měcholup, kteří ušili ochranné roušky a 17.
března část z nich darovali našemu obvodnímu oddělení Policie
ČR, příslušníkům nepomuckých jednotek požární ochrany a zdejšímu výjezdovému stanovišti zdravotnické záchranné služby.
Ještě jednou – děkujeme!

Krátké zprávy

Omlouváme se za chybu
v minulém čísle
Nepomuckých novin

Město má nové snímky na mapách. V minulém měsíci byly zpřístup-

něny nové snímky města na aplikaci Google maps – street view,
pomocí nichž se mohou uživatelé projíždět po městě tak, jak bylo
společností Google zachyceno v červenci 2019.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Zlatá kráva zabodovala. Na 30. mezinárodním pivním festivalu

v Českých Budějovicích získal pivovar Zlatá kráva hned dvě
hlavní ceny. První místo za Black IPA a druhé místo za 13 Jiskra.
Blahopřejeme.
V Nepomuku otevřelo nové pekařství. Kyšické pekařství Sýkora s.r.o.

zahájilo v pondělí 16. března provoz své pobočky v Husově ulici č. 132
(místo bývalého řeznictví). Mají otevřeno od 6:30 do 15:00 hodin.

V březnovém čísle našich novin vyšel článek s názvem Tříkrálová
sbírka opět přinesla peníze pro potřebné, ve kterém bohužel
chyběla část věty. Celá věta měla znít takto: I z letošní Tříkrálové
sbírky bychom chtěli obdarovat sociálně slabé rodiny s dětmi
v našem regionu, Dětský domov v Nepomuku a Mateřské centrum Beruška. Redakce se tímto omlouvá.
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Nový supermarket už letos na podzim
V Nepomuku, naproti čerpací stanici Benzina, vzniká nový supermarket. Investorem a majitelem nemovitosti je a bude společnost
UNIBRICK s. r. o., nájemcem a provozovatelem bude řetězec BILLA.
V plánu je nejen výstavba samotného obchodu, ale také zbudování
přiléhajícího parkoviště s kapacitou 70 míst. Ve hře je i dobíjecí
stanice pro elektromobily a ruční myčka. Stavební práce již započaly, v červnu proběhne předání stavby provozovateli a zákazníkům by se dveře měly otevřít už v září letošního roku. Nový obchod
značky, jež zde ve městě ani v rámci blízkého okolí zatím nemá
zastoupení, přinese jistě rozšíření nabídky kupní síly, vytvoření
zdravé konkurence i pestřejší sortiment.
Alice Baumruková Kotylová

Americké turné je odloženo
Z důvodu šíření nákazy koronavirem a zákazu cestování byli členové výpravy do USA nuceni odložit na duben plánované americké
turné. Zatímco bronzové sošky od Václava Česáka byly koncem
února do Ameriky již odeslány a v pořádku tam během jednoho
týdne doputovaly, účastníci si budou muset na výpravu pár měsíců
počkat. „Vše zlé je pro něco dobré, vzhledem k tomu, že finanční
újmu pro nás tento odklad nepředstavuje žádnou, umožní nám to
nyní celý program i jednotlivá zastavení lépe promyslet. Většinou,
když člověk něco zorganizuje, říká si: to bych mohl příště udělat
lépe. A k tomu máme nyní příležitost. Určitě proto chceme vzdát
hold například americkým letcům, kteří zahynuli v letounu Liberator na Dubči a jejichž ostatky spočívají na vojenském hřbitově
nedaleko St. Louis. Nyní je uzdravení celého světa ale mnohem
důležitější,“ uvádí manažer výpravy Pavel Motejzík. Podrobnosti
o cestě budou postupně aktualizovány na webu svatynepomuk.cz

Pozn.: Akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální situace v České republice.

Moderní autobusy
pro Plzeňský kraj

Nabídka platí od 25. 3. do 21. 4. 2020
v prodejně „U Stodoly“

Rodinné 82% 200g
22,90 Kč
Zakysaná smetana 15% 180g
13,90 Kč
Vepřové sádlo 500g 
34,90 Kč
Už se to blíží! V neděli 14. června na 213 linkách vyjede 315 zbrusu
BIO BIFI drink 230g mix druhů 
19,90 Kč
nových komfortních autobusů značek Dekstra, Iveco, MAN a Setra.
Ostravská klobása cena za 1kg
139,00 Kč
Písecký gothajský salám cena za 1 kg
99,00 Kč
		
•
Vybavených klimatizací, Wi-Fi a USB nabíječkami
Nabídka platí od 25. 3. do 7. 4. 2020
•
Většina bude nízkopodlažních
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
•
Některé budou mít skibox nebo cyklodržák a tažné zařízení
Zorba jogurt 150g mix druhů
12,90 Kč
pro cyklovlek
Kunín jogurt 150g mix druhů
9,90 Kč
•
Autobusy bude řídit přibližně 400 řidičů
Jihočeský tvaroh tučný 250g
17,90 Kč
•
Na linkách bude platit nový Tarif IDP. Zaplatit půjde kromě
Eidam cihla 30% cena za 1kg 
129,00 Kč
Uzené vepřové ocásky cena za 1kg
129,00 Kč
hotovosti i bankovní kartou a v celém kraji bude platit PlzeňVysočina cena za 1kg
159,00 Kč
ská karta (Celý kraj přejedete autobusem, vlakem, MHD
Nabídka platí od 8. 4. do 21. 4. 2020
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Gouda 48% cena za 1kg
JČ pomazánkové tradiční 150g mix druhů
Libové párky cena za 1kg
Debrecínka cena za 1kg
Nabídka platí od 8.4. do 21.4.2020
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Sanytol dezinf. Univ. Čistič sprej 500ml
Ariel gelové kapsle Color 14ks 
Papírové ubrousky mix 3 vrstvé

za max. 72 Kč.).

129,00 Kč
22,90 Kč
79,00 Kč
149,00 Kč

69,90 Kč
99,90 Kč
15,90 Kč

Typy autobusů:

•
•
•
•
•

12 minibusů Dekstra s délkou 8 metrů a 20 místy k sezení
145 autobusů Iveco s délkou 10,8 metrů a 35 místy k sezení
92 autobusů MAN s délkou 12 metrů a 43 místy k sezení
29 autobusů Setra 13 metrů s 49 místy k sezení
37 autobusů Setra 15 metrů s 55 místy k sezení

Autobusy už postupně přijíždějí do provozoven Arrivy v Plzni,
Kralovicích, ve Stříbře, Tachově, Domažlicích, Klatovech, v Sušici
a Nepomuku.
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O životě nepomuckého čápa
aneb něco ornitologie a zeměpisu

Nepomucký čáp s GPS lokátorem, čapí pár po letošním
návratu, loňská mláďata, zimoviště čápů v Sharm el
Sheikh v Egyptě, Václav Kovář se zraněným čápem
v červenci 2019. foto archiv Václava Kováře a flickr.com

Čáp bílý je symbolem plodnosti, jara (ale také Alsaska ve Francii)
a mezi lidmi patří obecně mezi oblíbené ptačí druhy. Patří spolu
s čápem černým mezi jediné zástupce rodu CICONIA, kteří žijí
volně v přírodě na území ČR. Na rozdíl od čápa černého, který
žije skrytě v lesích, čáp bílý postupně přivykl na život poblíž lidí.
Snad jediné hnízdiště čápů bílých mimo lidská sídla najdeme
u nás v lužních lesích nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje. Kromě
solitérně hnízdících čápů (jako v Nepomuku) můžeme po Evropě
vidět i celé čapí kolonie, kde v jedné vesnici může hnízdit i několik
desítek párů čápa bílého. Třeba v partnerské obci našeho města
– Bušince na Slovensku – jich hnízdí také více. Historie hnízdění
čápů bílých v Nepomuku je dlouhá. Dle sdělení pamětníků je
v Nepomuku pamatují již v padesátých letech minulého století
(patrně zde ale hnízdili již dříve), a to nedaleko náměstí na pivovarském komíně. Když v roce 1997 byl komín zbořen (v jeho místě
se nyní nachází Pivovarská ulice s bytovým domem), byl na nedaleké zahradě paní Jenčíkové postaven nový sloup s náhradním
hnízdemw. Čápi jej jako náhradu za neexistující komín přijali
a od té doby hnízdí na tomto sloupu. Správu sloupu od roku 2002
zajišťuje Nepomucký ornitologický spolek (jednou za čas nátěr
konstrukce, snížení hnízda – odlehčení). Také zde provádíme každoroční kroužkování mláďat. Kroužkovatel a autor tohoto článku
žije v ulici pod čapím hnízdem a z okna a zahrady svého domu tak
může sledovat, co se na čapím hnízdě děje. Kromě čápů na sloupu
hnízdí i poštolky obecné a malá hnízdní kolonie vrabců domácích.
Čápi jsou tažní ptáci (byť část populace v posledních letech
neodlétá nebo zimuje jen nedaleko v okolních státech – Německo,
Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko apod.) Tito ptáci se pak vracejí na jaře poměrně brzy, ale na druhou stranu riskují, že při
tužší zimě nemusí přežít. Většina čápů však stále létá zimovat
do Afriky, a to většinou do střední až jižní části tohoto kontinentu. K jejich tahu se váže mnoho pranostik, například „Na sv.
Řehoře, čáp letí přes moře…“, ale ve skutečnosti čápi přes moře

moc nelétají. Snaží se mu vyhnout, a i když jich malá část cestuje
přes Itálii a Sicílii a přeci jen přes moře letí, tak většina to bere
buď na západ přes Španělsko a Gibraltar a překonává do Afriky jen
úzký pás moře, nebo naopak na východ a moře překonává prakticky jen v úžinách Bospor a Dardanely v Turecku, případně úzké
Rudé moře v Egyptě. Že nepomučtí čápi preferují východní cestu,
bylo patrné již z výsledků kroužkování. Jedno z hlášení na odečet
okroužkovaného mláděte z nepomuckého hnízda přišlo před lety
z Bulharska. Do Nepomuka v posledních letech pravidelně přilétají kolem 30. března a odlétají i s vyvedenými mláďaty kolem 15.
srpna (náš hnízdící pár, prolétávající čápi se zde mohou objevit
i mimo toto období). Ale kudy přesně a kam létají? Technologie
i v ornitologii značně pokročila a tak dnes existují metody, jak
ptáky sledovat „v přímém přenosu" pomocí GPS/GSM lokátorů,
ale k tomu se dostaneme až za chvíli.
V roce 2019 probíhalo léto pod čapím hnízdem nejprve typicky.
Dne 13. července jsme kroužkovali na hnízdě tři mláďata. A o 10
dní později, 23. 7. 2019 večer, se to stalo. Ve 21:30 zvoní telefon,
neznámé číslo. Říkám si, co se asi děje v tuto dobu, a telefon
beru. Na druhém konci se ozývá pán, který mi hlásí, že s dcerou
právě sebrali v Nepomuku, v Nádražní ulici nedaleko fotbalového
hřiště, čápa, který již za šera letěl ve směru od základní školy
a začal klesat směrem k náměstí a v této ulici narazil do vzdušného vedení drátů nízkého napětí a spadl na zem. Okamžitě jsem
vyrazil na místo a v duchu jsem si říkal, to bude špatné, z něho
bude, jestli to přežije, určitě trvalý hendikep. Chvíli nato již zastavuji před služebnou Policie ČR v Nádražní ulici a čápa přebírám.
Na první pohled a ohmat jsem nenahmatal žádné viditelné zlomeniny křídel či nohou a tak jsem doufal, že je jen potlučený a že se
z toho dostane. Hlavně, aby nedostal zásah proudem nebo neměl
nějaké vnitřní zranění. Noc strávil čáp u nás a druhý den ráno 24.
července byl předán do Záchranné stanice živočichů ve Spáleném
Poříčí. V té době se na hnízdě nacházela dosud nevzletná mláďata

