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tel.: (+420) 371 580 336, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz 
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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout 

v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš 

příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své 

jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, 

ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 

Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 

na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 

dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 

Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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Foto na titulní straně: Detail obrazu Szymona Czechowicze Mučednictví sv. Jana Nepomuckého, Národní muzeum ve Varšavě

Eva Urbanová oslavila životní jubileum
Hned několik slavnostních událostí proběhlo v dubnu u příležitosti 
kulatého životního jubilea této královny opery. Minikoncert v Národ-
ním divadle v Praze, kde osobně této divě gratulovalo vedení diva-
dla v čele s ředitelem Janem Burianem, několik televizních přenosů 
a reportáží, např. v CNN Prima News (viz foto z natáčení v Nepo-
muku). V neděli 20. května se ještě odehraje narozeninový koncert 
z Ostravy, který bude vysílat TV Noe.

K nesčetným gratulantům se připojili rovněž zástupci města 
Nepomuk a tímto i redakce Nepomuckých novin, která přeje Evě 
Urbanové především pevné zdraví a v brzké době i řadu koncertů 
a představení s účastí diváků.

foto Pavel Motejzík

Před Piaristickou kolejí již byly zasazeny nové stromy
Jak jsme informovali v dubnových Nepomuckých novinách, před 
Piaristickou kolejí na náměstí Augustina Němejce došlo k obnově 
stromořadí. Na snímku z 26. března pracovníci Technických služeb 
právě sázejí čtyři metry vysoké růžovokvěté kaštany.

foto Pavel Motejzík

Nové svatojánské suvenýry najdete v infocentru a Svatojánském muzeu
V Informačním centru Nepomuk a ve Svatojánském muzeu Nepomuk 
zakoupíte množství svatojánských suvenýrů vyrobených k letošnímu 
výročí. Nechybí turistické známky a vizitky k 300. výročí blahořečení 
světce nebo tyto stylové papírové tašky s plakátem oslav.

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,
tématem květnového čísla Nepomuckých 
novin jsou školy, které se potýkají s distanční 
výukou. Zamýšlíme se nad tím, co by z ní uči-
telé, rodiče i žáci mohli využít i v budoucnu. 
Naštěstí se žáci postupně začali do škol vracet 
a myslím, že většinou rádi.

Nepomuk v této době hledá nového ředi-
tele jak základní, tak základní umělecké školy. 
Oba stávající ředitelé, kteří nyní kormidlují 
své instituce v bouřlivých vodách, se chystají 
na plánovaný odchod do důchodu. Děkuji 
jim za dobrou práci a přeji ještě hodně sil do 
zbytku školního roku.

Noviny věnují hodně prostoru také udá-
lostem, na které jsme se dlouho připravo-
vali a těšili, oslavám 300. výročí blahořečení 
našeho slavného rodáka svatého Jana Nepo-
muckého. Najednou je výročí tady a my pořád 
doufáme, že se podaří uskutečnit co nej-
více z plánovaného programu. Chtěl bych 
opět poděkovat, a to všem, kteří se podíleli 
na přípravě oslav. Byl bych rád, kdyby si 
každý z účastníků odnesl nějaký slavnostní 
či nevšední zážitek.

Jiří Švec, starosta města

Proběhla Velikonoční sbírka 
pro útulek v Borovnu

V Kulturním a informačním centru Nepomuk se uskutečnila sbírka pro opuštěné psy 
ve Víceúčelovém zařízení Borovno. Do sbírky přispěla řada obyvatel Nepomuka a okolí. 
Pozadu nezůstalo ani město, věnovalo částku 5 tisíc korun, za kterou se koupily čtyři 
pelechy pro velká plemena psů, masové konzervy a dezinfekce.

Přispívat můžete i nadále, a to zasláním libovolné finanční částky na provozní účet 
útulku, ze kterého je hrazeno krmení, veterinární péče, mzdy, elektřina, topení a jiné 
provozní náklady.

Číslo účtu: 2747015349/0800

Všem, kteří se sbírky zúčastnili, moc děkujeme!

Svatoslava Kožíková, KIC Nepomuk
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Slovo starosty

foto Svatoslava Kožíková

VIRTUálNí AdOPCE - AdOPCE NA dálKU

Je možností finančně přispívat na konkrétního vybraného pejska v útulku, aniž byste 
o něj fyzicky pečovali. Samozřejmostí je zveřejnění adoptivních „majitelů“ na web strán-
kách útulku. (V případě, že si to dárce nepřeje, respektujeme jeho přání a požadavky.) Na 
vyžádání vystavíme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. Po zaslání údajů vysta-
víme hezký děkovný certifikát. Vybraného adoptivního pejska je samozřejmě možné po 
ohlášení navštívit nebo vyvenčit, pokud je to bezpečné. Minimální jednorázový adopční 
poplatek je 200 Kč. 

Číslo účtu pro virtuální adopci: 2747015349/0800, variabilní symbol 7. Do poznámky 
uveďte vaše jméno a zkratku VA a jméno vybraného pejska. Příklad: Josef Novak VA Punta. 
Pro zaslání potvrzení o daru, darovací smlouvy nebo certifikátu zašlete potřebné infor-
mace (jméno, adresa, případně IČO a částka) na email: storge2011@gmail.com.

Nabídka pejsků na: http://www.utulekpropsy.unas.cz/
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Aktuální informace o omezeních  
na Městském úřadu Nepomuk a jeho 
provozech v souvislosti s koronavirem 
najdete na webu nepomuk.cz a v NIKA-TV.

Sčítání lidu končí 11. května 

Do 11. května je potřeba vyplnit elektronický sčítací formulář, který 
je dostupný na níže uvedené webové stránce nebo v mobilní apli-
kaci, nebo listinný sčítací formulář (k vyzvednutí např. na poštách).
Seniorům, kteří si nebudou vědět s vyplněním rady, nabízíme 
pomoc přes Fénix Nepomuk – tel. 602 584 688 (připravte si občan-
ský průkaz).

Odkaz na tiskopis v elektronické podobě: 
https://www.scitani.cz/

V Čížkově zkrátili otevírací dobu 
antigenního testování covid-19 

Vzhledem ke sníženému zájmu o testování byla otevírací doba 
zkrácena od středy 21. dubna o půl hodiny. Nově platí:

Po, St, Pá 16.00 – 17.30 hodin

Případné dotazy volejte 737 920 450 (Pavla Kovaříková)

Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 25. března 2021:

Zápis do Mateřské 
školy Nepomuk

Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a do jeho odlouče-
ného pracoviště Mateřské školy Dvorec na školní rok 2021/2022 se 
bude konat:

Od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

Do mateřské školy jsou přijímány děti dle stanovených kritérií. Pokud 
vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2021 věku pět let, je pro něj od 1. 9. 2021 
předškolní vzdělávání povinné.

Správní řád vám umožňuje podat žádost o přijetí do MŠ:
• do datové schránky školy (kz6ewj)
•  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý e-mail!)
• poštou (tento způsob je nejvhodnější)
• osobním podáním

Podrobné informace jsou ke stažení v dokumentech 
na www.nepomuk.cz/obcan/zapis-do-ms-nepomuk.

Nepomucké noviny / květen 2021

Co slíbili, to splnili 

Senioři z domu s pečovatelskou službou v Nepomuku děkují 
zaměstnancům Fénixu, jmenovitě paní Mileně Hanzlíkové, a to 
za její přístup při organizování registrace seniorů k očkování 
proti covid-19 a usnadnění jejich odvozu do očkovacích center. 
Jednalo se o její citlivý přístup a pomoc seniorům do vozidla 
a přesný čas odvozu.

děkují senioři z dPS

•  ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 
Nepomuk ve výši 130 725 Kč k zajištění dopravní obslužnosti 
v Plzeňském kraji v roce 2021.

•  ZMN schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepo-
muk Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 
ve výši 200 tisíc Kč na oslavy 300. výročí blahořečení sv. 
Jana Nepomuckého.

•  ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku Hospicu sva-
tého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického mate-
riálu a léků ve výši 38 tisíc Kč.

•  ZMN schválilo rozdělení finančních prostředků z městských 
dotačních programů na rok 2021 (Obnova historického jádra 
města, Podpora kulturních akcí, Podpora sportovních akcí 
a Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže) dle hodno-
cení příslušných komisí.

Kompletní zápis z jednání najdete na www.nepomuk.cz.
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Kontakty na pracovnice 
dislokovaného pracoviště 
Úřadu práce ČR v Nepomuku

Adresa: nám. A. Němejce 72, 335 01 Nepomuk
  
Odborný poradce pro zprostředkování: 
Martina Krumpholcová, tel. 950 147 704, 
martina.krumpholcova@uradprace.cz 
Šárka Hlůžková, DiS., tel. 950 147 705, 
sarka.hluzkova@uradprace.cz 
  
Referent nepojistných sociálních dávek SSP: 
Zdeňka Růžičková, tel. 950 147 616, zdenka.ruzickova@uradprace.cz 
  
Ověřovatel dávek PnP a dOZP: 
Bc. Denisa Krýslová, tel. 950 147 574, denisa.kryslova@uradprace.cz 
Petra Veselá, tel. 950 147 618, petra.vesela@uradprace.cz 
  
Referent nepojistných sociálních dávek HN, PnP, dOZP: 
Bc. Jana Malá, tel. 950 147 617, jana.mala@uradprace.cz 
  
Ověřovatel dávek SSP a PP: 
Andrea Veselá, DiS., tel. 950 147 615, andrea.vesela1@uradprace.cz

Mikrogranty Plzeňského 
kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých 
aktivit pro rok 2021

Nepomucké noviny / květen 2021

Připravuje se další výzva v rámci 
třetí vlny kotlíkových dotací
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo pro kraje dalších 600 mili-
onů korun na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových 
dotací. Plzeňský kraj si již zažádal o navýšení alokace, která je smě-
řována na podporu výměny neekologických kotlů.

Tyto finanční prostředky budou v první řadě přerozděleny 
všem žadatelům, kteří mají již podané žádosti v dotačním titulu 
„ZáSOBNíK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 
III“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech“.

Následně dojde k vyhlášení v současné době připravované další 
výzvy v celkové výši 15 milionů Kč s pravděpodobným příjmem 
žádostí od 1. 6. 2021. Vlastníci rodinných domů si budou moci 
podat žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZáSOBNíK 
– Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“ a získat 
finanční podporu v maximální výši 127 500 Kč na výměnu stáva-
jícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího 
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační kotel, 
tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu.

Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím 
aplikace edotace. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy (for-
mulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentace stávajícího kotle 
napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole 
technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním o jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním 
typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu, kopie 
úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvr-
zení peněžního ústavu o vedení běžného účtu) v zalepené obálce do 
10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo 
osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Zdroj: www.plzensky-kraj.cz

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskyt-
nuty – tematické okruhy: 

I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území 
Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které 
budou prezentovány pro širokou veřejnost, se zaměřením na 
hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, 
filmové festivaly, foto a design 
V roce 2021 nebudou podporovány: doprovodné produkce k akcím 
a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter; plesy, 
taneční zábavy, dětské zábavné akce apod.; kurzy, workshopy 
a tábory pro děti či dospělé; akce sportovního charakteru (sou-
těže tanečního sportu apod.). 
II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní čin-
nosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny 
za účelem kulturní činnosti, jsou činné nejméně po dobu jednoho 
roku a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci (jedná se o pod-
poru činnosti v průběhu roku, nelze žádat pouze na jednu akci)

důvod podpory
•  podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní 

nabídky Plzeňského kraje 
•  vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru“ pro obyva-

tele i návštěvníky kraje 
•  oživení dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení 

vztahu občanů k místu, ve kterém žijí

Potenciální žadatelé
Okruh I: žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podni-
kající a právnické osoby 
Okruh II: nezisková právnická osoba – pro potřeby tohoto dotač-
ního titulu se neziskovou právnickou osobou rozumí: zakládaný 
spolek, obecně prospěšná společnost a zakládaný ústav 

Žádosti můžete podávat na webu Plzeňského kraje do 14. 5. 2021 
14:00:00
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci 20 000 Kč
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
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Na adrese registrace.mzcr.cz musíte 
vyplnit registrační formulář, zadejte 
číslo mobilního telefonu a odešlete. 
Následně Vám přijde SMS s kódem 
PIN 1.