a druhý jedinec z páru. Snad již dokáže vyvést mláďata sám.
A povedlo se, mláďata o pár dní později opustila hnízdo a kolem
17. srpna čápi opustili lokalitu a odlétli. Stav čápa v záchranné
stanici byl dlouho bez jisté prognózy. Patrně pohmožděniny
velmi bolely a čáp nechtěl létat. Teprve když byla jistota, že by se
měl být schopen o sebe postarat, byl dne 27. srpna vypuštěn zpět
na lokalitě. Jeho rodina v té době již byla pryč. Nenapsal jsem ale,
že čáp měl na noze německý ornitologický kroužek a podle něho
jsme zjistili, že se narodil v Německu, Duryňsku, 272 km vzdušnou čarou severozápadně od Nepomuka v obci Breitungen, a to
na jaře roku 2015. Letos tak oslaví páté narozeniny. Ještě předtím, než jsme čápa vypustili, nás napadlo využít možnosti, že čáp
je v zajetí, a instalovat mu GPS/GSM lokátor pro sledování jeho
pohybu. Na jeho pořízení přispělo město Nepomuk a začali jsme
tak sledovat, jak si po vypuštění vede.
A jak toto zařízení vlastně funguje? Je to malý batůžek
na zádech čápa s fotovoltaickým panelem a vysílačem. V nastavených intervalech (v tomto případě každou hodinu) sbírá data
o jeho poloze (GPS souřadnice), teplotě, nadmořská výšce apod.
a v pravidelných intervalech (3x denně) je odesílá ve formě SMS
zprávy (pokud je v dosahu signálu mobilních sítí) do speciálního
programu, který data zpracovává a mimo jiné je převádí na body
v mapových podkladech.
První tři dny po vypuštění trávil na hnízdišti a ke Klášteru létal
na louky lovit potravu (myši, plazy, obojživelníky, hmyz). Čtvrtý
den, tedy 1. září ráno, naposledy zaletěl ke Klášteru a vydal se
na cestu na zimoviště. První den doletěl téměř až k Vídni. Nedaleko ní přenocoval a další den doletěl k Szegedu v Maďarsku. Třetí
den již byl v Rumunsku a velmi rychle postupoval na jihovýchod.
Přes Bulharsko dolétl do Turecka, kde se na jedné lokalitě zdržel
asi 10 dní. Pak zmizel (patrně přes Sýrii letěl mimo dosah signálu
GSM) a najednou se zase objevil v Izraeli. Tam se na několika lokalitách zdržel opět delší dobu a následně pokračoval do Egypta.

Čekali jsme, že překoná Rudé moře a stejně jako jiní čápi bude
pokračovat do Súdánu a dále na jih, ale on namísto toho zakotvil na jihu Sinajského poloostrova u oblíbeného turistického
letoviska Sharm el Sheikh. Na tuto lokalitu dolétl 11. října, tedy
i s pauzami mu přesun trval necelých šest týdnů. Až do 18. února
se zde zdržoval na území několika kilometrů čtverečních, nedělal
žádné velké přesuny a víceméně se držel na stále stejném místě.
Až právě 18. 2. 2020 se dal do pohybu a vyrazil zpět. Hned první
den dolétl do Izraele, kde se zdržel více než dva týdny na stejné
lokalitě jako při podzimním tahu. A pak pokračoval. Neletěl však
úplně stejnou cestou, vzal to přes Libanon a Sýrii více při pobřeží.
V Turecku se také moc nezdržoval a poté, co prolétl přímo nad
Istanbulem, pokračoval přes Bulharsko, kde z velké části kopíroval pobřeží Černého moře, až do Rumunska, kde se konečně
stočil na západ. V neděli 15. března přelétl do Maďarska, v Budapešti se stočil na sever a přelétl na Slovensko, kde oklikou oblétl
ze severu Bratislavu a vletěl do Rakouska a pak do ČR. Na hnízdo
v Nepomuku se vrátil ve čtvrtek 19. 3. v 16:00. Tam ho již čekala
jeho partnerka, přilétnuvší o pár dní dříve.
Během své cesty na zimoviště a zpět čáp přeletěl území 12
států.Česká republika – Rakousko – Maďarsko – Rumunsko – Bulharsko – Turecko – Sýrie – Izrael – Jordánsko – Egypt a při cestě
zpět stihl ještě Libanon a Slovensko.
Přímo přeletěl nad několika hlavními městy (Vídeň, Budapešť, Bukurešť, Istanbul, Damašek), navštívil turistické lokality (Sharm el Sheikh, Mrtvé moře, Galilejské jezero, bulharské
pobřeží Černého moře mezi Tureckem–Burgasem–Varnou), ale
stihl se i potulovat v rumunských Karpatech či po jižním Slovensku. Neletěl oproti jiným čápům, kteří pokračují až na jihovýchod
či jih Afriky, tak daleko, ale přesto jsme rádi, že je v pořádku zpět.
Václav Kovář, Nepomucký ornitologický spolek
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Téma: Podnikání v Nepomuku
O podpoře podnikání ve městě bylo již řečeno mnohé. A mnohé se
i podařilo uskutečnit. Stačí se však porozhlédnout po nepomuckém
náměstí, aby bylo jasné, že především v oblasti obchodu a služeb
jsme stále pozadu za srovnatelnými městy, jako jsou Blovice,
Horažďovice nebo Blatná. Navíc podnikání zasáhla současná
opatření proti pandemii koronaviru. V této době nevíme, jak dlouho
potrvá stav nouze, nevíme, co vše bude ještě potřeba proti šíření viru
udělat, ale už teď je jasné, že ekonomický dopad bude značný.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Jak může podle vás město pomoci rozvoji
podnikání v Nepomuku a okolí? Jak může
pomoci místním podnikatelům, jejichž
podnikání ohrozí nebo citelně zasáhnou
současná opatření proti šíření koronaviru?“

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)

Poněkud mne překvapuje, že se ptáte na něco, co se město snaží
dlouhodobě dělat a dělá. Pokud pominu oslovování místních firem
při vyhlašování veřejných zakázek, nabídky spolupráce při správě
města – veřejné osvětlení, nábytek na míru pro úřad a jím zřizované
instituce, výmalby, pokládka podlahových krytin, opravy střech…,
nemůžu opomenout městem různě podporované, nebo dokonce
dotované pobídky. Jsou však věci, které můžeme, a pak ty, kde
nějaký proces hospodaření předepisuje zákon. Myslím, že pokud
nás nějaký podnikající subjekt oslovil a požádal o pomoc, alespoň za mého období nevím, že by byl odmítnut, nebo se nenašlo
nějaké byť kompromisní řešení rozumných podnětů. Co se druhé
otázky týče, ještě před 14 dny v ČR nebyla žádná krizová opatření!
Pokud nedokážu předvídat, co bude pozítří, jak se mohu vyjadřovat k této situaci 14 dnů dopředu (uzávěrka novin byla 15. března,
pozn. red.)? Nejsem ani věštec, ani lhář.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce)

Podpora podnikání je velmi široký problém. V našem městě je
několik větších podnikatelů. Myslím, že těm se relativně daří,
zaměstnávají řadu obyvatel. Situace je ale horší u malých podnikatelů. Těm je dle mého zapotřebí pomoci především v otázkách
nájmů, prostoru pro podnikání, prostě péčí o infrastrukturu města.
Neustále diskutované mrtvé náměstí hovoří samo za sebe. Bude
třeba začít plánovat investice třeba do obnovy budovy bývalé školy,
tyto prostory se pro využití a oživení náměstí přímo nabízejí a zatím
úspěšně chátrají. Co se týče koronaviru, stát vydal jasné a oficiální
instrukce, doporučuji se jimi řídit, nepanikařit, v současné době
není na jakoukoliv lidovou tvořivost, vzhledem k vážnosti problému, žádný prostor.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)

K rozvoji podnikání může město přispět následujícím: 1. Vymezí
území určené k podnikání v územním plánu. To je v současné době
dostatečné. 2. Může podporovat vytváření nových pracovních příležitostí, např. v oblasti cestovního ruchu apod. 3. Může poskytovat
podnikatelům volné nebytové prostory pro podnikání, což se děje.
4. Může poskytovat podnikatelům prostor v médiích města k jejich
propagaci, tedy v Nepomuckých novinách, kabelové televizi apod.
Co se týká opatření proti šíření koronaviru, já osobně se domnívám, že tato opatření dolehnou nějakým způsobem na všechny
občany a není v možnostech města poskytnout podnikatelům
nějaké finanční kompenzace. Napadá mě, že nějaké daňové úlevy
by jim mohl poskytnout pouze stát jako příjemce daní, ale pak by
se snížily i příjmy z daní pro město (město získává podíl na celostátním výběru daní).

Na téma „podpora podnikatelům“ již bylo řečeno mnoho, ale vše
pouze na teoretické úrovni (viz Strategický plán města). Těžko začít
něco podporovat, hlavně pro koho?! Vyjádřím se např. k místnímu
náměstí. Naším cílem je oživit centrum města. Hlavní budova –
bývalá škola – je dominantou náměstí, ale bohužel pro veřejnost
zavřená. Místo přemýšlení nad jejím efektivním využitím budeme
pravděpodobně stavět novou ZUŠ. To bude znamenat náklady
na režii, údržbu a další provozní výdaje. Vždyť už budeme investovat nemalé finanční prostředky do budovy Fénixu. Přitom údržba
a opravy budovy staré školy nás stejně čekají – stále spadají pod
údržbu města. Tak proč nemít vše pod jednou střechou? Pokud
by ZUŠ sídlila v budově staré školy, rodiče by mohli odvést své
dítě na vyučování a čekání si zpříjemnit šálkem kávy či si dojít
na nákup. Jedná se pouze o nápad, se kterým nemusí každý souhlasit. Třeba právě toto by nás mohlo posunout o kousek dál k oživení centra města.
Ke koronaviru bych se vyjádřil stručně. Nejsem lékař ani odborník, abych se k tomuto tématu mohl vyjadřovat. Myslím si, že v médiích se o této problematice hovoří dostatečně. Především se situace
každým dnem mění – co platí dnes, nebude už platit za týden.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)

Rozvoj podnikání v Nepomuku a jeho podpora ze strany města
není vůbec jednoduchou záležitostí. Demografická struktura sídla,
vzdálenost od dálniční sítě, ale i obecnější trendy, jako dlouhodobý přesun ekonomického těžiště do terciálního sektoru (služby,
obchod) či konec investičních pobídek ze strany státu, nenahrávají tomu, aby do Nepomuka přišel nějaký investor a vybudoval
zde výrobní závod. Největší investice v tomto segmentu, ke které
tu v posledních dvaceti letech došlo, jde za místní firmou, která
začínala prakticky od nuly. Město by tedy mělo zejména podporovat start-upy drobných živnostníků a malých firem, snažit se o udržení a ideálně i rozvoj zdejších služeb a obchodu. Tomuto tématu
se samozřejmě věnuje i Strategický plán rozvoje města připravený
v letech 2017–2018. Stačí do něj nahlédnout. Tento dokument si je
dobře vědom výše zmíněných limitů a cílí proto zejména na oživení
centra města, věnuje tomuto tématu celou tzv. oborovou koncepci.
Problémy našeho náměstí, postupné omezování služeb a uzavírání
obchodů navrhuje řešit podporou ze strany města – může jít o vykupování a opravy domů samosprávou, nízké nájmy v městských
nemovitostech, případně o dotační program pro nové provozovny.
Další kroky ze strany města mohou být nepřímé – např. kultivace
veřejných prostranství a vzhledu historických domů a tím zvyšování atraktivity města, podpora rozvoje cestovního ruchu. Svou
roli tu má v neposlední řadě i územní plánování (aktivní parter,
koncentrace aktivit…). Koronavirová epidemie nepochybně již teď
dopadá i na místní podniky. Městská samospráva bohužel nemá
příliš nástrojů, jak v tomto případě efektivně zasáhnout. Vzhledem k rozsahu pandemie očekávám, že opatření budou přijímána
zejména na celostátní a evropské úrovni.

Pokud vím, tak město Nepomuk se trvale snaží pomáhat rozvoji
podnikání, dokonce je to jednou z významných součástí jeho Strategického plánu. Při znalosti prostředí to však není jednoduchý úkol.
Převážná většina obyvatel v produktivním věku je nucena za prací
dojíždět, což je historicky dáno omezenou nabídkou pracovních
příležitostí v místě. Proto město vítá a podporuje jakoukoliv vhodnou možnost podnikání, která zde vytvoří nová pracovní místa.
Jedním z takových výraznějších příkladů je úspěšný rozvoj průmyslové zóny ve Dvorci, kde i částečnou zásluhou města mohl vzniknout nový výrobní areál místní společnosti Klaus Timber. Je ale také
třeba si uvědomit, že Nepomuk má stále svůj obrovský potenciál
v oblasti kultury a cestovního ruchu. To je oblast, která se přímo
nabízí rozvoji podnikání, přičemž nespornou výhodou v tomto
případě je skutečnost, že prakticky nemá žádný vliv na zhoršení
životního prostředí. Jsem přesvědčen, že město je schopno podpořit jakýkoliv dobrý nápad pro podnikání v této oblasti. V době,
kdy reaguji na Vaši otázku (polovina března 2020), vůči době, kdy
tato reakce bude zveřejněna, může být situace odlišná. Je však
naprosto jisté, že současný stav v souvislosti se šířením koronaviru
již má a ještě bude mít výrazný negativní ekonomický dopad nejen
v oblasti podnikání. A s jistotou předpokládám, že způsobí světovou ekonomickou recesi, ze které se všichni budeme ještě nějaký
čas vzpamatovávat. Lokální pomoc při odstraňování důsledků celosvětové pandemie koronaviru lze samozřejmě poskytovat dostupnou formou i ze strany města, fakticky se ale jedná o situaci, která
musí být řešena především na centrální úrovni. Nesnažím se nic
předjímat, ale věřím, že náš stát se s nastalou nepříznivou situací
nakonec zdárně vypořádá, respektive bude muset.

Miroslav Němec st. (SNK Pro Nepomuk)
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Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami:
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí?
Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?
Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“
I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.

Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí, přestože městu
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší soukromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
firmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě
nijak pomoci nemůže.
Ladislav Janovec, veterinář

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

?

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

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji
drobného podnikání na nepomuckém náměstí,
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

kultura / zveme vás
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Americký špion na přednášce
v Nepomuku

V Podhůří vydávají
knihu o své obci

Ing. Ladislav Kubizňák, působící v 80. letech na rezidentuře v New
Yorku, představil 28. února v Nepomuku v sále Hotelu U Zeleného
stromu svou novou knihu s názvem Polygon – Z pamětí československého zpravodajského důstojníka. Zmínil se také o tajném krytu
v Brdech, který byl dokončen v roce 1968, a jednalo se o supertajné
úložiště jaderných hlavic JAVOR 51 – Borovno. Bunkr se nachází
mezi vesnicemi Míšov a Borovno v Brdech. V době studené války
zde byly uloženy jaderné hlavice. V případě konfliktu měly být rozmístěny a odpáleny pomocí pojízdných odpalovačů, umístěných
na nedaleké sovětské raketové základně v Rokycanech a k útočným
bombardérům na blízká letiště. Od roku 1965 do roku 1990 zde
nebyl jediný občan Československa. O tom, že jsou tam uskladněny hlavice raket, 300krát silnější než atomovka, která padla
na Hirošimu, nevěděli ani naši nejvyšší státní činitelé. Z téměř
dvousetčlenné sovětské obsluhy byla zasvěcena pouze desítka
důstojníků. Dokonce byl prý odepřen vstup Československé části
delegace, která byla účastníkem cvičení Družba 1985.
Na území Československa existovala tři úložiště, a to pod krycími jmény Javor 50 – Bílina, Javor 51– Borovno – Míšov a Javor 52
– Bělá pod Bezdězem. Stejné dva objekty byly v NDR, tři v Polsku,
po dvou v Maďarsku a Bulharsku. Jádrem areálu vždy byly dva
železobetonové sklady pod úrovní terénu na 20 m hlubokém betonovém kuželovém základu. Každý z těchto skladů měl dva protilehlé vstupy s vlastní rampou, válečkovým přepravním systémem
kontejnerů jaderných hlavic a s dvojicí pancéřových vrat, otevíraných pouze při zavážení a vyvážení kontejnerů. Vstup pro obsluhu
skladu byl maskovaný ponorkovým vlezem na vrcholu, kde je dnes
hluboký les. Každý bunkr měl vlastní studnu s rozvodem vody,
rezervní dieselový agregát, systémy filtrace, rozvod helia i kanalizaci. Tyto útvary podléhaly přímo generálnímu štábu v Moskvě.
Od roku 2015 je muzeum v letní sezóně na objednání přístupné
veřejnosti, více informací najdou zájemci na www.atommuzeum.
cz. Kniha autora je k zakoupení například zde www.knihydobrovsky.cz/polygon-162883018.

Máte-li zájem o zakoupení knihy o Podhůří autorů Mgr. V. Červenky, A. Járové a M. Járové, kontaktujte paní Jindřišku Šmídovou
z Podhůří, telefon 734 504 300. Publikace obsahuje detailní informace o místní historii, o spisovateli Alexandru Berndorfovi, který
v Podhůří trávil své dětství, zajímavosti o tamních pamětihodnostech, zvycích, vývoji obyvatel či kulturním životě. Kniha je obohacena o mnohé fotografie, básně Vlasty Roubalové a zážitky místních
rodáků, které jsou milým zpestřením dané knihy.
Petra Járová za Spolek pro Podhůří, z. s.

Jízda zručnosti SOU Blatná 2020
Srdečně zveme všechny příznivce moderní zemědělské techniky
z Nepomucka. Ve středu 22. dubna 2020 bude Střední odborné
učiliště Blatná pořádat tradičně již 19. ročník regionálního kola
„Jízda zručnosti“. Tato soutěž je určena pro studenty zemědělských
učebních a studijních oborů, kteří v rámci své profese získávají
řidičský průkaz na traktor. Soutěží se v ovládání traktoru s přívěsem. Závodníci musejí předvést své umění v ovládání této jízdní
soupravy, projet trať s různými obtížnými prvky včetně couvání,
a to v co nejkratším čase a s nejmenším počtem chyb. Regionálního blatenského kola se každoročně účastní kolem 25 závodníků
ze škol Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Tři soutěžící s nejlepším umístěním postupují do národního kola, které se
letos uskuteční 12. 6. 2020 v SZeŠ Poděbrady. Soutěž je významně
podporována partnerskými firmami a institucemi, mezi hlavní
patří Zemědělský svaz ČR, Agrozet a. s. České Budějovice, Moneta
Money Bank. V rámci soutěže bude připraven i bohatý doprovodný
program. Přijďte podpořit a fandit závodníkům a prohlédnout si
moderní zemědělskou techniku.
SOU Blatná
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Jarmárek oprava
V minulém čísle Nepomuckých novin jsme informovali o rozdělení částky z vánočního jarmárku. Zveřejněné údaje byly chybné.
Stalo se, že se vloudil "tiskařský šotek" a do novin byla odeslána
čísla z jarmárku z roku 2018. Omlouváme vám čtenářům i členům
školního parlamentu a tentokrát dáváme na vědomí správné rozdělení celkové částky:
V prosinci 2019 se celkově utržila rekordní suma ve výši 77 967 Kč.
25 989 Kč zůstává ve škole na účtu.
51 978 Kč jsme rozdělili na charitu:
Adopce na dálku 7 000 Kč
Dobrý anděl 7 496 Kč
Nadace pro transplantaci kostní dřeně 7 496 Kč
Pejsci Borovno 7 496 Kč
Nadace Stonožka 7 496 Kč
UNICEF 7 496 Kč
Mise Nový domov 7 496 Kč

Nepomucké noviny / duben 2020

Lyžařský kurz
V březnových novinách jsme se o lyžařském kurzu zmínili
a po návratu do školy zprvu nepříznivé informace o nedostatku
sněhu uvedl na pravou míru tělocvikář Pavel Pelcr: Ve druhé polovině února se naši sedmáci vypravili na Šumavu na lyžařský kurz,
který se konal v areálu Samoty v Železné Rudě. Přes složité sněhové
podmínky, které tuto zimu panovaly téměř ve všech střediscích, jsme
dokázali splnit celý výcvikový plán. Po sobotním seznámení s ubytováním, sjezdovkou a nejbližším okolím jsme v neděli a v pondělí
vyrazili na větší sjezdovku k zahájení výcviku a výuce základních
lyžařských dovedností. V úterý jsme se z důvodu nedostatku sněhu
přemístili na menší sjezdovku, kde jsme improvizovaně pokračovali
ve výcviku, aby se děti alespoň trochu sklouzly. Po nočním vydatném
sněžení jsme mohli plně realizovat také své představy o běžeckém
lyžování, kdy jsme se proháněli po místních strojově neupravených,
přesto krásných stopách. Celý lyžařský program byl završen pátečním závodem ve slalomu, kde všechny děti ukázaly, že si dokázaly
osvojit schopnost dostat se bezpečně po sjezdovce do cíle. Nezaháleli jsme však ani ve večerních hodinách, kdy byl pro děti připraven
každodenní program složený z teoretické části (10 pravidel Mezinárodní lyžařské federace FIS, první pomoc, výstroj a výzbroj, apod.)
a zábavy (celotýdenní soutěž družstev zakončená předáním pizzy
vítěznému týmu) Děkujeme všem dětem za vcelku bezproblémový
průběh celého týdne a věříme, že se budeme dále potkávat při dalších sportovních akcích!