Zobrazí se jiný formulář – vyplňte 
požadované údaje a preferované 
místo očkování. 

Odešlete formulář.

Čekáte na SMS s kódem PIN 2 , obra-
tem přijde jen, když jsou volné ter-
míny, jinak je nutné vyčkat na „zva-
cí“ SMS. S její pomocí se lze přihlásit 
na www.reservatic.com/ockovani  
a termín zarezervovat.

Po obdržení SMS s PIN 2 rezervovat 
termín – zadat přesný termín očko-
vání.

Potvrďte. 

Potvrzení lze stáhnout v PDF, přijde 
také na uvedený email. Termín dru-
hé dávky se vytvoří automaticky. 

REGISTRACE

REZERVACE 
TERMÍNU

Mobilní telefon – postupně přijdou 
dva PIN kódy - jeden nutný pro regis-
traci do systému, druhý pro rezervaci 
termínu.

Doklady – občanský průkaz, průkaz 
pojištěnce

CO SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM 
PŘIPRAVIT?Jak získat termín 

očkování?

Aktuální informace Vám přináší:
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Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii 
onemocnění covid-19, se kterou se více než rok potýká celý svět. 
Jen v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 tisíc lidí 
s touto nemocí. „Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě 
– a věřím, že i pro většinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou 
cestou k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli 
zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na víkend na hory, v létě na 
dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě 
chybí nám všem,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 

Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění 
a ztrátou života. V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny 
čtyř výrobců – Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, 
AstraZeneca a Johnson (od konce dubna). Všechny vakcíny dostupné 
na českém trhu mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou 
lékovou agenturou (EMA) i českým Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv. V našem kraji očkují Fakultní nemocnice v Plzni, nemocnice 
zřizované Plzeňským krajem, Velkokapacitní očkovací centrum 
v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční a zdravotnická zařízení. 

Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těž-
kých případů a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel. Připraví 

totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat 
koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se proti němu připravenými 
protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. 
Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění covid-19, protože neobsa-
hují živý virus. 

Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se 
se situací, která je pro všechny nová. Na webu kraje jsou všechny 
informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat pře-
hledně uvedené. Kraj také ve spolupráci s dalšími partnery (Mezi-
generační centrum Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil informační 
linky, na kterých mohou senioři požádat o pomoc s registrací 
k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP 
Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i v odleh-
lejších částech regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do 
dalších médií, např. netradičně do Šlágr TV či do iVysílání České 
televize. Cílem informační kampaně je poskytnout ucelené, aktu-
ální a ověřené informace všem občanům. 

Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu

Nepomucké noviny / květen 2021
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•  Počasí nám stále moc nepřeje, proto je možné provádět pouze 
dílčí práce, které neovlivňují ranní teploty.

•  Obytná zóna Pod Oborou: Ve čtvrtek 15. dubna byla dove-
zena trafostanice, pracuje se na přípravě konstrukcí 
pod komunikacemi.

•  Lokalita Pod Vinicí: Zde byla také 15. dubna osazena nová tra-
fostanice a poté se rozběhly práce na přípravě finální výšky 
terénu tak, aby mohl být uložen kabel vysokého napětí do země, 
aniž by to komplikovalo další záměry v dané lokalitě. Osloveno 
bylo pět uchazečů výběrového řízení. Vítěznou firmou, která 
bude úpravy terénu provádět, jsou Lesní stavby Nýrsko.

•  Oplocení urnového háje: Byla dokončena vyzdívka, kterou 
vzhledem k počasí zatím nebylo možno omítnout a nebylo 
možné ani osadit stříšky. Začalo se s opravou hřbitovní zdi 
a hlavní brány. Vzhledem ke značné destrukci vrchní římsy 
vlivem zatékání musely být krycí plášť a část pod ním ubourány. 
Vše bude dozděno zpět do původní podoby, jen staré pískovcové 
krycí bloky budou kvůli již provedeným opravám a poškození 
nahrazeny novým žulovým krytem. Z bezpečnostních důvodů 
je proto na čas průchod hlavní branou zakázán.

• Budova Fénixu: Byla provedena výměna oken.
•  V ulicích J. J. Ryby a U Pošty probíhají práce na uložení vedení 

nízkého napětí a veřejného osvětlení do země. 
 
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Informace o probíhajících 
investičních akcích

Nepomucké noviny / květen 2021

foto Vladimír Vokurka 

Jak se „baví“ naši teenageři

Při návštěvě základní školy v Nepomuku jsem využil hojně pou-
žívanou zkratku okolo bazénů a tzv. skateparku. Jsem přesvěd-
čen o tom, podle přiložených fotografií, že i na našem sběrném 
dvoře ve Dvorci to vypadá úplně jinak.

Přístup uživatelů skateparku ke společným prostorám, kde 
je jim městem Nepomuk umožněno užívání městských ploch 
a mobiliáře ke sportovnímu vyžití, signalizuje úroveň myšlení 
rádoby sportovců. Bohužel je smutné, že tyto „děti“ jsou vycho-
vávány v rodinách, kde asi základní návyky k udržení pořádku 
v domácnosti jsou mizivé. A tvrzení rodičů, že za vše může 
výchova ve škole, zde neobstojí. Základní návyky mají děti získat 
v rodině, kde dnes funguje pouze já…já…já!

Vzpomínám si, jaká vlna odporu se zvedla při zveřejnění 
záměru výstavby víceúčelového hřiště, kdy mělo dojít k přesunutí 
skateparku do jiné lokality. Dnes by se tam samozvaní „spor-
tovci“ brodili po krk v odpadcích. Zřejmě by možná pomohlo, 
jako u malých štěňat, aby nedělala loužičky, vymáchat jim hlavu 
v těchto zbytcích. Ale to by určitě přiběhl rozzuřený rodič, co 
si to kdo k jejich „vzornému“ potomku dovolil.

CHCETE-LI ZRUŠIT SKATEPARK, JEN TAK DÁLE!

Jiří Švec, starosta Nepomuku

foto Milan Demela
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V období od 16. března do 13. dubna 2021 se nepomučtí poli-
cisté zabývali celou řadou případů, s některými z nich vás rádi 
seznámíme. Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době zazna-
menáváme extrémní nárůst případů řízení motorových vozidel 
pod vlivem návykových látek, rozhodli jsme se tentokrát „běžné“ 
případy pouze stručně shrnout a věnovat se skutkům, které byly 
něčím specifické.

V dopoledních hodinách 20. března nepomučtí policisté kont-
rolovali mezi obcemi Nepomuk a Klášter vozidlo zn. Ford Focus, 
jehož řidič „nadýchal“ 0,7 promile alkoholu v dechu. Policisté 
mu proto zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Zhruba 
po hodině to muž „risknul“ a odjel. Během toho jej mezi obcemi 
Srby a Sedliště zastavila druhá hlídka OOP Nepomuk. Za jízdu 
se zadrženým řidičským průkazem hrozí řidiči další sankce.

Výraznějším dnem byl 2. duben. Nejprve byl v ranních hodinách 
v obci Oselce kontrolován řidič vozidla zn. Volvo V70. Tento se 
podrobil testu na návykové látky, který byl pozitivní na pervitin. 
Druhá hlídka OOP Nepomuk ve stejné době zastavila v Žinko-
vech vozidlo zn. Honda Civic. U řidiče byl proveden test, jenž byl 
pozitivní na přítomnost látek marihuana a kokain. Odpoledne 
v obci Kasejovice na sebe, v rámci dohledu na omezení pohybu 
osob mezi okresy, upozornil řidič vozidla Opel Astra, který se po 
spatření hlídky začal na silnici č. I/20 otáčet. Dotyčný se podrobil 
testu na návykové látky, který detekoval pervitin a marihuanu.

Policisté byli úspěšní i 7. dubna. Nejprve zastavili dopoledne 
v Kozlovické ulici v Nepomuku řidiče vozidla zn. Volkswagen 
Passat. Provedený test detekoval přítomnost pervitinu a mari-
huany. Téhož dne stejná hlídka zastavila na náměstí Augustina 
Němejce vozidlo zn. Dacia Sandero. Jeho řidič se podrobil testu 
na návykové látky, který byl pozitivní na marihuanu. O hodinu 
později tatáž hlídka kontrolovala u obce Třebčice řidiče vozi-
dla zn. Ford Focus. Provedený test byl pozitivní na přítomnost 
látky pervitin.

V podvečerních hodinách dne 13. dubna pak hlídka OOP Nepo-
muk dopadla mezi Srby a Dvorcem řidiče osobního automo-
bilu zn. Mercedes-Benz ML 270, který u obce Vlčice způsobil 
dopravní nehodu a z místa ujel. Dotyčný byl podroben dechové 
zkoušce, při níž displej přístroje ukázal hodnotu 2,89 promile 
alkoholu v dechu.

Kromě těchto případů nepomučtí policisté řešili v uvedeném 
období dalších 12 řidičů, kteří řídili motorová vozidla a dopus-
tili se přestupků, za něž jim hrozí udělení sankce zákaz řízení 
motorových vozidel. Ve čtyřech případech u řidičů provedený 
test na přítomnost návykových látek detekoval současně látky 
marihuana a pervitin. Ve stejném počtu případů byl provedený 
test pozitivní na přítomnost látky marihuana a ve dvou pří-
padech byl test pozitivní na pervitin. V  jednom případě řidič 
motorového vozidla „nadýchal“ 0,69 promile alkoholu v dechu. 
Posledním případem pak bylo řízení nepojištěného a neregis-
trovaného motocyklu, kdy daná osoba navíc neměla příslušné 
řidičské oprávnění. V uvedených případech se jednalo o tři ženy 
a devět mužů. Osm z těchto činů bylo spácháno na území Nepo-
muku a Dvorce, ve zbylých případech se jednalo o obce Vrčeň, 
Kasejovice, Neurazy a Soběsuky.

Posledním zajímavým případem byl silně opilý muž, který 
dopoledne 27. března ležel na nepomuckém náměstí Augustina 
Němejce. Tento muž „nadýchal“ 3,44 promile alkoholu v dechu. 
Jelikož se jednalo o cizince, byl eskortován na protialkoholní 
záchytnou stanici do Plzně, kde jej následně ztotožnili příslušníci 
cizinecké policie. Lustrací vyšlo najevo, že muž byl rozhodnutím 

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

soudu vyhoštěn z území ČR. Čeká jej tak trestní řízení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání.

 
Na závěr bychom chtěli poděkovat příslušníkům služby krimi-
nální policie a vyšetřování a vojákům Armády České republiky, 
kteří posílili řady OOP Nepomuk v rámci opatření o dohledu 
na omezení volného pohybu osob mezi okresy, jež probíhalo 
v období od 1. března do 12. dubna 2021.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Krátké zprávy

Nepomucký pivovar Zlatá kráva otevřel Bandasku. Od 1. dubna je 
v Plzni v Riegrově ulici otevřena pivnice Zlatá kráva Bandaska, 
zatím jen v režimu okénko a rozvoz. Pivní bistro reprezentuje dle 
vlastního vyjádření dobré pivo a street food. A proč bandaska? 
V bandaskách se dříve nosilo pivo na doma a v Bandasce je možné 
za zálohu 200 korun bandasku obdržet a stylově si v ní pivo odnést. 
Více na www.zlatakrava.cz/bandaska a fb @zlatakravabandaska

Silnice I/20 Třebčice – Životice bude hotová. Od úterý 6. dubna je 
dokončována oprava úseku silnice I/20 mezi Třebčicemi a Životicemi. 
Stavební úpravy by měly skončit 2. května. Společenství firem 
Swietelsky a VHS Stavby provádí betonáž čela propustku v řeše-
ném úseku, dále dokončení úprav krajnic, osazení nových svodidel 
a pokládku trvalého vodorovného dopravního značení studeným 
plastem.

Zelenohorská pošta se chystá na sezónu. Pokud to dovolí protie-
pidemická opatření, bude od začátku června do konce srpna opět 
fungovat v plnohodnotném letním provozu Zelenohorská pošta. Od 
středy do neděle tak bude otevřeno tamní Museum veteránů, v němž 
přibyly opět nové sbírkové předměty, například legendární česko-
slovenský motocykl BD z roku 1927 (předchůdce motocyklů Praga). 
Přístupné budou i další expozice, které schraňuje tento historický 
objekt. Otevřena bude též tamní stylová Kavárna, která chystá mj. 
rozšíření nabídky sladkých i slaných dezertů a nově představí,  
ve spolupráci s Jochanagastro.cz, i jednoduché denní menu.