ZŠ Nepomuk
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Parádní hudební pořady
Během jednoho dopoledne se většina našich žáků vystřídala
v aule na výchovných hudebních programech. Z Olomouce a Prahy
k nám do školy poprvé přijela trojice profesionálních hudebníků
a postupně představila čtyři různě zaměřené pořady. Pro žáky
1.–4. ročníku pohovořili hudebníci o filmové a muzikálové hudbě.
Chvíle vyprávění samozřejmě střídala hudba se zpěvem, kterou
někdy méně a jindy více žáci znali. Páťákům a šesťákům vyprávěli
o folkové hudbě, to aulou zněly známé melodie od Vlasty Redla,
Boba Dylana, bratrů Nedvědových, Wabiho Daňka, Jarka Nohavici, Karla Plíhala a dalších. Závěr této části okořenila skladba
od legendárních Beatles. Sedmáci a osmáci si poslechli vyprávění
o Jaroslavu Ježkovi a zaposlouchali se do jeho dosud velmi oblíbených písní. Deváťáci se blíže seznámili s legendou české divadelní
scény Semaforem. Kdo všechno na prknech tohoto šedesátiletého
divadla začínal, bylo pro mnohé překvapením. Málo našich žáků
tušilo, že texty písní, které znají, jsou právě od autorské dvojice
Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Členové tříčlenného souboru mají za sebou
bohatou koncertní, divadelní i hereckou praxi a jejich činnost
doplňuje také práce pedagogická. Po školách už jezdí více než 17
let a všude se setkávají s velmi příznivými ohlasy. Je třeba doplnit,
že právem. Všichni skvěle ovládají své nástroje, a tak bicí, klavír,
basová nebo akustická kytara naplno předváděly své možnosti.
Zkrátka – kdo umí, umí. Byl to jeden z nejhezčích pořadů, které
jsme měli možnost ve školní aule vidět a slyšet. Vhodně sestavený
repertoár umožnil všem skupinám se do programu zapojit a společně si s profesionály zazpívat.

17

Návštěva 8. C v Techmania
Science Center
V polovině února jsme se v rámci podpory technického vzdělávání
vydali na jednodenní exkurzi do Techmania Science Center v Plzni.
V hlavní budově areálu jsme měli možnost sledovat a v mnoha případech také prakticky vyzkoušet vlivy a důsledky mnoha fyzikálních
a chemických zákonů a jevů. V jedné části jsme shlédli skvělou
show s tekutým dusíkem v hlavní roli. Ve vedlejší budově Planetária
jsme pronikli do tajemství vesmíru a vyfotili se v kokpitu modelu
Apolla 11. Po vynikajícím obědě v místní restauraci a hodinové
prohlídce posledních neprobádaných zákoutí rozsáhlého areálu
jsme vyrazili na cestu k domovu. Budeme si jen přát, aby se některému z žáků 8. C zavrtal pod kůži technologický brouček. Třeba je
mezi námi budoucí konstruktér, chemik, či dokonce astronaut.
Pavel Pelcr

Karneval
Ještě malé fotografické ohlédnutí za oblíbenou akcí školní družiny, za školním karnevalem. Snímek představuje skupinu paní
vychovatelky Soni Sedláčkové.

Mimořádné volno
Nezbytné informace v souvislosti s koronavirem jsme aktuálně
nechávali zveřejňovat na školním webu. I když byly všechny školy
včetně té naší uzavřeny, neznamená to, že by se v budovách nedělo
vůbec nic. Bezprostředně po vyhlášení mimořádného volna se
všichni členové pedagogického sboru věnovali úklidu a likvidaci toho, co už dosloužilo. Během dvou dnů jsme do sběrného
dvora odvezli dva přívěsy za osobní auto plné vyřazených učebnic,
nepoužívaných pomůcek a dalšího školního materiálu, který si
už své odsloužil.

Foto Pavel Pelcr

Poděkování
V týdnu, kdy sedmáci pronikali do zrádností lyžařských oblouků,
u nás ve škole řádila chřipka. Mezi žáky nemocnost nebyla nijak
extrémně vysoká, ale část týdne nám ve sboru chybělo celkem
sedm vyučujících. Pro ty, co zůstali ve škole, to znamenalo neustálé suplování vyučovacích hodin a dozorů za chybějící. S odstupem doby i touto cestou děkuji všem za bezproblémově zvládnutí
náročného týdne.

Překvapení pro prvňáčky
Ve dnech, kdy v důsledku uzavření všech škol byly třídy prázdné,
jsme pro naše prvňáčky připravili malé překvapení. Do všech prvních tříd byly namontovány nové keramické tabule, které poslouží
tak, jak je u školních tabulí zvykem, navíc je vnitřní plocha využitelná pro projekci.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Svou životní dráhu bych neměnil
Rozhovor s akademickým malířem
Ladislavem Radou

Text: Pavel Motejzík, Adéla Šmausová
Fotografie, dokumenty: archiv Ladislava Rady

Narodil se 20. března 1929 ve Vojovicích č. p. 24. Obecnou školu navštěvoval v Neurazech,
měšťanku v Nepomuku. Poté studoval Strojní průmyslovou školu v Plzni, kde maturoval
v roce 1947. V letech 1947–49 pracoval jako kreslíř (rozkresloval výkresy a plány). Během
této doby snil u prkna o práci umělce a navštěvoval kurzy při Lidové škole umění v Plzni pod
vedením profesorů Vladimíra Modrého a Pavla Maura, který byl žákem Maxe Švabinského.
Následně studoval UMPRUM v oddělení filmové grafiky, plakátu a kresleného filmu (1950–56),
byl prvním žákem v atelieru Adolfa Hoffmeistera. V letech 1956–78 pracoval v Supraphonu
jako výtvarník (později vedoucí oddělení) v návrhovém a propagačním oddělení, odkud byl
propuštěn pro odlišné názory. Rok zůstal na volné noze a od roku 1979 do roku 2009 působil
coby profesor na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové
škole v Praze na Žižkově. Zde vyučoval mnoho oborů od kresby po fotografii. V letech 1958–82
úzce spolupracoval se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, vytvořil například
dodnes používané logo. Je ceněn pro mimořádně povedené návrhy obalů desek a karikatury,
vyzdvihované pro svou jednoduchost coby pokračování tvůrců klasické české karikatury.
Jeho hlavním domovem byly vždy Vojovice, druhým domovem Praha. V současné době žije
v domově pro seniory v Plzni, kde jsme se také sešli a povídali si o jeho životní dráze.
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Dodnes používané logo FOK

Obálka knihy s ilustracemi malíře

Povězte nám, prosím, krátce něco o své rodině…

Můj otec Jan Rada odjel v 17 letech pracovat do Ameriky, zde si vydělal nějaké peníze, vrátil se a oženil se s dcerou jednoho sedláka
z Vojovic, se kterou měl dvě děti. Poté odešel na vojnu v první světové válce a předtím, než odešel, počal chlapce, dítě se narodilo,
ale žena přitom bohužel zemřela. Děti, včetně toho novorozence
Vojty, se nastěhovaly k babičce, tchýni mého otce. Vojta v jednom
roce zemřel a babička vždy říkala, že si ho nebožka vzala s sebou
do nebe. Otec se vydal znovu do Ameriky, kde ho zastihl dopis
právě od tchýně, aby se vrátil, že by si ho vzala její druhá dcera,
moje budoucí maminka, za svobodna Josefa Jandošová. Otec
opravil chalupu čp. 24, kam se s novou ženou nastěhoval. Vzali
si k sobě zbylé dva kluky, v roce 1924 se narodil můj bratr Václav
a v roce 1929 jsem spatřil světlo světa v této chalupě i já. Takže
jsme byli čtyři kluci, Václav, Josef, Jan a já. Tatínek s maminkou
hospodařili na malém hospodářství, v létě si jezdil otec přivydělávat na různé kampaně především do cukrovaru.
Co vám nejvíce utkvělo v paměti
z vašeho dětství a mládí?

Časopis Pod Zelenou Horou, Rukopis zelenohorský a vůbec celá
Zelená Hora, kterou jsem vídal denně z dálky při cestách do nepomucké školy, kam jsem docházel nejprve pěšky, později na kole
či na lyžích. Když jsem ve druhé třídě ve škole v Neurazech složil
báseň o malé veverce, paní učitelka ji poslala do redakce časopisu,
kde ji otiskli. Nad Nepomukem se také v roce 1944 stala tragédie,
u které byl můj otec jako jeden z prvních svědků – pád amerického
bombardéru Liberator. Vyrazil tehdy lesem za přítelem do Seče
a při zpáteční cestě si zkracoval cestu právě přes Dubeč. Viděl celou
tu zkázu včetně lidských těl. Často na to vzpomínal.
Vybavuji si žinkovský zámek, rybník, oboru, zámecký park
a okolí, které byly kdysi svědky mých nesčetných zážitků. Vzpomínám na paní správcovou, německého důstojníka wehrmachtu,
který jezdil zámeckým parkem na bílém koni, a později i na americké vojáky ubytované v zámku. Na začátku padesátých let se
stal zámecký park a altánek obklopený záhonem voňavých růží
místem schůzek mojí první láskou, budoucí chotí. Moje žena Věra,
rozená Špačková, pocházela z Prahy, jezdila k babičce do Žinkov

na prázdniny a seznámili jsme se v Partolticích u muziky. Když
jí bylo dvacet, vzali jsme se. Naše manželství bylo velmi šťastné,
bohužel utnula ho autonehoda, při které žena zemřela a já utrpěl
vážná poranění. Manželství zůstalo bezdětné a já se už nikdy
znovu neoženil.
Je vidět, že neštěstí nechodí po horách…
Otočme proto raději list na něco veselejšího. Jak
a kdy jste v sobě pocítil umělecké sklony?

Už od útlého věku, na obecné škole, se o mně říkalo: „Ten
Láďa Radojc umí kreslit.“ Počmáral jsem snad všechny kalendáře
u sousedů, musel jsem prostě malovat na každý papír, který jsem
viděl. Později na měšťance vzpomínám na učitele Forejta, který
učil počty a byl velmi přísný, učil také kreslení. Tam jsem již více
vynikal nad ostatní a plnil nad míru dobře jeho zadání. Vždy mě
posílal ke svým kolegyním, abych se s výtvory pochlubil. Po kom
jsem tento talent podědil, nevím, maminka uměla namalovat husu
jedním tahem, ale to bylo tak všechno. Byla to ale velmi chytrá
žena, uměla například recitovat zpaměti.
Na jaký svůj počin jste nejvíce pyšný? A že je z čeho
vybírat. Vytvořil jste nejen logo FOK, ale celou
řadu karikatur především pro časopis Hudební
rozhledy či knihy Vladimíra Thieleho, desítky
návrhů desek s grafickými motivy či fotografiemi.
Vsadím se, že kdo sáhne doma do regálu starých
„LPček“ vydaných Supraphonem za doby vašeho
působení, najde na každém druhém vaše jméno.

Samozřejmě je to logo FOK, které se používá od roku 1962, z knih
se mi nejvíce líbí Úsměvy stříbrného plátna právě od Vladimíra
Thieleho, z karikatur se mi myslím velmi povedli Louis Armstrong,
Ella Fitzgerald – protože jsem je viděl naživo, nejvíc si pak vážím podobizny Duke Ellingtona, ten už byl vytištěn barevně na bílý německý
papír. Deska se jmenuje New Orleans Suite a byla vydána v roce 1972.
O logu FOK by bylo dobré se zmínit podrobněji…

Logo Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK jsem
vytvořil na základě soutěže v roce 1962. Tvořil jsem ho zhruba 2

Ladislav Rada v 70. letech

hodiny a dostal za něj honorář 2000 Kčs – to tehdy byly slušné
peníze, protože můj měsíční plat byl 2200 korun! Zkratka znamená
Film, Opera, Koncert. Vyšel jsem z písmene „f“, které má František
Muzika v logu Pražského jara. Pro mne však toto písmeno znamená
především krk, ženský krček. Z něho pak vychází pomyslný smyčec
a směřuje ke „k“, aby vytvářel dojem kompaktu, celku. Což navozuje
dojem hudby. Moc si vážím toho, že se používá dodnes.
Koukali jsme, že výstav jste měl hned několik, nejen
v Praze, ale například i v Moravské galerii v Brně, v Liberci
a Mladé Boleslavi či v areálu zámku v Jindřichově
Hradci. Kdy a kde bude vaše nejbližší výstava?

Nejbližší výstava bude zahájena v dubnu v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky 13. Ponese název Ladislav Rada – Ohlédnutí a potrvá do 30. srpna 2020. Návštěvníci
na ní najdou ukázky napříč mojí tvorbou. Více informací najdou
čtenáři na webových stránkách plzeňského muzea.
Měl jste, či ještě máte, nějaké vzory
v oblasti umělecké tvorby?

Profesor Hoffmeister se z nás snažil udělat výtvarníky na volné noze,
ale vytušil jsem, že by to byl opravdu krušný život o tvrdém chlebu.
Proto jsem využil svých známostí a nastoupil do Supraphonu, kde
jsem doslova hltal rady starších Mistrů, Františka Tichého, Jana
Bendy či Josefa Sudka. Dobře si pamatuji, že když jsme malovali
v krajině, vždy jsem si měl dát před barvy bílý papír, aby ty barvy byly
v kontrastu k té bílé barvě, nebo to, že na krajinu se mám podívat
hlavou skloněnou mezi nohami, protože zespoda člověk vidí úplně
jiný formát. Čerpal jsem rovněž z umění vynikajícího karikaturisty
Františka Bidla, na kterého jsem se snažil navázat. Samozřejmě
jsem byl ovlivněn i svými profesory.
Jistě jste inspiroval celou řadu studentů,
ale i jiných mladých umělců. Vzpomenete
si na některý konkrétní příklad?

Zmíním vynikajícího karikaturistu Josefa Blechu, který mě kdysi
v zaměstnání navštívil a řekl mi, že jsem ho po zhlédnutí mojí výstavy inspiroval v jeho patnácti letech ke tvorbě karikatur. Bylo to

na výstavě karikatur muzikantů, kteří hráli v Praze s Louisem Armstrongem. Požádal mě, zda by si mohl nějaká díla zakoupit, a tak
jsem mu jich pár prodal.
Dokážete říct, kolik děl jste dosud vytvořil?

Originálů karikatur je 70 ks. Vlastní je režisér František Špergl, kterému jsem všechny věnoval s tím, že má za povinnost je vystavovat.
Ilustrovaných knih je 10, gramodesek bylo opravdu mnoho. Líbily
se také návrhy na plakáty, např. Smetanovo kvarteto použilo moji
kresbu na plakát pro japonské turné.
Kdybyste se teď měl znovu narodit,
jakou cestu byste si vybral?

Kdyby se moje životní dráha měla podobat té, kterou jsem zažil doposud, vybral bych si zrovna takovou. Mojí múzou byla vždy moje
předčasně zesnulá manželka.
Během rozhovoru jste se často vracel k milovaným
Vojovicím. Co byste popřál lidem z našeho kraje?

Opravdu, na Vojovice myslím neustále, i když mi již zdraví nedovoluje tam žít. Často myslím na svou chalupu a sochu mého otce
u ní, na mé sochy plavkyň, sedící u hasičské nádrže, které jsou
podívanou pro kolemjdoucí, na to, jak beru motorovou pilu a vyrážím do lesa porazit strom. Venkov a příroda, na to nelze zapomenout. Snažím se nyní v závěru života své vzpomínky sepsat na papír
a vytvořit k nim vždy i kresbu. Všechny přátele i známé z regionu
zdravím, přeji jim zdraví a štěstí a těším se, že se přijdou podívat
na mou plzeňskou výstavu.
My určitě přijdeme. Přejeme vám úspěšnou plzeňskou
výstavu a především hodně zdraví a chuti do života.
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Připomínáme si

Zříceniny kláštera Pomuk, zámek Zelená Hora a město
Nepomuk na pozadí barokní grafiky s Janem Nepomuckým
v dětském věku, vychovávaným mnichy cisterciáky. Toto
nejstarší známé vyobrazení kláštera bylo otištěno v knize A.
Sartoria Verteutsches Cistercium bis-tertium z roku 1708.

od vypálení
kláštera v Pomuku

V letošním roce je tomu již 600 let od dobytí a vypálení
Pomuckého kláštera, který byl v době své největší slávy
jedním z nejvýznamnějších architektonických komplexů
středověkých Čech. Cisterciácký klášter se rozkládal
na území dnešní obce Klášter, která začala vznikat ve 2.
polovině 16. století v místech bývalého kláštera a pozůstatky
románských a gotických klášterních staveb jsou dodnes
patrné po celé vsi.
Pomucký klášter byl založen za vlády knížete Vladislava
II., klášter byl „vnukem“ kláštera Morimond v Champagni
založeného roku 1115. Mateřským klášterem byl bavorský
Ebrach. Zakladatele kláštera je možné hledat v okruhu
panovnického dvora, možná jím byl někdo z nevládnoucích
Přemyslovců. Pro absenci pramenů se jako datum založení
uvádí interval let 1144–1145. Zmínky o Klášteře, respektive
o jeho stavbách, jsou nečetné. Dceřinou stavbou byl klášter
ve Žďáru nad Sázavou ze 13. století. Třinácté století je rovněž
považováno za období největšího rozmachu, kdy Pomuk
patřil mezi nejmajetnější kláštery u nás. Za vlády krále Václava IV. se zhoršená situace v zemi odrazila na vnitřní situaci

kláštera. Zadlužení, následky morové epidemie z roku 1380
a mravní poklesky mnichů destabilizovaly klášterní život.
Již v roce 1418 byl klášterní archiv přestěhován do Erbachu
a někdy v roce 1419 došlo k první vážnější vojenské operaci
v blízkosti kláštera. Mikuláš z Husi obsadil strategickou
polohu na Zelené hoře. Zkáza kláštera přišla 25. dubna 1420,
kdy husité areál dobyli a vypálili. Pomucký klášter jako církevní instituce existoval i nadále, je doložen ještě v průběhu
15. a 16. století. Když v roce 1558 získal Adam ze Šternberka
klášterní statky do dědičného majetku, znamenalo to konec
kláštera. Poslední nalezené zmínky sahají do roku 1560,
kdy se také naposledy připomíná opat zmíněného kláštera.
Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk
Zdroj: BOUDA, Jiří. KOVÁŘ, Miroslav. Architektonické zlomky
z pomuckého kláštera ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. In: Jižní Plzeňsko: historickovlastivědný sborník muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, roč. 14, (2016), s. 16–29. Blovice:
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích. ISSN 978-80-87495-15-5.
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Pozdrav ze Žďáru nad Sázavou
Milí přátelé, nepomučtí občané,blíží se jedno kulaté výročí
veliké úctě a je navštěvován poutníky. Najdeme jej v severní
vašeho krásného města, které se asi nebude oslavovat s jásozávěrové, dnes křestní, kapli. První bratři cisterciáci zde
tem, ale patří k historii vašeho kraje. Před 600 lety, v dubnu
našli velmi nehostinný kraj; hluboké lesy a močály. Jejich
roku 1420, byl zničen cisterciácký klášter v Nepomuku. Proč
osudy máme zaznamenány stručně, ale mimořádně půsoo tom mám psát zrovna já? Protože žďárský konvent byl
bivě v kronice, kterou v roce 1300 napsal mnich Jindřich,
dceřiným klášterem a byl tedy přímým pokračovatelem této
řečený Řezbář. Chronica Domus Sarensis je cenný matefiliace. „Dcera“, navíc jediná, může vydat svědectví o tom, že
riál o historii žďárského kláštera. Rád bych připomněl, že
odkaz „matky“ stále žije a je i dnes silný. K tomu bych rád
prvním žďárským opatem byl Fridrich z Pomuku, který připředeslal příběh, který zapadá do nepříjemných událostí,
vedl první skupinu původně nepomuckých mnichů, z nichž
jež nyní sužují celou Evropu. V roce 1708 se blížil ke Žďáru
známe jménem bratry Wirika a Šimona a také konvrše Zdimor a nákaza šla z české i moravské strany. Tehdy opat
slava a Odika. Přišli k nám dne 5. února 1251 a tvořili jakýsi
Václav Vejmluva zajistil přísun potravin pro chudý lid a soupředvoj, který měl připravit založení komunity a zahájení
časně požádal mladého architekta Jana
stavby. K nim se později připojili mniši
Blažeje Santiniho Aichela, aby vystavěl
z velehradského kláštera a také z Francie,
morový hřbitov. Pak zasvětil město Panně
Německa či Dolních Rakous. Fridrich byl
Marii a denně prosil o pomoc u oltáře
opatem pouhý rok, ale s jeho osobností
Studniční Madony. Měl s touto přímlubude navždy spojeno potvrzení fundace
vou osobní zkušenost – 14 let předtím
nového kláštera moravským markraběbyl na tomto místě uzdraven z nemoci,
tem Přemyslem Otakarem i požehnání
která mu způsobila dočasnou ztrátu
základního kamene konventního kostela
hlasu. Nyní, již v roli opata, prosil znovu
dne 3. května 1253. Abych provázanost
o Boží pomoc. Stalo se něco neslýchaného
s Nepomukem podtrhl, později pochá– ve Žďáře nezemřel ani jediný občan
zelo z mateřského kláštera Pomuku ještě
a nám zde na památku zůstala první
dalších pět opatů, dva z nich se po čase
Santiniho stavba v našem kraji – hřbiopět vrátili a stali se opaty v Nepomuku.
tov, který nikdy nebyl morový! Pro nás
Zatímco rané dějiny žďárského kláštera
zajímavější okolnost je však původ staré
jsou pečlivě zaznamenány, naopak dějiny
dřevěné sošky Madony, která po staletí
kláštera v Pomuku jsou zahalené mnoha
střeží Studnici a dostala se i do městtajemstvími. Snad to vyjadřuje i to, že se
ského znaku. Dle názoru mnoha historiků
odborníci zcela neshodnou ani na původpochází socha Panny Marie právě z Neponím jménu kláštera i městečka – Pomuk,
muku a je snad jedinou zachovanou částí
nebo Nepomuk? Mniši pravděpodobně
klášterního mobiliáře. I toto je důvod,
používali více název Pomuk – toto jméno
proč dodnes vnímáme vazbu nejenom
se užívalo až do 14. století, zatímco liske slavnému rodákovi, kterému je zasvětinné dokumenty uvádějí jméno Nepocen poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáře
muk, což je název, který od 15. století
nad Sázavou ale i k vašemu městu. Jinými
převažuje. Cisterciácké opatství v Neposlovy; Nepomuk, cisterciácký řád a světec
muku vzniklo pravděpodobně v roce 1144
Jan Nepomucký, to jsou i naše kořeny,
příchodem mnichů z franckého Ebrachu.
Socha Panny Marie Studniční,
ke kterým se hlásí naše farnost i dnes,
Jsme tedy linie klášterů morimondské
údajně pocházející z pomuckého kláštera.
ačkoliv nás dělí řada staletí a vzdálenost
filiace, což nás spojuje s dalšími kláštery,
220 km.Od osudného roku 1784, kdy náš
jako je Heiligenkreuz a Kamp. Ačkoliv
klášter vyhořel a byl zrušen císařem Josefem II., nejsou cisnepomuckému klášteru bylo dopřáno pouhých 276 let exiterciáci ani zde. Staré opatské křeslo, které máme v presbystence, byl ve své době jedním z největších a nejvýznamtáři baziliky, nám ale připomíná celé toto bohatství historie.
nějších v českých zemích. Přitom vůbec nevíme, kdo byl
Když přijíždějí poutníci a turisté ze zahraničí a vystoupí
zakladatel tohoto kláštera. Pod správu opatství patřilo
na Zelenou horu, do kostela, který byl před 26 lety začleněn
snad 90 obcí a v době Karla IV. čítala komunita až 200
do souboru světového kulturního dědictví UNESCO, ptají se,
mnichů. Jenomže – během pouhých dvou měsíců roku 1380
proč právě zde stojí poutní místo zasvěcené nejznámějšímu
byl nepomucký klášter stižen epidemií moru natolik, že
českému světci. Nemá zde přece hrob, ani se zde nenarozemřelo 43 mnichů. Brzy nato se potýkal konvent s velkými
dil a možná zde nikdy nestanul svou nohou? No, ale i naši
ekonomickými problémy. Nepomohly ani příjmy ze zlatých
prvňáčci by odpověděli: „To nevadí, cisterciáci k nám přišli
dolů, které klášteru patřily, a většina mnichů se musela
z Nepomuku!“ Přesně tak: Žďárský klášter „Fons beatae
vrátit do mateřského kláštera v Ebrachu. Možná právě to
Mariae Virginis“ byl založen v roce 1252, když nepomucký
paradoxně zachránilo některým z nich život – o dva roky
opat Berchtold vyslal na pomezí Čech a Moravy prvních
později, v roce 1420, dobyli opatství husité a zničili kláš12 mnichů. Byla to jediná filiace nepomuckého kláštera!
ter natolik, že veškeré pozdější snahy komunitu obnovit se
Tím, kdo toto dílo na Vysočině podpořil svou autoritou,
již nepodařily. Jako bohoslovec jsem před 33. lety navštívil
budovatelským úsilím i svými prostředky, byl Boček ze
poprvé Nepomuk a procházel jsem obcí Klášter. Nacházel
Zbraslavi. To vše na popud zbožné tchyně, paní Sibyly. My
jsem fragmenty slavné historie a netušil, že jednou budu
považujeme pana Bočka za zakladatele kláštera i města –
mít k tomuto místu mnohem blíž. Letos v létě se tam opět
ale nakonec se do tohoto díla fundace zapojila celá rodina,
vydáme se žďárskými farníky – tentokrát jako pěší poutníci
včetně švagra pana Smila z Lichtenburka. Mnozí z těchto
z Rožmitálu pod Třemšínem.
zakladatelských rodů spočinuli v hrobkách dnešní baziliky.
Rovněž hrob paní Sibyly, matky svaté Zdislavy, se u nás těší
Vladimír Vojtěch Záleský, farář ve Žďáře nad Sázavou II
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Cisterciácký klášter Pomuk
pohledem archeologa
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1
Venkovní část expozice Zaniklý
cisterciácký klášter Pomuk