Na Naučnou stezku Klejnot přibyla schránka se záznamníkem. Pan 
Miroslav Dvořák obohatil první stanoviště NS Klejnot o schránku se 
záznamníkem, razítko a plastová víčka pro využití ke zde umístěné 
herní desce. Děkujeme.
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Dopoledne - zábavná centra s angličtinou
Odpoledne - výlety, sport, na závěr BBQ

Příměstský tábor s angličtinou (rodilým mluvčím)
pro děti od 7 do 15 let, kapacita je 28 dětí.

Cena: 1500 Kč 

724 241 811, Lenka Čengeryová
info@nasbezvatabor.cz 

Místo: klubovna Babet, Neurazy

Realizováno v rámci projektu My Camp;
reg. č. projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015997

vlastní, popř. ji zajistíme my (nástupní
místa: Nepomuk a Žinkovy)

Náš tábor, z. s.

   pro děti od 7 let do 15 let, kapacita tábora je 65 dětí

   stravování pětkrát denně, domácí kuchyně
   ubytování v chatkách (elektřina je do nich zavedena)
   6 sprch a 6 splachovacích toalet v budově

Cena tábora: 5200 Kč 
31. 7. - 13. 8. 2021 

   Kontakt:
     Lenka Čengeryová - 724 241 811
     info@nasbezvatabor.cz   www.nasbezvatabor.cz

   Přihlášky najdete na www.nasbezvatabor.cz 
   Veškeré další informace najdete na kontaktech níže.

   Personál je velmi zkušený ve svém oboru.

udržovaný venkovní bazén, venkovní krb s grilem

Letní příměstský tábor 
v Nepomuku

Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběh-
nou opět přes Mikroregion Nepomucko letní příměstské tábory 
pro mladé redaktory a YouTubery. Znovu se můžeme těšit na 
známé osobnosti ze světa YouTuberů.

Termín: Nepomuk 12. 7. – 16. 7. 2021
Přihlášky najdete na nepomuk.cz a jsou přijímány k registraci 
pouze v originále, buď ve Volnočasovém centru Fénix, nebo v Kul-
turním a informačním centru Nepomuk (schránka na budově).

Pro koho jsou tábory organizované?
Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu z násle-
dujících podmínek:

-  jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP 
nebo DPČ);

- vykonávají podnikatelskou činnost;
- v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají;
- jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
 

Věk dětí: 7–15 let
Čas: 7:30–16:30 hodin (pro spáče možné od 8:30)
Maximální počet dětí: 15

Cena za týden: 600 Kč 
(Cena zahrnuje kompletní program, pojištění, 
pitný režim po celý den a teplý oběd.) 
Platba v týdnu před začátkem tábora. 
Uzavření přihlášek ihned po naplnění kapacity tábora. 
Více informací sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09.

Projekt s názvem Mladí redaktoři – za poznáním regionu i slávou 
hvězd s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009362 je spolufinan-
cován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého Jana 
z Nepomuku na Prorodinná opatření.

foto Pavel Motejzík



Téma: Školy v době pandemie

12 téma k diskuzi

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Já si myslím, že z této divné doby není co do budoucna zachová-
vat. Distanční výuka nemůže nahradit normální výuku ve škole. 
Dětem chybí vzájemné kontakty, ale i sportování a vůbec spol-
kový život. Náročné je to i pro rodiče a jistě i pro učitele. Podle 
mě bylo, a ještě stále je, tak dlouhé zavření škol nesmyslné a celá 
společnost se s tím bude dlouho vyrovnávat. Takže to nepřineslo 
a nepřináší nic dobrého.

Noví ředitelé nebo nové ředitelky by měli nejspíš pokračovat v práci 
svých předchůdců pánů Demely a Vaníka. Nikdy jsem nezaznamenal 
žádné stížnosti rodičů ani nikoho jiného na žádnou z těchto škol. To 
znamená, že svoji práci dělali velmi dobře. Samozřejmě nejen oni, ale 
i jejich kolegyně a kolegové. Za sebe bych chtěl oběma odcházejícím 
ředitelům poděkovat za jejich práci a popřát pevné zdraví.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Myslím si, že současná situace, zejména pokud jde o formu online 
výuky, má spíše více negativ než pozitiv, záleží, z jakého pohledu 
situaci hodnotíme. Z pohledu žáků může být pozitivem online 
výuky zvýšení samostatnosti žáků, zásadně se změnila i komu-
nikace. Negativem je naopak absence bezprostředního sociálního 
kontaktu s učitelem a ostatními žáky, který je nenahraditelný. 
Z pohledu rodiče je pozitivem to, že rodiče mají možnost bezpro-
středně sledovat interakci svých dětí s učitelem, úroveň samot-
ného vyučování, dále jak učitel komunikuje a je připraven, zda žáky 
motivuje, vysvětluje atd. Rodiče si vlastně mohou udělat i obrázek 
o tom, jak si jejich děti stojí v porovnání s ostatními žáky. Aktu-
ální situace přispívá i k větší otevřenosti školy směrem k žákům 
a jejich rodičům. Je však otázkou, jak tato situace ovlivňuje cho-
vání nejen žáků, kteří jsou pod větším drobnohledem rodičů, ale 

i učitelů, což nemusí vždy přispívat k bezproblémovému průběhu 
online výuky. Mezi pozitiva lze zařadit i modernizaci počítačové 
technologie škol. Díky online výuce může škola využít možnosti 
spolupráce s jinými školami v ČR, ale i v zahraničí, což může při-
spět ke zvýšení kvality a atraktivity vzdělávání.

Od nových ředitelů očekávám zejména prohlubování komunikace 
směrem k žákům a jejich rodičům. Díky online výuce mají rodiče 
možnost se seznámit s prostředím školy, učiteli atd., což přispívá 
k větší otevřenosti školy směrem k rodičům a na tom by vedení škol 
mělo dále pracovat. Pokud by měla být v budoucnu zachována určitá 
část distanční výuky, je nezbytné, aby byla pro žáky, ale i samotnou 
školu zajištěna odpovídající IT technika. Vedení školy musí mít jasnou 
vizi o podobě školy, nejen pokud jde o její vybavenost, zázemí a uči-
telský kolektiv. 

Miroslav Němec ml. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Současná situace, spočívající v nutnosti omezení sociálních kontaktů, 
je dle mého názoru zvláště pro školáky a jejich rozvoj velmi nešťastná, 
neboť děti nutí dlouhodobě omezovat sociální kontakty, přičemž soci-
ální kontakty a s nimi související sociální inteligence, kterou přede-
vším děti rozvíjejí ve školním prostředí, jsou pro jejich budoucí život 
mnohdy důležitější než vědomosti, které při studiu získají. Jediné 
pozitivum, které mě napadá a které by bylo vhodné zachovávat i do 
budoucna, je vedení dětí k větší samostatnosti, kterou současná situ-
ace od dětí vyžaduje.

Noví ředitelé by podle mě, coby občana, měli být především 
schopní manažeři v oblasti personálního vedení. Kvalita školy je 
totiž přímo odvislá od kvality pedagogů, kteří v ní působí. Právě 
ředitel školy by měl být osobou, která by měla mít dokonalý pře-
hled o práci jednotlivých pedagogů. Ty pracovité a snaživé by pak 
měl náležitě ocenit. Práce pedagoga by neměla být pouze zaměst-
náním, ale skutečným posláním – a s touto myšlenkou by noví 
ředitelé měli vykonávat svoje funkce. Z pozice zastupitele bych 
pak uvítal, aby noví ředitelé aktivně spolupracovali s městem 
a aby aktivně město informovali o potřebách školy i o svých vizích 
do budoucna.

Od loňského března, kdy k nám dorazila pandemie covid-19, jsou školy takříkajíc vzhůru nohama. 
Žáci i učitelé se učí pracovat distančně, potýkají se s technikou, novými metodami i omezením 

sociálních kontaktů. Podle šetření České školní inspekce z ledna a února mají se zapojením 
do distanční výuky problémy tisíce dětí v Česku. „Za uplynulé pololetí tohoto školního roku

 je přibližně 10 500 žáků úplně mimo vzdělávací systém a tento počet můžeme považovat spíš 
za tu spodní hranici kvalifikovaného odhadu,“ řekl pro idnes.cz ústřední školní inspektor 

Tomáš Zatloukal. A v této nelehké době hledá Nepomuk nového ředitele základní i základní umělecké 
školy. V dubnu se konal konkurz na ředitele obou institucí. Stávající ředitelé se nezalekli překotných 

změn, plánovali odchod do důchodu již před pandemií. Tu ovšem nikdo neplánoval.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Přináší podle vás současná situace do školství něco, co by bylo dobré zachovat i do budoucna? 

A co očekáváte od nových ředitelů obou nepomuckých škol?“
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Jiří Švec (ANO 2011, bezp.)
Nejsem pedagog, nemám již tak „mladé děti“, abych hodnotil úroveň 
distanční výuky. Za svoji osobu mohu zveřejnit, že jsem se zúčastnil 
jako pacient FN Plzeň distanční výuky mediků jako studijní příklad. 
Udivilo mě, jakým to bylo problémem a s jakým nasazením pan doktor 
– asistent lékařské fakulty – nutil např. v 11 hodin mediky se přihlásit 
do konference a s vyučujícím spolupracovat.

K tématu konkurzu na nového ředitele ZŠ možná naivně očekávám 
zkušeného pedagoga, znalého práce s lidským potencionálem peda-
gogického sboru, a zralého manažera, který zvládne řídit organizaci 
s ročním rozpočtem cca 36 milionů korun.

U ředitele ZUŠ očekávám pokračování vysokého kreditu výuky, 
reprezentaci při společenských akcích a udržení návštěvnosti výuk.

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Současná epidemická situace zasáhla do životů nás všech. V případě 
školství však došlo k něčemu, co by se dalo před více než rokem při-
rovnat ke sci-fi. Učitelé, děti a rodiče se náhle museli vypořádat se 
zcela novu situací, která změnila do té doby nám všem známý způsob 
vzdělávání. Děti přišly o sociální kontakty a změnil se i způsob výuky. 
Byla to pro všechny zúčastněné velká výzva, ale taky jediná možnost, 
jak zajistit vzdělávání. Tato situace otevřela už dlouho odkládaný 
problém, a to je vybavení škol moderními technologiemi, na které 
nebyl nikdy dostatek prostředků. A na školy bylo vždy pohlíženo jako 
na něco, co funguje, a nebyl důvod do nich nějak mnoho investovat, 
co se informační technologie týče. Přestože investice do vzdělávání 
našich budoucích generací je poměrně důležitá. Díky pandemii se tak 
školství stalo středem zájmu v oblasti financování a ukázalo se, že by 
bylo dobré v tomto do budoucna pokračovat.

Přestože se s počítači děti setkávají už od útlého věku a není jim 
tak práce s nimi cizí, jsou více přeborníky v hraní počítačových her 
a používání aplikací pro zábavu než ve využívání běžných programů, 
které budou potřebovat například při budoucím povolání. Toto nabídla 
distanční výuka a bylo by dobré to dále podporovat a rozvíjet.

Informační technologie ve škole i mimo ni je dobré u dětí podpo-
rovat, ale neměli bychom se stát otroky moderních technologií a být 
jen dobří ve hraní her.

Učitelské povolání nepatří mezi příliš prestižní. Učitelů je nedo-
statek a ten, kdo se po studiu bude tomuto zaměstnání věnovat, 
to musí dělat z lásky. Protože kdo to nezažil, ten si jen těžko 
představí míru náročnosti. Často se lze setkat s názorem, že učit 
dokáže každý. Teď díky distanční výuce si to mnoho rodičů mohlo 
i vyzkoušet. A věřím, že se díky tomu pohled na učitele změní a více 
se ocení náročnost a zodpovědnost, kterou jejich práce obnáší. 
Přestože to, co museli dělat rodiče s dětmi doma, byla jen část 
toho, co s nimi ve škole musí dělat učitel. Rodiče také během této 
doby zjistili, jak je těžké přimět a donutit své dítě, aby se učilo stej-
nou dobu, jako kdyby bylo ve škole. Pokud tohle nedokáže rodič, 
tak jak to má potom dokázat učitel, který nemá na starosti jen to 
své jedno dítě, ale dalších dvacet k tomu.

Od nového ředitele především očekávám, že bude dobrým mana-
žerem a koučem, který se bude rozhodovat v nejlepším zájmu školy, 
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pedagogů a dětí. Bude mít vizi, ve které bude chtít školu rozvíjet 
a půjde si za svým cílem. Zároveň bude otevřený k setkávání se s rodiči 
dětí a bude mít řízení školy pevně v rukou.

VýŠE UVEdENé OTáZKy JSME POlOŽIlI 
I SOUČASNýM řEdITElůM OBOU ŠKOl:

Milan demela, ředitel ZŠ (zastupitel za Sdružení nezáv. pro Nepomuk)
Z obou položených otázek se pokusím odpovědět pouze na první část.
Otázku podobného znění jsem před časem poslal všem vyučujícím 
českého jazyka na 2. stupni s prosbou, aby požádali své žáky o jejich 
pohled na distanční výuku. V minulých dvou číslech Nepomuckých 
novin si čtenáři mohli přečíst někdy delší, jindy kratší práce, ve kte-
rých se žákyně a žáci svěřili, co jim vzdělávání na dálku vzalo a co 
přineslo nového. 

U většiny žáků se objevil jeden společný problém. Tím byl a stále 
je nedostatek sociálních kontaktů, každodenní setkávání, společné 
strávený čas nejen v době školní výuky, ale setkávání během přestá-
vek i v čase osobního volna. Žákům chyběly a chybí společné zájmové 
a sportovní aktivity. Pravidelné kontakty, jen tak si popovídat, účast-
nit se tréninku, projít se, zahrát fotbal, projet se bez omezení na kole, 
vypravit se na procházku, zajet do multiplexu na zajímavý film, pose-
dět na lavičce se zmrzlinou v ruce, to všechno najednou bylo tabu. 

Pokud se podíváme na proces vzdělávání z pohledu žáků základních 
škol, tak přibližně třetině z nich se distanční výuka začala časem líbit 
z jednoho prostého důvodu. Naplánovali si práci tak, jak jim vyho-
vovalo, úkoly a zadané práce si splnili včas a najednou měli více času 
pro sebe. Další skupina žáků přiznává problém se do práce přinutit 
a pak se množství nezpracovaných úkolů může hromadit a celkem 
pochopitelně školák časem nezvládal a nestíhal. 

S částí žáků (sice jich není příliš mnoho, ale jsou) se po celou dobu 
distančního vzdělávání setkáváme s neochotou dělat cokoliv, s napros-
tou pasivitou při online hodinách a častými výmluvami, proč to nebo 
něco jiného nešlo ap. I když ze strany školy byli k projednání pasi-
vity a neúčasti žáků na distanční výuce opakovaně pozváni zákonní 
zástupci k osobnímu jednání, ne vždy se podařilo žáky do výuky zapo-
jit. I když prokazatelně měli potřebné technické vybavení i odpovídající 
připojení. Pak už škole nezbývalo nic jiného, než přizvat ke spolupráci 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).   

Členové školské rady oslovili prostřednictvím třídních rodiče, aby 
i oni měli možnost se k distanční výuce vyjádřit a podělit se o své zku-
šenosti z doby, kdy zejména s menšími školáky museli trávit dlouhé 
měsíce s učebnicemi, pracovními listy a počítači a každodenně se 
dostávali do rolí učitelek a učitelů. Zástupci pedagogů ve školské radě 
se názorům rodičů budou věnovat a v některém z dalších čísel Nepo-
muckých novin se čtenáři s názory rodičů seznámí. 

Zpátky k první otázce, ptáte se, co situace přinesla do školství 
nového. Odpověď vzniká v době, kdy máme za sebou rok od prvního 
uzavření škol. Bezprostředně po uzavření škol jsme z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR více i méně pravidelně dostávali 
informace o tom, jak postupovat ve zcela neznámé situaci, jak zapojit 
do výuky na dálku co nejvíc žáků a jak pracovat, aby i tato výuka bylo 
pokud možno co nejefektivnější. Osobně jsem tehdy považoval za 
nešťastné sdělení ministra školství, že v případě nedostatku pokladů 
pro hodnocení ve 2. pololetí máme žáky na červnovém vysvědčení 
klasifikovat stejnou známkou jako v pololetí. Jak si tuto radu dokázali 
někteří žáci vysvětlit, to snad není nutné víc rozvádět. Ale po dotazu 
přímo na MŠMT jsme obdrželi písemné vyjádření, že v prokazatelných 
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a zdůvodnitelných případech i na výročním vysvědčení lze žáka hod-
notit známkou nedostatečně.

Považuju za potřebné připomenout, že v době prvního uzavření škol 
neměli někteří žáci potřebnou techniku ani možnost připojení. Pro 
žáky, kteří neměli možnost se zapojit do výuky na dálku, jsme ve škole 
pravidelně tiskli potřebné materiály pro výuku i plnění úkolů. Od září 
2020 byla distanční výuka povinná a to samozřejmě přineslo poměrně 
větší zapojení žáků do distančního vzdělávání. Z prostředků přidě-
lených MŠMT jsme zakoupili tablety, které jsme žákům, kteří neměli 
vlastní techniku, zapůjčili. Operátor T-Mobile poskytl naší škole 
zdarma více než 20 volných SIM karet, této nabídky využil jeden žák.

Ve škole jsme všichni společně ještě v době, kdy do školy chodili 
všichni žáci, absolvovali další proškolení o možnostech, které nabízí 
Google pro distanční vzdělávání. Po uzavření škol v polovině října byl 
na vzdělávání na dálku celý sbor připraven. Porovnáme-li první jarní 
dny a týdny, kdy pro všechny byla distanční výuka velkou neznámou, 
tak určitě nastal výrazný pokrok jak u žáků, tak i mezi učitelstvem na 
všech typech škol především v oblasti využívání IT. 

Výuka na dálku přinesla další velmi důležitý poznatek, který sice 
byl mnohokrát zmiňován ve sdělovacích prostředcích i v odborných 
periodikách, ale vše dlouhé roky zůstávalo pouze v rovině teorie. Jedná 
se o množství poznatků, které musely být v době tvorby rámcových 
vzdělávacích programů zapracovány do tzv. školních vzdělávacích 
programů. Distanční výuka snahu o redukci obsahu vzdělání kaž-
dopádně urychlila. To považuju za velmi příznivý dopad do dalších 
let. Je pravdou, že obsah vzdělávání byl a je velmi přetížen poznatky, 
které v současném životě jaksi postrádají smysl. Ale musím ještě 
zmínit další příznivý faktor. Cca před 15 lety byl do školních vzdě-
lávacích programů zařazen předmět informační technologie, jehož 
obsah vycházel z výše uvedených rámcových vzdělávacích programů. 
Jakým obrovským vývojem oblast celého světa informačních techno-
logií prošla, to běžný smrtelník vnímá v každodenním životě. Po celou 
dobu byl obsah RVP neměnný, i když školy mohly v rámci možností 
obsah upravit. Distanční vzdělávání velmi výrazně radikální změny 
v obsahu výuky informačních technologií urychlilo a i na naší škole 
budou změny patrné už od září 2021. 
Určitě ne všichni žáci základních škol si uvědomují, že distanční vzdě-
lávání velmi formuje jejich osobní zodpovědnost za přípravu na výuku, 
za zvládání učiva ap. To je pro další studium i osobní život něčím, co 
se těm zodpovědným v budoucnu zcela jistě zúročí.
Podle informací, které od loňského března vycházejí z MŠMT, je 
zřejmé, že distanční vzdělávání se pravděpodobně stane běžnou sou-
částí výuky na všech typech škol. Zatím v rovině návrhů se objevilo, 
že například by byl v rozvrhu jeden den v týdnu, nebo několik týdnů 
v průběhu školního roku během pololetí. V určený čas by byly pravi-
delně zařazované dny distančního vzdělávání tak, aby všichni školáci 
a studenti byli na tento způsob výuky připraveni. Jak často a v jaké 
frekvenci, to je nyní na patřičných místech projednáváno.

Stanislav Vaník, ředitel ZUŠ
Vyjmenovávat zápory a hledat nějaké klady distanční výuky v umělec-
kém školství by bylo na rozsáhlý článek. Začaly se používat nejrůznější 
aplikace a postupy, zkoušela se jejich efektivnost i reálné možnosti 
používání ze strany žáků.

Používání vyzkoušených postupů se určitě přenese i do budouc-
nosti. To, že se bude distanční forma výuky používat častěji, se stane 
běžným standardem. Pro naši ZUŠ není využívání audiovizuální tech-
niky nic nového. Seznamování se s uměleckými díly, jejich rozbor, 
záznamy vystoupení, nahrávání studovaných skladeb, hudebních 
doprovodů apod., je již běžnou součástí výuky. Nové ale je, že tyto 
postupy museli začít používat všichni.

Co by bylo dobré zachovat a dále rozvíjet, je užší spolupráce a pod-
pora rodičů na uměleckém vzdělávání jejich dětí.

Musím rád konstatovat, že značný počet rodičů poznal, jak důležitá 
a náročná je domácí příprava. Pomáhali dětem s online komunikací, 
s pořizováním nahrávek, mnozí (hlavně v literárně dramatickém 

oboru) se zapojili i do zpracovávání domácích úkolů. Těmto rodičům 
patří veliký dík. Nemyslím to, že by jen pomáhali učitelům s jejich 
prací, nebo dokonce dělali něco za ně. Poděkování a uznání patří 
hlavně za to, že si uvědomují důležitou roli podporujícího rodin-
ného prostředí.   

Od nového ředitele ZUŠ bych očekával, že bude pokračovat v dlou-
hodobě budované filosofii školy, v obsahu a smyslu učiva. Že bude 
dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči. Že bude na prvním 
místě, před pouhou prezentací jednotlivých výkonů a zviditelňování 
se, podporovat umělecké vzdělávání a výchovu žáků, formování jejich 
osobnosti a vytváření celoživotního kladného vztahu k umění. 

Vážení občané, které změny, jež 
přinesl do školství poslední rok, 
by bylo dobré v budoucnu zachovat?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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Díky spolupráci s městem Spálené Poříčí a Potravinovou bankou 
Plzeň, z. s. se nám podařilo zajistit potravinou pomoc pro občany 
v tíživé životní situaci na Spálenopoříčsku.

Ve středu 7. dubna jsme uskutečnili poprvé výdej potravinové 
pomoci prvním 13 klientům. Osobám a domácnostem, které nemají 
dostatek financí na základní životní potřeby, příjemcům sociálních 
dávek, zejména dávky hmotné nouze, rodinám ve finanční tísni, 
lidem bez domova či seniorům s nízkými příjmy.

Výdejna potravinové pomoci sdílí společně s veřejnou šatní 
skříní prostory bývalé lékárny na náměstí ve Spáleném Poříčí. 
Výdej potravinové pomoci bude probíhat každých 14 dní ve středu 
od 11.00 do 12.00 hodin.

Pokud se domníváte, že by tato pomoc pomohla i vám, nevá-
hejte nás kontaktovat.

Jsme s vámi, buďte s námi. dycky spolu!

Více informací vám ráda poskytne Edita Hofmanová
(e-mail: edita.hofmanova@masnepomucko.cz, tel.: 606 365 051). 

Aktivita je realizována v rámci projektu „Dycky spolu!“ MAS sva-
tého Jana z Nepomuku v Komunitním centru ve Spáleném Poříčí, 
č. p. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016079.

Ve Spáleném Poříčí se poprvé 
vydávala potravinová pomoc
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foto Edita Hofmanová

Díky množství dárců se již veřejná šatní skříň do Komunitního 
centra ve Spáleném Poříčí nevešla. Máme nashromážděno tak 
velké množství oblečení, že prostory pro šatní skříň začínaly 
„praskat ve švech“. Komunitní centrum není nafukovací, navíc 
zde probíhají další aktivity projektu Dycky spolu! (pomoc s domácí 
přípravou do školy, English club, vzdělávací akce).

A tak jsme se přestěhovali do nového. Každou středu se na vás 
budeme těšit v prostorech bývalé lékárny na náměstí ve Spále-
ném Poříčí (náměstí Svobody 137). A to dopoledne od 10:00 do 
12:00 hodin a odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin. Nové prostory 
umožní oblečení nejen lépe skladovat, ale také vystavovat, což jistě 
ocení i účastníci SWAPu. Děkujeme městu Spálené Poříčí, že nám 
i tentokrát vyšlo vstříc.