2

O nezastupitelném vlivu klášterů na formování společnosti dnes snad již pochybuje málokdo. Politický, sociální, ekonomický a kulturní vývoj v období středověku by se bez nich
zcela jistě ubíral jiným, jen stěží představitelným směrem, neboť právě kláštery a jejich
reprezentanti byli vlivnými aktéry politického a společenského dění, schopnými hospodáři,
starajícími se o rozlehlé pozemkové državy, a nositeli antické vzdělanosti, křesťanských
hodnot a obecně kulturních tradic, na nichž stojí současná Evropa. Jedním z nejaktivnějších církevních řádů byli cisterciáci, odvozující svůj název od původního kláštera Citeaux
ve východní Francii.
Krátce před polovinou 12. století přišli šedí mniši, jak se cisterciákům s odkazem
na barvu jejich hábitů přezdívalo, také do Čech, kde vybudovali své první kláštery v Sedlci
a v Plasích. Jako třetí v pořadí byl založen klášter Pomuk, situovaný v jihozápadní části
přemyslovského knížectví, v úrodné krajině povodí řeky Úslavy. Během let a staletí své
existence zažil období vzestupů i pádů, v jeho zdech se odehrála nesčetná dramata, své
životní zázemí zde našly tisíce osob, více či méně zapomenutých. Naše znalosti o dějinách
kláštera jsou dnes jen omezené, historických dokumentů o něm se dochovalo poskrovnu.
Jedním z dat, která však známe bezpečně, je 25. duben roku 1420. Toho dne – jak zaznamenal kronikář husitské revoluce Vavřinec z Březové – táborité, kteří „mnoho divného
neslýchaného všemu království Českému činili jsou pohoršení, zvlášť v kraji Bechyňském
a Plzeňském, kostely, kláštery, domy farářské vypalujíce a boříce, hrady, městečka i tvrze
vybojujíce a pálíce“, dorazili pod Zelenou horu a zde „klášter Nepomuk vypálili sou“. Mnišská komunita se před očekávaným nebezpečím stihla ukrýt v mateřském klášteře Ebrachu,
vlastní klášterní areál byl však vystaven napospas zfanatizovanému davu přívrženců radikálního utrakvismu, zahrnujícímu i ženy a děti. Ačkoliv měly požár a vydrancování kláštera bezpochyby devastující účinek, zánik instituce by samy o sobě nezpůsobily. K němu
došlo definitivně až v důsledku návazného rozchvácení majetkové základny a jejího převedení do dědičné držby šlechtického rodu pánů ze Šternberka v roce 1558, kdy se v zápise
do desek zemských uvádí nové správní centrum panství, tedy zámek Zelená Hora, a „klášter pustý pod týmž zámkem“. Od 16. století vyrůstá v prostoru bývalého klášteřiště současná vesnice Klášter.
Zříceniny, které jako kulisy připomínající dávnou slávu místa dekorují vesnickou
zástavbu obce, přitahují pozornost již několikáté generace badatelů, počínaje barokním
historiografem Bohuslavem Balbínem. Po výzkumu Václava Mencla (1905–1978), našeho
předního znalce středověké architektury, z počátku 40. let minulého století se archeologům naskytla první příležitost prozkoumat rozsáhlejší plochy intravilánu vsi až během
prací na plynofikaci obce v roce 2002. Výzkum tehdy prováděl ZIP o. p. s. – Západočeský
institut pro ochranu a dokumentaci památek. Odborné vyhodnocení archeologických
nálezů, které pokrývají široké spektrum artefaktů od partií základového zdiva a interiérových dlažeb přes jednotlivé kamenné a především terakotové architektonické články až
po keramické, skleněné, kovové či dřevěné předměty každodenní potřeby, lidské kosterní
pozůstatky nebo zvířecí kosti a další zbytky potravy, poskytlo nové a zcela zásadní informace o topografii a stavebním vývoji komplexu středověkého kláštera. Množství a kvalita
získaných dat umožnily poprvé rekonstruovat podobu středověkého klášterního areálu,
zahrnujícího všechny potřebné funkce: sakrální (konventní kostel, kaple u brány), reprezentační (budova opatství), obytné (konvent) i hospodářské (mlýn, sýpka, zahrady). K vlastnímu klášternímu jádru, lokalizovanému do východní poloviny dnešní vesnice, přiléhalo
na západě zemědělské a výrobní zázemí, a to vše uzavírala vysoká kamenná hradba, z velké
části dosud dochovaná.
Kulturní a historické hodnoty mimořádně pozoruhodné lokality, která patřila mezi
nejvýstavnější klášterní areály ve středověkých Čechách, představuje širší veřejnosti
stálá expozice Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk. Venkovní část expozice se soustředí
na architektonické pozůstatky středověkých staveb, které se dodnes dochovaly v areálu
obce, a seznamuje podrobně s provozním schématem kláštera. Oproti tomu muzejní část,
instalovaná v Městském muzeu a galerii v Nepomuku, je zaměřena na vybraná témata
z historie kláštera a prezentaci výsledků archeologického výzkumu včetně ukázek nejzajímavějších hmotných nálezů.
Ačkoliv se to dnes nezdá, na úpatí Zelené hory kdysi sídlila jedna z nejvýznamnějších
církevních institucí v zemi. Události, od nichž právě uplynulo šest set let, však zasáhly
do dějin takovým způsobem, že dnešní návštěvník to jen stěží rozpozná. Paměť místa, ač
důkladně skrytá, je ale stále přítomná.
Jakub Krček, ZIP o. p. s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Zlomek prutu terakotové kružby
s plastickým dekorem javorových
listů (foto P. Havlík).

3
Pohled do archeologické sondy
s rozsáhlým segmentem dvoubarevné
terakotové mozaikové dlažby, která
tvořila podlahu jedné z klášterních
prostor, patrně severního ramene
ambitu (foto F. Kostrouch).
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Kostlivec ve skříni české historie
Letos uplyne 600 let od vypálení cisterciáckého kláštera u Pomuku. Nastala už doba, abychom kritičtěji pohlédli na tehdejší českou historii. Kým byli husité a k čemu vedlo jejich
počínání? Celé minulé 20. století, a přetrvává to dodnes, se psalo v učebnicích dějepisu
o „pravdě“, kterou měl Jan Hus a o hrdinném boji a výpravách husitů. Cisterciáčtí mniši,
kteří přišli z Ebrachu a založili na tehdy pustém místě klášter, přinesli moderní způsoby
hospodaření a vzdělanost. Modlitbou a prací posvěcovali svůj život, nebyli pro nikoho
ohrožením. Naopak, pro celý kraj jejich fungující klášter znamenal díky skvělé organizaci hospodářskou stabilitu a kulturní rozvoj. Zřejmě u nich také dostal první vzdělání
ve světě nejznámější Čech sv. Jan Nepomucký. Historikové budou asi ještě dlouho bádat,
nakolik jsou různé pohledy na dobu husitskou správné. Byla sociální situace husitských
band natolik skličující, že je opravňovala k loupežným výpravám? Byly husitské výboje projevem národní hrdosti, jak se hlásalo v době národního obrození a za 1. republiky? Anebo
byli husité symbolem dávného boje utlačované třídy, jak nás to učili za komunistického
režimu? Co tak zvažovat ještě jiný úhel pohledu? Pohled lidí z vyloupených obcí a mnichů
z vypálených klášterů: byli to lupiči a žháři, mnohdy i vrazi.
P. Jiří Špiřík, Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk
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4
Současný pohled na dochované
zbytky kláštera v porovnání
s fotografií ze začátku 20. století.

5
Ideální hmotová 3D rekonstrukce
zaniklého klášterního areálu, šedě
vyznačeny dochované partie
(autor modelu M. Novobilský).