A co je SWAP? SWAP je systém, kde měníte své věci za jiné. 
Donesete, co nepotřebujete, a odnesete si, co využijete. Zatím jen 
oblečení a obuv. Není podstatné, kolik jste toho přinesli, ani kolik 
si toho chcete odnést. To je zcela na vás. A bez peněz! Tedy kromě 
vstupního poplatku, který jsme stanovili na 50 Kč. 

Oblečení máme dost pro šatní skříň i pro SWAPování. Vyrostly 
vám děti během distanční výuky? Potřebujete pro ně oblečení do 
školy? Přijďte se podívat! A pokud u nás daný kousek oblečení 
nenajdete, pomůžeme vám ho sehnat! A nejen oblečení pro děti, 
ale i pro dospělé.

Jsme s vámi, buďte s námi. dycky spolu!

Více informací vám ráda poskytne Edita Hofmanová
(e-mail: edita.hofmanova@masnepomucko.cz, tel.: 606 365 051).

Aktivita je realizována v rámci projektu „Dycky spolu!“ MAS sva-
tého Jana z Nepomuku v Komunitním centru ve Spáleném Poříčí, 
č. p. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016079.

Šatní skříň je v novém prostoru
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Výuka na dálku do třetice
V tomto čísle Nepomuckých novin přinášíme ještě několik úryvků 
z prací žáků 2. stupně, ve kterých se vyjadřují k době distanční výuky:

… Naše generace zažívá to, co žádná jiná nikdy předtím nezažila. Zavřené 
školy, hranice, omezení pohybu po celém světě. Distanční výuku jsme zažili 
všichni už na jaře. Nikdo nečekal, že se protáhne skoro až do prázdnin. 
Bylo to nové a v první chvíli mi vůbec nevadilo, že se budu učit z domova 
a nebudu muset do školy. Dva tři týdny to bylo celkem fajn, ale pak mi 
začali chybět kamarádi, a dokonce i škola. Proto jsem na začátku školního 
roku doufal, že už budeme chodit normálně. Ale ne, přišel říjen a bylo to tu 
znovu. Opět jsme zůstali doma. Se sestrou se dělíme o PC a o pokoj. Někdy 
je to boj. Zatím jsme se ale vždy domluvili. Nemusím vstávat, je to fajn, ale 
chybí mi výklad od učitele. Někdy se stane, že něco hůř pochopím. Týká 
se to hlavně matematiky. Rodiče se mi pak snaží pomoci. Také mi chybí 
odpoledne strávená venku, pravidelné tréninky a víkendové zápasy… 
Chodíme často na vycházky nebo hrajeme hry. Ani rodiče to nemají jed-
noduché. Mamka tráví večery v kuchyni, aby nám přichystala oběd na 
další den. Pořád říká, že neví, kam to jídlo všechno mizí. Ale snažím se 
jí pomáhat a musím říci, že na bramborovou kaši jsem hotový mistr…  
david J.      
                                               
… Prakticky už od března minulého roku probíhá distanční výuka, na 
kterou už jsem si zvykl jako na normální školu. Život mi to nějak zvlášť 
nezměnilo, ale naopak ulehčilo. Úkoly se mi dělají lehce, protože na to 
mám více času a klidu než při běžné škole. Pro mou rodinu se také nic 
nezměnilo. Rodiče chodí stejně jako ostatní do práce, sestra má také dis-
tanční výuku až na výjimky praxí… Většinu předmětů chápu, protože 
je dost času se na to podívat a pochopit to. Ale jsou tu i nějaké výjimky, 
jako například matika, při které to moc nechápu, protože pomalu 
každou hodinu probíráme jiné téma. Naopak nejvíce chápu předměty 
jako anglický jazyk, výchova k občanství, protože na to máme pohodové 
učitele, kteří toho po nás tolik nechtějí a online hodiny s nimi nejsou 
nudné. Moje mamka říká – cituji: „Jak už jsi starší, tak už nepotřebuješ 
takový dozor a zvládáš věci sám.“ 

Distanční výuka se od jara změnila v tom, že už většina učitelů dává 
úkoly do online učebny a je to přehlednější než na webu školy. Jinak 
to zůstává dost stejné. Díky distanční výuce mám i lepší známky, a to 
hlavně kvůli času na učení. Ale občas sem tam zaškobrtnu a něco se 
mi nepovede. Ale to jsou jen pouhé výjimky. Můj celkový názor na 
distanční výuku je takový, že oproti normální škole je to o dost lehčí. 
Díky času a pohodlí u mě doma. A hlavně vstávání, nemusím vstávat 
v půl sedmé ráno kvůli autobusu, ale můžu vstát klidně 10 minut před 
začátkem online výuky.
lukáš P.

Už je to skoro rok, co jsme doma kvůli covidu-19. Je to těžké, ale jde to 
zvládnout. Online škola je pro mě celkem těžká, těžké je se donutit jít 
něco dělat, když mám hodně volného času. Každé ráno se připojit na 
hodiny, no… ty jsou jak kdy fajn, až na to, že se u nich neumím soustředit 
tak dobře, abych látku pochopila co nejlépe, ale ty úkoly a testy no… ty 
testy jsou jednodušší než ve škole. Doma si vyhledám  pomoc – inter-
net nebo někoho… Nejvíc za předměty mě baví a vyhovuje mi chemie, 
přírodopis, seminář, Aj, Nj a zeměpis… Co mi vadí na karanténě je, že 
se nemůžu moc stýkat s babi, s kamarády se stýkám míň – alespoň tak.
Nela B.

… Když jsem se loni v březnu poprvé dozvěděl, že se budeme doma učit, 
nemyslel jsem, že doma zůstaneme skoro pořád, ale třeba jen dva týdny. 
Na distanční výuce na jaře v roce 2020 se mi líbilo, že si úkoly mohu roz-
vrhnout, jak chci. Teď už to není jako předtím. Musíme úkoly odevzdávat 
do učebny a někdy testy posílat, třeba z němčiny, i několikrát. Rozvrh 

s online hodinami máme každý týden jinak a s hodinovými přestávkami. 
A to mně nevyhovuje. Při hodinách pořád někdo vykřikuje, že už úkol 
poslal, že ho pošle, že ho neposlal nebo že vůbec neví, co se děje. Obdivuji 
vyučující, že to vydrží nebo že se tomu smějí. V poslední době nám paní 
učitelky začaly zadávat společné práce a úkoly. Odůvodňují to tím, že si 
všichni píšeme každý den a jsme všichni ve spojení… Vyučující by se měli 
snažit dělat stejné výklady jako ve škole a ne experimentovat. Chápu, že to 
mají těžké a mají nedostatek výukových hodin. Mým rodičům nevadí, že 
jsem doma. Spíše mi závidí, že oni takovéhle prázdniny neměli. Když mám 
čas, uklidím, najím se a jdu se projít. Poté, co si protáhnu tělo, pokračuji 
v učení. Píši slohy, počítám příklady, dopisuji poznámky a cvičení v pra-
covních sešitech a lámu si hlavu při posílání fotek do „učebny“. Nerad 
při vyhledávání informací využívám internet, raději používám učebnici 
nebo encyklopedii. U počítače prosedím celé dopoledne, nechci si kazit oči. 
Bojím se o své zdraví a zdraví svých blízkých. Také mě děsí střídavá výuka. 
Všichni učitelé si připravují testy. Když dorazíme do školy, máme velmi 
náročný a unavující týden a nemáme vůbec žádný volný čas. Koronavirus 
mi vzal dovolenou ve Španělsku, na kterou jsem se moc těšil. Také jsem 
přišel o zájezd do Londýna. Koronavirus mi dal lepší fyzičku a energii, 
které mi poté vzala zima. Také jsem se naučil efektivněji využívat čas. 
Protože nemůžeme na lyže, už se opravdu moc těším na teplé počasí. Na 
závěr chci napsat, že by bylo lepší, kdyby už koronavirus skončil a bylo 
zase volno bez omezení a nemuseli bychom se bát.  
Petr Š.

Zprávy ze Základní školy Nepomuk

V posledním čísle Nepomuckých novin jsme zveřejnili fotografii 
jedné z učeben, která v těchto týdnech prochází radikální pro-
měnou. Další snímek představuje, jak práce v učebně pokračují. 
Vybourání příčky se ujali zaměstnanci městského úřadu a nově 
rozšířený prostor vznikající učebny přinese pro žáky i vyučující 
větší komfort při výuce.  

Práce v učebně pokračují 

Nepomucké noviny / květen 2021
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Přibližně v polovině dubna se v blízkosti Školní ulice objevil obrovský 
jeřáb a podvalník s nákladem připomínajícím velikou krychli. Tra-
fostanice, která byla instalována v době výstavby školy v 90. letech, 
byla postupně využita i okolními rodinnými domky. V nově přiveze-
ném objektu bude zcela nová trafostanice, na kterou bude napojena 
pouze budova základní školy.

Co to bude?

Nepomucké noviny / květen 2021

V pondělí 12. dubna se do školy vrátily dvě první třídy ze tří. Ve čtvrtek už druhé testování naprostá většina prvňáčků zvládla za asistence svých třídních učitelek 
na třídách.

12. dubna se rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a školství mohla 
do školy vrátit polovina žáků prvního stupně. Museli jsme připravit 
dvě takové skupiny tříd, abychom dodrželi platná závazná nařízení 
a současně vzali ohled na skupiny školní družiny a také vyučující, 
které se v některých třídách 1. stupně při prezenční výuce střídají.

Ve sdělovacích prostředcích jsme denně mohli sledovat infor-
mace o tom, jaké podmínky bude třeba dodržet, aby se alespoň 
část žáků mohla na střídačku do školy vrátit. Do škol jsme před 
návratem žáků dostali kvanta písemných materiálů, jak postu-
povat, jak a co zajistit, abychom zvládli návrat co možná nejlépe. 
Ve škole se objevily krabice s testy. Po prostudování, jak při tes-
tování postupovat, jsme byli na návrat žáků 12. dubna připraveni.

Žáci navštěvující školní družinu se hned v pondělí 12. dubna nechali 
otestovat vychovatelkami. Převážná většina žáků po otevření školy 
pokračovala z vestibulu rovnou do svých tříd, kde se spolu se svými 
učitelkami podrobili prvnímu testování. Přibližně 25 žáků se k prv-
nímu testování dostavilo do školy se svými rodiči, kteří testu za spo-
lupráce s učitelkami asistovali. Podle toho, co jsme od našich zejména 
nejmenších školáků slyšeli, strach z prvního testu nebyl zas tak opod-
statněný. Tato zkušenost se projevila při dalším testování ve čtvrtek, 
kdy už naprostá většina školáků zvládla test bez asistence svých rodičů  

Touto cestou upřímně děkuji všem rodičům, kolegyním a pře-
devším našim žákům, kteří se na zdárném návratu do školních 
lavic po dlouhé době podíleli. 

Stránky o ZŠ připravuje Milan demela, ředitel

Žáci se vrací
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Cesty Páně jsou nádherně 
nevyzpytatelné    
Rozhovor s Václavem Česákem

Představte nám, pane Česáku, na úvod našeho povídání Matici 
sv. Jana Nepomuckého.

Matice sv. Jana Nepomuckého byla oficiálně založena 12. září 2008, 
na svátek Jména Panny Marie, což samozřejmě není náhoda, protože 
Matka všech křesťanů hrála důležitou roli v životě našeho světce. 
Jednání o založení jsem vedl již od roku 2006. Jde o spolek usilu-
jící o trvalé zachování a šíření úcty k světci a českému patronovi sv. 
Janu Nepomuckému u nás i v zahraničí, spolek snažící se o zviditel-
nění a zvyšování významu jeho rodiště jako poutního místa, a to ve 
všech oblastech.

Členská základna Matice se skládá pouze z  nepomuc-
kých věřících?

Náš spolek, jak jsem již řekl, ctí sv. Jana Nepomuckého v celé jeho 
šíři a to je důvod, proč jsme v Matici. V řadách našich členů, jak 
věřících, tak i nevěřících, z celé naší krásné země, jsou tedy lidé 
oplývající stejným přesvědčením a touhou uctívat a šířit odkaz 
tohoto světce. Za to si všech nesmírně vážím. V naší základně 
máme i několik významných osobností z různého spektra lid-
ských činností, jako jsou například: P. Mgr. Miroslav Herold, Lic. 
SJ (jezuita, významný český odborník na sv. Jana Nepomuckého), 
Karel Schwarzenberg (čestné členství), Ing. Karel Drhovský (čestné 
členství – bývalý ředitel Národně památkového ústavu v Plzni),  
P. Ing. ThDr. Pavel Kopeček, doc. RNDr. Miroslav Kureš, PhD.  
Ing. Rostislav Václav Němejc, PhD. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., 

DSc. (protektor Univerzity Karlovy, významný český historik), 
Ing. arch. Karel Doubner, Ing. arch. Hynek Gloser, PhD. (bývalý 
kvestor Západočeské univerzity), Mons. Jan Peňáz (papežský 
kaplan a předseda Matice velehradské) a mnoho dalších úžasných 
členů. To je jen na ukázku.

Vaším předchůdcem v čele Matice byl pan Petr Jenčík. To byla 
určitě silná osobnost…

Petr měl silného ducha a z toho vycházela i jeho povaha, která 
zahrnovala mnoho dobrých vlastností jednoduše popsaných jako 
laskavá lidskost. Navíc byl obdařen moudrým humorem, což svědčí 
o duševní vyzrálosti, a tudíž se nezalekl žádné výzvy a vždy stál 
na straně pevných morálních hodnot. Jsem rád, že jsem ho mohl 
pravidelně navštěvovat do jeho posledních chvil, které byly pro 
mne vždy velkým přínosem. Přestože postoupil do věčnosti, je tu 
stále s námi přítomen.

Jak se bude Matice podílet na oslavách výročí blahořečení a sva-
tořečení sv. Jana Nepomuckého?

Takto významné výročí dvě generace po nás nezažijí, proto jsme 
v Matici vytvořili organizační výbor oslav a strategický plán pro 
období let 2021 až 2029, kdy budeme slavit 300 let od blahořečení 
(2021) a svatořečení (2029) našeho velikána. Je zřejmé, že naše 
organizace by měla být hlavním motorem pro důstojné a hodnotné 
uctění sv. Jana Nepomuckého. Chceme tak činit nejen duchovní, 

Text: Karel Baroch
Foto: Pavel Motejzík

Rozhovor s předsedou Matice sv. Jana Nepomuckého, sochařem 
Václavem Česákem, probíhal uprostřed příprav na slavnosti 
300. výročí blahořečení nepomuckého rodáka sv. Jana Nepomuckého. 
I přes pochopitelnou zaneprázdněnost si na mě pan Česák našel čas. 
A jsem tomu rád. Poznal jsem totiž nejen skvělého umělce, ale i člověka 
hluboce věřícího. Povídat si s ním bylo pro mě ctí i potěšením.

Nepomucké noviny / květen 2021
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Mše svaté a církevní program v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
a kostele sv. Jakuba Většího
 14. května 9:00 hod. Poutní mše svatá kněží s účastí dětí, celebruje P. Vítězslav Holý, kostel sv. Jana Nepomuckého

 15. května 12:00 hod. Slavnostní odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy

 15. května 17:00–19:30 hod. Vigilie: mše svatá, Divadelní představení Mučedník z Nepomuku,
Večerní chvály – Schola u Redemptoristů z Plzně

 16. května 10:00 hod. Slavnostní poutní mše svatá, celebruje kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
a primas český, zpívá Canto nepomucenum. TV NOE – živý přenos

 16. května 16:00 hod. Modlitba k sv. Janu Nepomuckému s Plzeňskou filharmonií, kostel sv. Jakuba Většího,
pod záštitou Mgr. Martina Baxy, poslance Parlamentu České republiky. TV NOE – živý přenos

 18. května 11:00 hod. Modlitba za vlast, celebruje biskup Vlastimil Kročil za přítomnosti představitelů obcí
regionu. TV NOE – živý přenos

 23. května 10:00 hod. Mariánská poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře
u Nepomuku, koncert sboru Velkobor

 30. května 10:00 hod. Světová svatojánská pouť, celebruje biskup Tomáš Holub, zpívá Canto nepomucenum

 31. května 17:21 hod. Slavnostní mše svatá na výroční den Janovy beatifikace, zpívá chrámový sbor z Rožmitálu

Koncerty
 9. května 15:00 hod. Koncert pro zázrak narození (ke Dni matek) – koncert k poctě všech maminek

včetně Zelenohorské madony – pod uměleckým vedením Pavla Tylšara, kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuku

 30. května 17:00 hod. Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého
v předvečer výročí blahořečení. Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky
Ivany Zemanové. ČT Art 20:15

Výstavy  přednášky  putování
 8. března – 4. května Velehrad Vás volá – vernisáž 18. března v 18:00 hod., prohlídka možná přes

Svatojánské muzeum, kostel sv. Jakuba Většího
 6. května 13:30 hod. Komentovaná vycházka „Okolo svatých Janů“ – kolik potkáme sv. Janů Nepomuckých
 6. května – 6. července Diktatura vs. naděje – vernisáž 6. května v 18:00 hod., prohlídka možná přes

Svatojánské muzeum, kostel sv. Jakuba Většího
 14. května – 30. září Audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla Jirana na Arciděkanství

v Nepomuku. Vernisáž 14. května v 18:00 hodin
 2. května – 30. září Krása zrakům ukrytá. Výstava origi nálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora.

U příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Zelené Hoře. Městské muzeum a galerie Nepomuk,
pod záštitou PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury
a památkové péče, prohlídka výstavy v rámci okruhu Městského muzea Nepomuk 

Záštitu převzali:
 Mons. Lic. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
   Mons. Dr. Vlastimil Kročil, Ph.D., biskup českobudějovický
   PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR
   Ing. Lumír Aschenbrenner, senátor Parlamentu České republiky
   doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., hejtmanka Plzeňského kraje

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Oslavy 300. výročí blahořečení
sv. Jana Nepomuckého

Nepomuk 2021

S V A T Ý  J A N  Č E C H Ů M  D Á N

www.msjn.cz

M
ATICE SV. JANA NEPOMUCKÉH

O

Vzhledem k epidemické situaci změny v programu vyhrazeny – sledujte www.svatynepomuk.cz
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Eva Urbanová: OPEN AIR NEPOMUK

Michaela Katráková - zpìv

Martin Vydra - zpìv

PROgRAM KONCERTU

Bedřich Smetana – Libuše – předehra k opeře
Anonym – Stup dolů, stup z nebe – M. Katráková, M. Vydra
Karel Ludvík Plánický – Ach smutný, kam se obrátím – M. Katráková, 
M. Vydra
Antonín Dvořák – Biblická píseň č. 3. „Slyš, ó Bože, slyš modlitbu 
mou!“ – E. Urbanová
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – Furiant
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – árie Mařenky „Ach, jaký 
žal“ – E. Urbanová
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – duet Vaška a Mařenky 
„Známť já jednu dívčinu“ – E. Urbanová, M. Katráková, M. Vydra
Antonín Dvořák: Čert a Káča – Předehra k 3. dějství
Antonín Dvořák – Rusalka – árie Rusalky „Měsíčku na nebi“ – 
M. Katráková
Antonín Dvořák – Rusalka – árie Rusalky „Necitelná vodní moci“ 
– E. Urbanová
Antonín Dvořák – Rusalka – Polonéza
Antonín Dvořák – Rusalka – duet Rusalky a Ježibaby „Aj, aj? Už jsi 
se navrátila?“ – E. Urbanová, M. Katráková 
a přídavky

důlEŽITé INFORMACE

V současnosti je prodej vstupenek pozastaven a je jednáno s Mini-
sterstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí o pod-
mínkách konání akce s diváky. Snažíme se zajistit účast všech, 
kteří mají již vstupenky zakoupené. Pokud bude možné kapacitu 
navýšit, spustíme dodatečný předprodej 24. května (9:00 hodin – 
plzenskavstupenka.cz a infocentra regionu).

Pokud by došlo k povolení diváků na akci, bude potřeba mít 
s největší pravděpodobností negativní test na covid-19 a respi-
rátor. Na akci bude potřeba přijít v dostatečném předstihu, areál 
se otevře v 15:00, od 16:30 nebude do areálu nikdo vpuštěn, kon-
cert začne přesně v 17:00. Místa budou orientována s rozestupy 
a nebudou přesně odpovídat původnímu schématu.

Bližší informace najdete postupně na svatynepomuk.cz a také 
na tel. 371 591 167, 602 328 622.

Pokud nebudou diváci na akci povoleni, dojde k vrácení vstup-
ného v místech předprodeje. U vstupenek zakoupených online 
dojde k automatickému vrácení peněz na účet v průběhu června.

Koncert bude vysílán dne 30. května 2021 od 20:15 hodin na 
ČT art. 

Nabízíme brigádu na koncert Evy Urbanové
Odměna 100 Kč/hodina

Zájemci mohou kontaktovat Infocentrum Nepomuk, 
tel. 371 591 167, infocentrum@nepomuk.cz

OMEZENý VJEZd NA NáMěSTí

Od pátku 28. 5. 16:00 hodin odpoledne do pondělí 31. 5. 
5:00 hodin ráno
Uzavírka silnice kolem veřejných WC

Od neděle 30. 5. od 7:00 hodin do neděle 30. 5. cca 22:00 hodin
Uzavírka vjezdu na náměstí pro automobily všemi ulicemi 
Prosíme řidiče, aby tento den neparkovali na náměstí! 
(ani v horní části před infocentrem a restaurací Švejk)

Omlouváme se za zvýšený hluk v souvislosti se stavbou a deinsta-
lací pódia a techniky. Děkujeme za pochopení.

Město Nepomuk
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Kompletní program oslav a Programové noviny 
na svatynepomuk.cz či v infocentru Nepomuk

Nepomucké noviny / květen 2021300 let od blahořečení SJN 

Sledujte mši z Navalis

Česká televize odvysílá v přímém přenosu mši svatou dne 15. května 
z katedrály sv. Víta na Pražském hradě u příležitosti svatojánských 
Navalis a letošního výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. 

V roce 2021 to bude již po 293. a v novodobé historii potři-
nácté, kdy se v Praze vodní barokní svatojánské slavnosti Nava-
lis uskuteční.

Nepomuk v rytmu Brazílie

Ukázky oslav svatého Jana Nepomuckého  
v Jižní Americe pod vedením brazilských přátel  
ze São João Nepomuceno a Jany da Conceicao

Sobota 29. května v 17:00 hodin,  
areál hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

(Vstup zdarma, v případě nepříznivé epidemické situace 
živě přes svatynepomuk.cz)

Město São João Nepomuceno leží v brazilském státě Minas Gerais 
a čítá 25 tisíc obyvatel. Původně se v oblasti nacházela ložiska zlata, 
ale ta byla v 18. století zcela vyčerpána, a tak obyvatelstvo hledalo 
nový smysl bytí v této lokalitě. Socha svatého Jana Nepomuckého 
spolu se svatojánským kultem sem tehdy byly přineseny díky Marii 
Anně (1683–1754), dceři Leopolda I. Habsburského, provdané za 
portugalského krále Jana V. Před 200 lety vyrostlo okolo původně 
rodinné kaple jedné z farem zasvěcené sv. Janovi Nepomuckému 
město São João Nepomuceno, které oslavilo 16. května 2015 dvou-
setleté výročí svého založení. Aktivnější kontakty se odvíjejí od 
roku 2015 v souvislosti s novým prefektem brazilského regionu, 
novým vedením našeho města a novou generální konzulkou. 
Výsledkem souvisejících jednání bylo rovněž uzavření oficiální 
partnerské dohody a již několik vzájemných projektů spolupráce.

Krása zrakům ukrytá

Výstavu v Městském muzeu otevíráme ihned při uvolnění epide-
mických opatření. Povinný bude patrně negativní test na covid-19 
a respirátor. Plánovaná autogramiáda Evy Urbanové se uskuteční 
během léta.

Nadživotní portrét jeptišky Marie Dominiky z Martinic hledající 
své zazděné dítko, egyptské kanopy z 1. století před Kristem, které 
do Nepomuka doprovodí speciální policejní eskorta, unikátní hodiny 
z Červeného sálu, gotické deskové obrazy z kostela, datované do 
15. století, šternberská hvězda z barokního oltáře či osobní předměty 
operní divy Evy Urbanové. To vše a mnohem více nabídne výstava 
Krása zrakům ukrytá – původní mobiliář Zelené Hory. 