Fotografie: Svatoslava Kožíková, archiv
ZIP o. p. s. a farnosti Ždár nad Sázavou II
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Hasiči pomáhali u těžké dopravní nehody
Činnost jednotky

Činnost sboru

K požáru suterénu v rodinném domě v ulici U Trati ve Dvorci jsme
vyjeli s jednotkami Hasičského záchranného sboru Nepomuk a Sboru
dobrovolných hasičů Dvorec v pátek 28. února po 13. hodině. V době
našeho příjezdu již na místě zasahovala jednotka HZS, která prováděla
průzkum objektu a hašení vysokotlakým proudem. Naše jednotka se
na pokyn velitele zásahu zapojila do hašení druhým vysokotlakým
proudem. Požár byl zlikvidován za použití dýchací techniky za necelou půlhodinu. Zakouřený prostor jsme odvětrali přetlakovým ventilátorem. Naše jednotka se po likvidaci požáru vrátila na základnu,
na místě zůstala jednotka HZS, Policie ČR a vyšetřovatel HZS, který
stanovil předběžnou škodu na 150 tisíc korun. K dopravní nehodě
dvou osobních automobilů se zraněním čtyř osob jsme vyjeli s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v pátek 13. března
před šestou hodinou ráno na obvyklé místo, a to do zatáčky u rybníčku na silnici I/20 ve směru na Plzeň. V době našeho příjezdu již
na místě zasahovala jednotka HZS Nepomuk a posádka rychlé zdravotnické pomoci Nepomuk. Na pokyn velitele zásahu jsme se zapojili
do ošetřování zraněných osob. Po příletu vrtulníku letecké záchranné
služby a příjezdu dalších sanitních vozidel si zraněné osoby převzali
zdravotníci. U dvou osob bylo pro podezření zlomenin pánve použito stabilizačních pánevních pásů, tři osoby byly před transportem
zafixovány do vakuových matrací. Následně jsme pomáhali s nakládáním zraněných do vrtulníku a sanitek. Mimo tuto činnost jednotky také provedly zajištění místa nehody a protipožární opatření
na havarovaných vozidlech. Asi po hodině byla silnice zprůjezdněna
jedním pruhem a doprava byla usměrňována kyvadlově. Naše jednotka byla odeslána zpět na základnu, na místě zůstala jednotka HZS,
která po zadokumentování nehody Policií ČR provedla úklid vozovky
a pomohla odtahové službě s naložením havarovaných vozidel. Oběma
pruhy byla silnice průjezdná až v devět hodin. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem neřešila dobrovolná nepomucká jednotka
do 15. března žádnou událost.

V sobotu 29. února jsme na sále hotelu U Zeleného stromu pořádali tradiční hasičský bál SDH Nepomuk. Letos jsme pro vás měli
připravenou novinku v podobě fotokoutku s hasičskou tématikou.
Do posledního místa zaplněný sál si po celý večer užíval skvěle hrající
kapelu Melodion. Děkujeme sponzorům za pěkné ceny do tomboly
a všem, kteří jste se bálu zúčastnili a podpořili tak náš sbor. Velký
dík patří Švejk restaurantu a hotelu U Zeleného stromu za poskytnutí sálu. Seznam sponzorů najdete na našem webu www.sdh-nepomuk.cz. Doufáme, že ve čtvrtek 30. dubna opět postavíme májku
a upálíme čarodějnici. Akce se bude konat podle aktuální situace
krizového stavu. Více informací nejen o této akci najdete na našem
facebooku Hasiči Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.
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TELEVIZE
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

VOUCHER na 3 měsíce internetu
zdarma pro Nepomuk a okolí
www.u-n.cz

Kč

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

Jiří Šůs, SDH Nepomuk
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Když se řekne „svatojánský“…
(1. část)

Marie Bílková

MC Beruška / zveme vás

Upozornění: sledujte před každou akcí WEB a FB MC Beruška, z. s. z důvodu možných přesunů
termínů konání akcí v souvislosti s bezpečnostními opatřeními vlády ČR proti koronavirové nákaze.

Svatojánský koutek

Když na Nepomucku vyslovíme přídavné jméno „svatojánský“ (lze
psát a vyslovovat i krátce, tedy „svatojanský“), automaticky to vztahujeme k něčemu, co má spojitost se sv. Janem Nepomuckým. Ale
někdy je tomu jinak, protože svatých Janů je více. Ti nejznámější
jsou sv. Jan Křtitel, poslední ze starozákonních proroků, který
ohlašoval příchod Kristův, a sv. Jan Evangelista, zvaný „miláček
Páně“, kterému Ježíš umírající na kříži svěřil svoji Matku. Spojení
jako „svatojánský chléb“, „svatojánská noc“, „svatojánské deště“,
svatojánské býlí“, „svatojánská postýlka“, „svatojánský likér“, „svatojánský brouček“ či „svatojánská muška“, „svatojánský olej“ či
„svatojánská krev“ nemají nic do činění se sv. Janem Nepomuckým.
Svatojánský chléb je plodem (luskovitého tvaru) rohovníku
obecného, stálezeleného stromu dorůstajícího výšky až 16 metrů.
Roste ve Středomoří a mouka ze suchých rozemletých lusků se
používala k pečení chleba. Podle lidové tradice šťáva z čerstvých
plodů zachránila Jana Křtitele před smrtí hladem na poušti.
Svatojánská noc nastává v předvečer svátku sv. Jana Křtitele,
který má svátek 24. června. Navazuje na předkřesťanské oslavy
letního slunovratu, při nichž se na návrších pálily ohně – symbol
slunce. Deštivému počasí poslední třetiny června se říkalo (svato)
jánské deště. Byliny sesbírané o svatojánské noci (svatojánské býlí
– bylo jich devět druhů) měly prý kouzelnou moc. V některých krajích se z nich stlala pod stolem svatojánská postýlka. O svatojánské noci se sbíraly také nezralé plody ořešáku a připravovala se
z nich ořechovice (ořechovka) nazývaná svatojánský likér. Kouzlo
svatojánské noci je vtisknuto do komedie Williama Shakespeara
Sen noci svatojánské.
Pojmenování svatojánského broučka či svatojánské mušky,
lidově „světlušky“, souvisí také se svátkem sv. Jana Křtitele, protože tito broučci (známí také z knihy Jana Karafiáta) se začínají
objevovat za vlahých letních nocí kolem tohoto červnového svátku.
Svatojánský olej je léčivý olej, jehož základem je třezalka tečkovaná, bylina patřící do devatera kvítí. Urychluje hojení kůže.
Olej z třezalky je načervenalý – červenou barvu mu dodává šťáva
ze žlutých květů. Věřilo se, že třezalku utrhl sv. Jan Evangelista
na Golgotě v místech, která byla skropena krví ukřižovaného
Krista. Krev se ukryla do žlutých květů a ty mají léčivou moc.
Třezalka byla lidově označována také jako Kristova krev nebo
„svatojánská krev“.
Existuje také množství vlastních jmen, jež obsahují přídavné
jméno „svatojánský“ vztahující se nikoli ke sv. Janu Nepomuckému. Je to například Svatojánská skalní stěna, Svatojánská kolej
(obojí v obci Svatý Jan pod Skalou, kde je kostel sv. Jana Křtitele). Svatojánský pramen v Poděbradech, otevřený v červnu 2011,
souvisí také se sv. Janem Křtitelem. S tímto světcem, respektive
s magickou svatojánskou nocí, kdy se trhaly byliny, jistě také souvisí pojmenování lékárny v Městě Touškov: Svatojánská lékárna.
Příští Svatojánský koutek bude věnován spojením, ve kterých
přídavné jméno „svatojánský“ má spojitost s naším nepomuckým světcem.
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Rohovník obecný – karob – svatojánský chléb, zdroj: wikipedie

Věřím ve vzkříšení a život věčný
Pro mnohé je Ježíš Kristus největší morální postava, pro jiné
zázračný léčitel a našli bychom mnoho dalších přirovnání. Nejúžasnější zprávou, kterou však přinesl na svět, je naděje pro každého
člověka: vzkříšení a život věčný v Jeho království.
S pokrokem lidstva jsme si už už mysleli, že budeme vládnout
všemu na zemi, zastavíme oteplování snížením emisí, vyřešíme
humanitární krizi přijetím uprchlíků, zavedeme globální řád
na zemi anebo vynalezneme lék na všechny nemoci, dokonce
i smrt. A stačil jeden malinký zmutovaný gen viru, drobnost okem
neviditelná, a vše je jinak. Hranice se zavřely, po „zelené politice"
je veta, nezbudou na ni finance. Vše, co člověk doposud vymyslel,
se hroutí, budoucnost je opět nejistá, bojíme se chaosu a smrti.
Po čase si lidé jistě poradí i s tímto koronavirem a naleznou
lék. A znovu si ve své pýše budou myslet, že už už dosáhnou nebe
na zemi. Zdá se mi však tato dnešní „doba koronavirová" jako
velké Boží varování. Přes všechen rozum a schopnosti, které člověk
od Boha dostal, si nemá myslet, že ten pozemský život je všechno.
Ať už je plný trápení či strachu z nouzového stavu, nemoci a smrti,
nebo naopak plný svobody a užívání si radosti; je jen přípravou,
malou zkouškou pro život věčný – v nebi nebo v zatracení.
A Ježíš přijal vše lidské, dokonce utrpení a smrt, aby nad vším
zvítězil. Zvítězil nad smrtí a otevřel nám cestu do života věčného
v Jeho království. Vzkříšený Kristus a Jeho království nepodléhá již
žádné pandemii a žádné pozemské zlo, ať už pocházející z lidské
zvůle, či nevědomosti, ho nemůže ohrozit. Kristus vstal z mrtvých
a ty, kdo v něho uvěří a nechají se pokřtít, vzkřísí pro život věčný.
Žijme a vládněme na zemi, ale v duši nosme především Kristovo
Boží království.
P. Jiří Špiřík, Římskokatolická farnost –
arciděkanství Nepomuk
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Kulturní kalendář a nouzový stav ČR
Vzhledem k aktuální situaci v rámci světové pandemie koronaviru
jsou zrušeny do konce této situace téměř všechny akce v našem
městě. Týká se to například i tradičního Velikonočního trhu, plánovaného na 4. dubna. O akcích Otvíráme Nepomuk! a Oslavy
75. výročí osvobození Nepomuka bude rozhodnuto v průběhu
tohoto měsíce.

Aktuální kulturní přehled vzhledem k nouzovému stavu ČR
najdete na: nepomuk.cz/obcan/udalosti, informace poskytne
také Kulturní a informační centrum Nepomuk, které do odvolání
funguje jen pro telefonické dotazy (tel. 371 591 167).