Dočasná expozice vzniká k 800 letům od první písemné zmínky 
o Zelené Hoře a doplní ji témata opera Libuše a Rukopis zeleno-
horský. Exponáty pouze na jednu sezónu dále zapůjčí Národní 
památkový ústav, Národní muzeum v Praze, Národní divadlo 
v Praze, Divadlo J. K. Tyla v Plzni a další. Součástí výstavy bude 
i edukační program pro děti. Ty si tak budou moct vyzkoušet třeba 
šaty kněžny Libuše, potěžkat si skutečnou zbroj nebo se nechat 
zvěčnit jako černá paní ze Zelené Hory. Vedle toho se dozví něco 
o zelenohorských legendách i zajímavostech z historie zámku.

Výstava proběhne pod záštitou náměstka hejtmanky pro oblast 
kultury a památkové péče Marka Ženíška.

Program Modlitby  
ke sv. Janu Nepomuckému 
s Plzeňskou filharmonií

Přenášeno živě na TV Noe dne 16. května od 16 hodin

Zvony
Jiří Ignác linek: Korunovační intrády
leopold Koželuh: Symfonie g moll, PosK l:5
František Xaver Thuri: Kantáta k poctě svatého Jana 
Nepomuckého
Mariánské a gotické zpěvy

Česká biskupská 
konference (ČBK)

Je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé 
pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování 
vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, 
zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, při-
způsobených duchu doby a místním podmínkám. Biskupská konfe-
rence na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou 
osobou. Sídlem je Praha. 

Samým právem k ní patří všichni diecézní biskupové obojího 
obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci a biskupové 
pomocní a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo 
mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě 
pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí.

Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekreta-
riát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí 
k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). Ke specifickým úkolům, dle 
Stanov ČBK, čl. 26 § 3, byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že 
si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru 
a vytvořit radu. K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů 

slouží sekretariát.
V Nepomuku má tento sbor biskupů pracovní setkání ve 
dnech 17. - 18. května. Na programu mají kromě důleži-

tých jednání a mší, také například individuální návštěvu 
areálu Zelené Hory či exkurzi do Klatov. Setkání pro-
běhne za přísných hygienických podmínek v souladu 
s aktuální epidemickou situací.
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ale i kulturní a vzdělávací činností, aby hlavně budoucí generace 
pochopily, jak velký dar dostalo město Nepomuk v odkazu našeho 
mučedníka, a mohly na tomto fenoménu stavět svoji budoucnost. 
Dostává se nám velké šance, jak otevřít významné poutní místo 
celému světu. Velmi mě mrzí, že nemáme v regionu dostatek míst-
ních produktů a služeb, které by nesly název po našem patronu. 
Je to nejen ztráta duchovní, ale i ekonomická. Jsem přesvědčen, 
že by to vyřešilo i mnoho finančních problémů města.

Už víte, jaké osobnosti se oslav zúčastní?
Při organizaci tak velkých oslav je samozřejmě velice důležitá 
součinnost všech místních složek. Mám dobrý pocit z průběhu 
příprav ve spolupráci s městským úřadem, farností, s Ústavem 
pro studium totalitních režimů a s Plzeňskou filharmonií – proto 
patří můj velký dík P. Motejzíkovi, P. J. Špiříkovi, panu řediteli  
Z. Hazdrovi, paní ředitelce L. Kavalové a mnoha dalším z řad mati-
čářů i našich předních historiků či umělců. V průběhu roku bude 
probíhat celá řada akcí zaměřených na toto skvostné výročí a bylo 
by těžké vše zde jmenovat – kompletní program oslav 300 let od 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého bude zveřejněn na www.msjn.cz 
a www.svatynepomuk.cz. Velmi mě těší účast Jeho Eminence 
arcibiskupa pražského a primase českého Dominika kardinála 
Duky OP, apoštolského nuncia v České republice Mons. Char-
lese Daniela Balva a celé České biskupské konference na hlavní 
poutní mši v květnu.

Součástí oslav má také být instalace litinové sochy svatého Jana 
Nepomuckého nalezené ve lnářích do středu kruhové křižovatky 
U Pyramidy. Jaký na to máte názor?

Jak jsem již zmínil, v osobě světce Jana se nám dostalo velkého daru 
a toho je třeba dbát v každém směru, čili i v úpravě kruhového objezdu, 
kde zatím vládne hmota neduchovní, čímž dle mého názoru upadáme 
do ranku pozapomenutého provinčního městečka. Ke změně je třeba 
hodně spirituálního úsilí, což se v minulosti příliš neprojevovalo. Jako 
sochař se zabývám sakrální tvorbou a mezi moje výtvory patří také 
ztvárnění našeho nádherného světce. Považuji za zázrak, že v době, 
kdy jsme uvažovali o úpravě kruhového objezdu a situace se stala 
patovou, našla se socha sv. Jana ve Lnářích, jež nám byla darována. 
V této souvislosti jsem si vzpomněl na Chestertonova slova, která 
ve své knize Ortodoxie napsal: „Zázrak, to je náhlé ovládnutí hmoty 
duševní silou“.

Pomáhá vám při tvorbě vaše motto „Co mne fascinuje na sochař-
ství, je ztvárnění nehmotného v té nejhrubší a nejtěžší formě 
hmoty pro umění skrze dláto vedené duchem svatým“?

Existuje úžasná látka, která se nazývá ÉTER. Je to duchovní substance 
jemnější než světlo, v níž se formuje naše duše a Boží existence. Může 
k nám tedy touto cestou proudit Duch Svatý a uskutečňovat Boží vůli. 
Pokud si sochař uvědomí, odkud pochází jeho invence, v konfron-
taci například s šestitunovým kamenem, je ohromen a prožívá pocit 
hluboké pokory.

Václav Česák s jednou ze sošek svatého Jana Nepomuckého, které vytvořil pro kostely v USA, zasvěcené našemu světci.
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Proto jste si tedy zvolil právě sochařinu?
Odjakživa mě přitahovalo pozvání do neviditelného světa překrásných 
forem. Postupně jsem docházel k poznatkům, že toto pozvání není 
náhoda, ale dar Boží. Asi i z těchto důvodů byla pro mne už v mládí 
nejúžasnější hračka modelína. Kreslení jsem zvládal velice dobře, 
neměl jsem problém ztvárnit cokoliv. Nicméně to byly jen dva roz-
měry a já cítil potřebu dotvořit ještě ten třetí.

Máte nějaký sochařský vzor?
Naprosto zásadním přelomem v dějinách umění byla doba rene-
sanční, která zrodila několik výjimečných mystických osob-
ností, děl, vynálezů a myšlenek. Pojem renesanční umělec je 
fakt v dnešní době zcela neexistující, a to je i odrazem součas-
ného umění, jež v některých případech nebude mít přesah do 
budoucnosti a zanikne. Je to hřích promarněného času, kdy mohlo 
vzniknout hodnotné umění přetrvávající věky. Mohl bych jmeno-
vat celou řadu skvělých sochařů, kteří se nevydali touto cestou 
a zanechali hlubokou smysluplnou stopu v historii lidstva, ale to 
by bylo na několik rozhovorů. Je však jedno jméno z naší krásné 
slovanské krajiny, jež bych rád zmínil, a to sochař František Bílek. 
Byl to umělec navýsost skromný, obdařený úžasným talentem, 
vytrvalostí a pevnou vírou. Z toho vycházela i jeho životní filozo-
fie, mně velmi blízká. V jeho sochách je obsažena ona substance 
Boží moudrosti s krásou ducha věčnosti.

Vaše tvorba, pane Česáku, na mě dělá dojem, že jejím hlavním 
tématem je téma duchovní. Je tomu tak?

Umění má počátek v duševnu. Je to metafyzická záležitost, která 
může duši nasměrovat do duchovna. Vzniklý stav jsoucna pak 
způsobí přítomnost Boží. Touto cestou se i já snažím putovat ke 
svému poslání sochaře, tvůrce a objevitele nových tvarů jak ve 
své sakrální, tak i ve volné tvorbě. Samozřejmě – nejvyšší metou 
pro umělce mého ražení je ztvárnit příbytek pro Nejsvětější svá-
tost oltářní.

Máte nějaký tvůrčí sen? Herec touží po krásné roli, sportovec  
chce vyhrát olympiádu. Jak to má sochař Václav Česák?

Sny jsou právě to éterické bytí v nás. Nevíme, jak vznikají a kde 
je jejich původ. Může to být odraz našeho nevědomí, vědomí 
i svědomí, ale také vnuknutí od toho, co nás přesahuje. Pokud 
láskyplně toužíme, tak sníme celý život. Můj sen je s tím nepře-
stat a přetvářet ho k obrazu, v mém případě sochám vyjadřujícím 
nádherný, nespatřitelný svět překrásných forem z oblasti ducha 
vyjadřujícího krásu Boží existence.

Kde hledáte inspiraci?
Hlavně v  modlitbách. K  tomu přiřazuji čtení knih a  vydatný 
poslech hudby.

Jaké knihy a jaká hudba jsou pro vás inspirující?
Důležitou knihou je pro mne, jako věřícího člověka, samozřejmě 
Bible. Můžete ji otevřít kdykoliv a kdekoliv a vždy získáte plno 
moudrosti a síly. Stálicí na nočním stolku u mé postele je také 
kniha jednoho z nejvýznamnějších představitelů ruského mniš-
ství Teofana Zatvornika Povzbuzení k duchovnímu životu. Také 
mám rád českou a ruskou klasiku, křesťanskou mystiku středo-
věku a pouštních otců i renesanci. S chutí velmi často otevírám 
Shakespearovy Sonety – co totiž převyšuje mnohé umění, je bás-
nická tvorba. Mohl bych zde jmenovat celou řadu knižních titulů, 
které mám rád a zapůsobily i na mou fantazii, ale to by bylo opět 
na několik rozhovorů. Prakticky čtu skoro každý den. S hudbou 
je to u mne obdobné – nedovedu si představit, že by prostor u mě 
v ateliéru nebyl nasycen harmonií jazzových nebo rockových tónů, 
a z toho přecházím až do experimentální sféry či klasiky. Jelikož 
od mládí hraji na bicí nástroje, volím skladby, v nichž má tento 
nástroj dokonalou linku.

Když pracujete s  kamenem, jaký musí být a  jaký naopak 
být nesmí?

Všechny sochařské materiály mají svá specifika a vždy záleží na 
fantazii tvůrce a daném tématu. My Češi máme jeden z nejlep-
ších sochařských pískovců v Evropě, to je vidět na mnoha mís-
tech všude kolem nás i za našimi hranicemi. Vždy se samozřejmě 
snažím nalézt ten nejkvalitnější materiál, ale ve volné tvorbě 
nikdy člověk u kamene neodhadne, co Bůh do něho v průběhu 
věků vložil. Někdy je to boj s emocemi a někdy je to překva-
pení ze zázraku. Ve své práci mám oblíbené i další materiály, 
z těch klasických je to bronz, kde se dá docílit naprosté přesnosti 
v modelaci, a také rád využívám dnešní pestrost moderních spe-
ciálních hmot.

Zeptám se úplně laicky. Co když sochař dokončuje dílo a stane 
se nehoda. Neopatrný pohyb dláta a socha přijde třeba o prst. 
Stává se to? A jestli ano, jak se to napraví?

Nejdůležitější asi pro každého umělce je vnitřní rovnováha, jež 
vyvažuje vše ostatní a určuje ten správný čas pro vytvoření díla. 
Mnohdy je dobré počkat a dobře promyslet, jak na to. Také se 
stane, že se v noci probudím a vím, že nastala ta pravá chvíle. 
Tím se dá předejít mnoha omylům. Samozřejmě jsou materiály, 
které se tímto nedají zcela ovlivnit, a pak může nastat kolize 
myšlenky i v materiální podobě. Zkušený a zdatný řemeslný 
umělec si s tím musí umět poradit a dílo zdárně dokončit. Dnes 
máme výhodu i díky moderním technologiím, jež nabízejí mnohá 
řešení. Co je však zásadní, je dobře se připravit a naladit tak, aby 
k „nehodám“ nedošlo.