Lazurovací lak na dřevo LUXUS
Vysoce silnovrstvý lazurovací lak pro ochranné
dekorativní nátěry dřeva v interiéru a exteriéru

Nepomuk otevře své brány
V sobotu 25. dubna 2020, přesně na výročí 600 let od vypálení kláštera pod Zelenou horou a Nepomuka husitskými vojsky, proběhne
v Nepomuku tradiční den otevřených dveří památek a muzeí.
Nově bude k dostání v den konání akce v infocentru Nepomuk
soutěžní list pro děti plný zajímavých úkolů a mapa otevřených
objektů. Vůbec poprvé bude možnost nahlédnout do domu U Lípy,
v základech údajně nejstaršího domu ve městě, nové komentované vycházky s odkazem na 600 let od vypálení kláštera a 400 let
od dobytí Zelené Hory během třicetileté války seznámí účastníky
se zajímavou historií i místy. Řadu novinek mají přichystána také
místní muzea a expozice. Navštivte zdarma běžně nepřístupné
interiéry historických staveb v Nepomuku: věž kostela sv. Jakuba
Většího, bývalou kapli Božího těla, starou "Rybovu" školu na Přesanickém náměstí, nejstarší dům U Lípy, objekty pivovaru Zlatá
kráva, historické podzemí bývalých dolů na stříbro, dvůr arciděkanství, barokní chalupu č. p. 30, sklepy Na Knárovce, měšťanský
dům U Petrů, Ateliér-K v Rodném domě Augustina Němejce a další
působivá místa. Poznejte nejmladší léta sv. Jana Nepomuckého
ve Svatojánském muzeu či o trosky německé stíhačky rozšířenou
expozici Liberator v Městském muzeu. "Také Zelenohorská pošta
nabídne řadu novinek, např. Jawu Pérák z autoškoly. Budou otevřeny běžně nepřístupné interiéry. V provozu bude kavárna včetně
speciálního menu. Od 15:00 tam budou hrát BJB folkové a popové
písničky s jazzovým nádechem a trochou reggae," vyjmenovává
jeden z provozovatelů muzea veteránů Pavel Kroupa. Občerstvěte
se od Nepomuckých kuchařinek a zažijte doprovodný program
s živou hudbou dua Dubnička&Lahoda a středověké skupiny Gutta
v prostoru krásného dvora arciděkanství, kde si zároveň po celé
odpoledne budete moci nakoupit regionální potraviny.
PROGRAM:
10.00–16.00 hodin

otevřeny všechny galerie a muzea zdarma
otevřené domy (mapa objektů k vyzvednutí den konání akce v IC)
komentované vycházky na téma:
600 let od vypálení kláštera Pomuk – s Hanou Staňkovou (začátek
v 10.00 hodin v Městském muzeu Nepomuk)

Nepomuk a Třicetiletá válka - s Pavlem Kroupou (začátek ve 14.00
hodin před kostelem Sv. Jakuba)
12.00–16.00 hodin program na Přesanickém náměstí

duo Dubnička – Lahoda: Normálně nezpívám
Gutta – skupina středověké hudby
regionální minitrh
občerstvení zajištěno Nepomuckými kuchařinkami
14.00 hodin Běh pro Davídka od Knárovky

start charitativního běhu v rámci rozbehamecesko.cz
Pořádá město Nepomuk. Vstup je všude zdarma,
bez nutností registrací a omezení. Kompletní
informace postupně na otvirame.nepomuk.cz.

Oslavy 75. výročí osvobození
5. května 2020
Program: 16:45–17:30 – náměstí A. Němejce–příjezd kolony vojenských historických vozidel, pietní akt, hudební doprovod kapela
The Dixie Hot Licks / 17:30 – Městské muzeum a galerie Nepomuk – Mgr. Karel Foud představí obsah kufru Haiga Kandariana
(H. Kandarian byl druhý pilot bombardéru B24 Liberator, který
zemřel při sestřelení bombardéru 22. 4. 1944.) / 18:00 – Městské
muzeum a galerie Nepomuk – PhDr. Filip Vojtášek – přednáška
Nepomuk a okolí pod palbou hloubkařů (Autor rozsáhlé tematické
knihy představí nálety amerických hloubkových letců na sklonku
druhé světové války v našem regionu.)
Srdečně vás zve město Nepomuk

■
■
■
■
■

pro ochranu veškerých dřevěných povrchů
při aplikaci nestéká ani nekape
chrání dřevo před UV zářením
snadno roztíratelný
různé odstíny

SLEVA

2,5 l

439 Kč 29 %

0,75 l

169 Kč

SLEVA

21 %

SLEVA

SUPER LEPIDLA V PRAKTICKÉM BALENÍ
T-REX
lepidlo bílé

T-REX
lepidlo čiré

Vysoce pevné a pružné
lepidlo s okamžitou fixací
lepených částí

100% průhledné lepidlo
s výbornou přilnavostí na
většinu savých i nesavých podkladů

■

na bázi hybridních
polymerů

■

výborně přilnavé
k většině podkladů

■
■

voděodolné
tvorba vysoce pevného
a trvale pružného spoje
s nosností až 35 kg/cm²

■ na bázi hybridních
polymerů

■ lepidlo a tmel v jednom
■ po vytvrzení trvale
pružné a pevné

ké
p r a k t ic m l
5
í
b ale n 2

■ tvorba neviditelného
spoje

ké
p r a k t ic m l
5
í
b ale n 2

Nabídka platí do 30. 4. 2020. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrační.
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Jarní probouzení ve Fénixu
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk.
Věříme, že jsme se na těchto stránkách sešli všichni opět ve zdraví
a radosti. Možná jsme poznali nepohodlí, ačkoliv žijeme v nejlepší
době snad za celou historii lidstva. Možná jsme poznali strach,
který mohl mít různé podoby, a dozvěděli se tak něco nového
o sobě. A znovu se nadechli, s vděčností za vše, co bychom jinak
i nadále považovali za samozřejmost…
Děkujeme.

2. nepomucký festiválek šetrného a udržitelného životního
stylu, sobota 23. května Opět budeme vyrábět sandály na míru
(huarache), šít látkové sáčky na potraviny, háčkovat houbičky
na nádobí, sdílet zkušenosti a inspirovat se (a pátrat po významu
BF, ZW, NT, eko, bio...). Pokud máte chuť přidat se do týmu,
ozvěte se nám.
V termínu 3.–7. srpna pořádáme náš druhý příměstský tábor.
Přihlašování je spuštěno na našich webových stránkách. Tábor
je pro děti 7–12 let, od 8 do 16 hodin, v ceně 1650 Kč je lektorné,
materiál, pitný režim, teplý oběd, odpolední svačina, vstupy
na lezeckou stěnu.
Zveme na nové kurzy:

Přednášky z historie Nepomucka s kronikářem města Karlem
Barochem od čtvrtka 5. 3. 17:00–18:30 hodin, každý týden,
celkem 8 přednášek, cena 600 Kč. Témata přednášek: osobnosti,
podnikání, školy, spolky, klášter, války, sv. Jan.
Počítačové poradenství, nejen pro seniory, např. s novým notebookem, den a čas dle domluvy, Lucie Korbová.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

Co všechno u nás vyřídíte,
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

Co všechno u nás vyřídíte,
když KUPUJETE NEMOVITOST?

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Řešení právních vad nemovitosti.
Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností.
Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
PENB

G

Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
Rekonstrukce malé i zásadní.
Stavební práce.

Večer s hraním deskovek, pro dospělé i děti, termín bude oznámen, 14–17 hodin, na místě budou hry k zapůjčení a uvítáme
i vaše hry. Vstup dobrovolný (na občerstvení a podle domluvy
do budoucna na zakoupení nových zajímavých her). Výběr
z nabídky: Pro starší: Cafe international; Codenames; Koncept;
Keltis; Pro děti: Kingdomino; Carcassonne: Přes kopec a údolí;
Zooloretto; Pro rychlou ruku: Dobble; Gobbit; Duch; Duchová.
Prožitková přednáška na téma působení barev a systému
Aura-soma, čtvrtek 16. 4. 18–20 hodin, cena 300 Kč, přihlášení
a platba předem, vede Hana Reitspiesová

G
info o ceně v RK

Semináře:

Kurz tvoření panenek a víl z ovčí vlny, 18. 4., krásná relaxační
technika plstění se Zuzanou Smith, 15–18 hodin, přihlášení
a platba předem, cena 300 Kč do 20. 3., poté 350 Kč

2 730 000 Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1,
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 3+1,
POZEMEK 3 079 m2, ŽIVOTICE

Trojpodlažní rodinný dům na strategickém
místě, pozemek vhodný k další výstavbě. Čtyři
garáže tvoří zázemí pro kutila, či podnikatele.

Dům po rekonstrukci interiéru, nové rozvody,
okna, nová kuchyně, koupelna. Velká oplocená
zahrada, k dispozici stodola, dílna, chlévy.

www.rkevropa.cz/nepomuk

Otevírací doba kanceláře
pondělí 13–17; úterý 10–12, 13–15;
středa 10–12, 13–18; čtvrtek 14–16, pátek 14–16
tel. 606 032 707 fenix@urad-nepomuk.cz

Lucie Korbová a tým Fénixu

Fénix
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vzpomínka
Dne 8. dubna uplynou tři roky,
co zemřel můj manžel,
pan Herbert Václav Vořechovský.
Stále vzpomínají manželka
a sestra Markéta s rodinou.

35

vzpomínka
Jak letí ten čas, už pět let neslyším
ten tvůj hlas. Zůstaly vzpomínky
a pláč jen a ty se vracejí každý den.
Smutné je datum 17. dubna, kdy nás před
pěti lety navždy opustil můj milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

inzerce

pan Miroslav Holý

vzpomínka

inzerce / informace
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ze Sedliště u Nepomuka. Všichni,
kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti s rodinami, sestra a ostatní
příbuzní.Nikdy nezapomeneme,
děkujeme za vzpomínku.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál…

vzpomínka

Dne 7. dubna 2020 uplyne osm let,
co nás navždy opustil
pan Zdeněk Kouba.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami
a všechna vnoučata. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

A lesy stále šumí,
které měl jsi tolik rád,
Tvůj hlas se ztratil, kroky utichly
a úsměv vítr vzal.
Dne 7. dubna 2020 uplynou
dva roky, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Mašek.

Blahopřání
paní Jiřině Šiškové
U nohou Ti leží svět,
vždyť je ti krásných osmdesát pět let.
Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady,
umíš se ostatním trefit do nálady.
K Tvému jubileu chci Ti přát,
ať štěstí a láska Tě provází napořád.
Vše nejlepší přejí syn Jan a dcera Jiřina.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera, syn a vnoučata.

Prodej slepiček. Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska. Stáří 15 –19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: 10. 4., 11. 5. a 17. 6. 2020. Nepomuk – u fary –
16:20 hod. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9:00-16:00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

řádková inzerce

Prodám hnědý-tmavý kulatý stolek 1m deska stolu. Cena 1500 Kč. Tel. 604 862 639
Prodám na Š. Felicia alternátor po GO, z. pruž. pérování – nová, 4 letní pneu 7-8 mm, 4 zimní 6-7 mm na diskách 165x13. Tel. 723 075 681
Prodám autogen – komplet. Souprava, bomby naplněné, neevidované. Tel. 723 075 681
Prodám zářivku ke kuchyňské lince 200 Kč, bezdrátový telefon „Ufon“ nový 400 Kč, kazety s dechovkami „Basf“ 10 ks za 100 Kč, žehl. prkno sklád. 200 Kč. Tel. 776 693 073
Prodám 2 prošív. deky, 2x povlečení, 4 polštáře s povlečením, 2x prostěradlo, vše 800 Kč, páns. kožená černá bunda vel. 62 stav OK za 800 Kč. Tel. 776 693 073
Pronájem bytu 1+1 v RD, nekuřácký, kauce. Tel. 604 437 676
Hledám pronájem bytu v Nepomuku 1+1, 2+1, spěchá. Tel. 777 297 304
Prodám středně velkou kárku – nafukovací kola po GO. Prodám decimálku se závažím a olejové zubové čerpadlo na štípač. Tel. 776 535 770
Přenechám zdarma k posekání a usušení trávy 30 arů zahrady ve Dvorci na rok 2020. Prodám elektrickou troubu. Tel. 776 171 516
Prodám rohovou sed. soupravu s úl. prostorem za symbolickou cenu. Tel. 733 195 672
Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.

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