Sochařství se určitě, tak jako všechno kolem nás, vyvíjí. Objevují 
se v něm nějaké moderní trendy? Například lepší nástroje, nové 
postupy práce?

Doba bronzová se v Evropě zhruba datuje na 2000 let před naším leto-
počtem a na jiných kontinentech je to ještě více. Proč v mém případě 
právě tato doba? Neboť technologie lití bronzových soch se v podstatě 
od tohoto času nezměnila. Ano, místo slámy na odplyňování forem 
se používá voskový provaz, patina na starobronz už není močůvka, 
ale speciální chemikálie, kde jednou ze složek je pro urychlení reakce 
i nebezpečný arsen. Takže doba se v tomto směru moc nemění, jen 
nebezpečně zrychluje a to může umění dost poškodit. Neříkám, že 
by moderní technologie nepomáhaly i v mé profesi, jen je třeba dbát 
na to, aby se používaly s citlivým rozumem, tak aby se jim umělec 
nepodřizoval na úkor díla.

V Nepomuku je docela dost soch. Jaká je podle vás nejkvalit-
nější, nejkrásnější?

Všechny, jež se dotýkají tématu Krista, sv. Jana Nepomuckého, Panny 
Marie, sv. Vojtěcha a všech andělů a svatých.

S vašimi díly je možné se setkat také v kostele Nanebevzetí  
P. Marie na Zelené Hoře. Oltář i P. Marie Zelenohorská jsou 
krásná díla, ale v současnosti jsou tak nějak upozaděna…

Na cestě vnitřní svobody jsme zatím ušli velice krátký úsek, 
proto plytkost je více upřednostňována před trvalými hodno-
tami. Ty však prošly těžkou prověrkou ubohého materialismu 
a zlem totalitních režimů, a tak potvrdily svůj přesah, stálost, 
nadčasovost – a to platí u sv. Vojtěcha (na Zelenou horu přišel 
kolem roku 992) a Panny Marie Zelenohorské (Cisterciácký 
klášter 1144/5).

Kde ještě můžeme „potkat“ vaše díla?
Za těch 35 let je toho opravdu hodně. Je to samozřejmě ta krásná země 
česká, do budoucna snad i Bohem opět políbená, Severní i Jižní Ame-
rika, Afrika a ovšem i naše dobrá, starobylá Evropa. Mé sochy světců 
a sv. Jana Nepomuckého doputovaly například do rumunského Banátu, 
do Srbska, Řecka či Ugandy.
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dojde k formování s licí, odplyňovací soustavou a jádrem. Tak vzniká 
licí forma, jež se postupně vypaluje, až dojde k vyhoření voskového 
modelu, a nastává čas lití do bronzu B10 při teplotě 1140 stupňů. 
Konečná fáze je cizelování a patina. Je to dlouhodobý a složitý proces 
a jeho popis jsem zde nastínil opravdu velmi zjednodušeně.

Na čem v současné době pracujete?
V životě víry a svatých je tolik nádherných témat otevírajících bezbře-
hou fantazii umělce do nekonečna a tam směřuje moje putování. 
Eucharistická zkušenost je pro mne stále neuvěřitelný zázrak. Ale co 
tomu předcházelo, je úžasná transcendence Boha v člověka Krista. 
K tomu se vztahuje i skutečnost Neposkvrněného početí Panny Marie, 
které bylo uskutečněno skrze Zvěstování Archandělem Gabrielem, to 
je teď jedno z mých témat. Také jsem zde zmínil jednoho z nejvýznam-
nějších představitelů ruského mnišství Teofana Zatvornika, jenž žil 
v letech 1815 až 1894, z toho 28 let v tichu osamocení. Tato osobnost je 
pro mne už řadu let velice inspirativní. A tak se nedávno jednou v noci 
stalo, že duch sestoupil do mé ložnice a počal ve mně tvořit jeho bustu.

Kdybyste měl tu moc, co byste na současném světě změnil?
Zatvrzelost srdcí a z toho vyplývající problémy – ztrátu víry v Boha 
a úpadek morálky, opětovný vzestup materialistických idejí a násled-
nou devastaci kulturních hodnot a jejich rozmanitostí, nesmyslné 
války, masové šíření lží a polopravd v přímém přenosu, rafinovaně 
vykalkulované vyzdvihování ekonomického mamonu nad ostatní hod-
noty, výměnu lásky za vášně. Jsme jak v zavřené nevětrané místnosti, 
kde se dusíme, a přitom stačí jen otevřít okno a hned nás ovane svěží 
vánek Ducha Svatého z otevřené a milující náruče Boží.

Na závěr našeho povídání mi, pane Česáku, řekněte, co má pro 
vás v životě největší cenu?

Právě to otevřené okno. Tím se duše naplní blažeností a máte mož-
nost žít s nádherným tajemstvím v naději, že ta všeobjímající láska 
vám dá sílu a světlo v temnotách tohoto světa. Díky tomu mám plno 
skvělých přátel, pevné vztahy v rodině a dva nádherné syny. A také je 
v tom obsažena i moje úcta k sv. Janu Nepomuckému.

děkuji Vám za rozhovor.
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Václav Česák se narodil 1. dubna 1962 v Plzni a tam také vy‑
růstal. V současné době žije a tvoří ve Starém Smolivci, odkud 
pochází jeho rodina.

Je absolventem soukromého studia v ateliéru akademického 
sochaře Františka Bálka. Znalosti si rozšířil studiem ve významné 
německé umělecké slévárně Lenz‑Jahn v Norimberku.

Hlavní inspirací jsou pro něho křesťanské symboly v duchov‑
ním rozměru futurismu. Z toho vychází i jeho životní filosofie.

Tvoří z kamene, bronzu, nerezu, oceli, skla a dalších speci‑
álních hmot.

Zabývá se také light designem, scénografií a  techni‑
kou šperkařství.

Celý život se věnuje hudbě. Je autorem znělek pro Český 
rozhlas Plzeň a scénického ztvárnění multimediálního pořadu 
Virtula Cirk.

Je spoluzakladatelem Matice sv. Jana Nepomuckého. Od roku 
2020 je jejím předsedou.

V roce 2019 mu bylo uděleno Ministerstvem obrany ČR 
osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Je za‑
řazen do projektu Post Bellum „Paměť národa“.

Je čestným členem Arf Society – celosvětového klubu 
Franka Zappy.

Navštěvujete je? Sledujete jejich osudy?
Jejich osud není v mých rukou, jen se snažím vytvořit dílo, které bude 
pozvedat lidskou duši ke kráse. Je to prostor, kde se můžeme vznášet 
na křídlech rozumu a citu, nakouknout do Boží dílny a třeba v ní nalézt 
to nejdůležitější – víru. Nejsem velký cestovatel a popravdě řečeno 
se mi moc nechce opouštět moji milovanou brdskou krajinu. Navíc 
některé zde zmíněné lokality jsou opravdu komplikovaně navštěvo-
vatelné, a tak se musím spokojit s tím, co je pro mě zvládnutelné na 
mých cestách třeba do Plzně, kde mám například sochu Skatemana 
v areálu Škoda sport parku či Rytíře Lochoty na stejnojmenném síd-
lišti a kapli sv. Trojice v salesiánském středisku. Několikrát jsem také 
navštívil i se svou kapelou německé město Bad Doberan, kde jsem 
vytvořil pomník Franka Zappy, a rockové muzeum ve švýcarské Basi-
leji – tam mám několik bust. V Olympijském muzeu v Lausanne na 
břehu Ženevského jezera ční moje 2,5 metrová socha z bronzu Ale-
gorie šermíře – na tomto místě jsem byl zatím dvakrát. Již jsem také 
zmínil rumunský Banát. Je to místo uprostřed nádherné hornaté kra-
jiny okolo Dunaje, prostoupené starobylou dácko-římskou kulturou, 
obohacenou o českou minulost díky nádherným lidem z obce Gerník, 
kde se v tamním kostele sv. Jana Nepomuckého též nachází moje dílo. 
Toto místo je mému srdci velmi blízké a rád se tam občas uchyluji 
k načerpání nových sil. Poutá mě také dlouholeté přátelství s Bolkem 
Polívkou, pro něhož jsem vytvořil sedmimetrovou sochu Dona Qui-
jota na jeho farmu v Olšanech, a už dva roky se domlouváme na mé 
návštěvě, kterou pozdržela současná pandemická situace.

Pane Česáku, řekněte mi, jak vznikala socha Panny Marie 
Zelenohorské.

Je tomu již patnáct let, co jsme se s P. Slávkem Holým dohodli, že je 
třeba navrátit duši Zelené hoře a nastartovat tak obnovu poutního 
místa. Postupně se přidali i Pavel Motejzík a Zdeněk Bartošek, díky 
nimž se podařilo vše dotáhnout do zdárného konce, a samozřejmě 
spousta dárců, kteří na tuto duchovní obnovu přispěli i finančně. Za 
to patří všem velký dík! Osud sochy Panny Marie Zelenohorské má 
mnoho společného s dobou rekatolizace, kdy podobná umělecká 
díla byla ničena brutálním způsobem. Je až neuvěřitelné, kolik jich 
toto fanatické řádění přežilo. Naše socha má však několik zvláštností 
a spojitostí s mnoha zázraky, které jí přidávají na významu. Podle 
legend byla i u početí sv. Jana Nepomuckého a pak i u jeho uzdravení. 
Asi není náhodou, že novodobá socha naší Bohorodičky, pocházející 
z mé dílny, byla odlita v norimberské slévárně Lenz-Jahn, kde přišla 
na svět i bronzová socha císaře Karla IV., stojící na Křížovnickém 
náměstí u Karlova mostu v Praze.

Pane Česáku, proč vůbec tato socha vznikla?
Protože ona si to přála! Jak jsem již zde řekl, stalo se asi před 15 lety, 
že mě oslovil vyslanec Matky všech křesťanů P. Slávek Holý, zda bych 
se nechtěl podílet na navrácení duše Zelené hoře a tím znovu vytvo-
řit poutní mariánské a posléze i svatovojtěšské místo pro duchovní 
obnovu celého nepomuckého regionu. Záhy na to se počal i zárodek 
Matice sv. Jana Nepomuckého. Plány toho Nejvyššího nám často až 
překvapivě vstupují do života a ukazují ty správné cesty naší životní 
pouti. Je to asi 30 let, co mě náhodně oslovil jeden Řek, kterého jsem 
nikdy před tím neviděl. Bylo to po koncertu Franka Zappy v němec-
kém Fürthu u Norimberku. Vzniklo z toho celoživotní přátelství a tři 
kříže s ukřižovaným Kristem pro kláštery na řeckém ostrově Athos. 
Cesty Páně jsou nádherně nevyzpytatelné.

Můžete popsat pracovní postup při realizaci Panny Marie 
Zelenohorské?

Duch vstoupí do duše a počne myšlenka. Ta se posléze začne trans-
formovat do našeho hmotného světa formou 2D na papíře a následně 
se promyslí pro sochy zásadní třetí rozměr. Pak nastane čas menšího 
modelu, jenž slouží k vytvoření skutečné velikosti, která se formuje 
do přesného otisku. Díky tomu vznikne dokonalý dutý model ve 
voskové formě. Takový model je pak předán do slévárny, kde opět 

Nepomucké noviny / květen 2021



22 kultura 

Plzeňské Slavnosti svobody  
se budou vysílat z on-line studia

Letošní Slavnosti svobody uspořádá Plzeň v termínu od 6. do  
9. května. 

Přestože vedení města minulý rok doufalo, že bude možné 
přesunout připravený program k 75. výročí osvobození Plzně 
americkou armádou do roku 2021, bohužel ani letos pokraču-
jící nepříznivá situace související s šířením onemocnění covid-
19 nedovolí uspořádat tradiční program ve veřejném prostoru. 
Základem se tak stane on-line studio, které bude vysílat z Měš-
ťanské besedy.

„Formát on-line studia Slavností svobody je výjimečný a já jsem 
velmi rád, že nám dovolí nepřerušit tradici Slavností svobody. Záro-
veň je velkou příležitostí představit plzeňské oslavy osvobození dalším 
potenciálním návštěvníkům z celé republiky i zahraničí, a především 
je investicí do budoucnosti této jedinečné, turisticky velmi atraktivní 
události. Vloni sledovalo studio Slavností svobody více než 45 tisíc 
lidí, značná sledovanost byla v zahraničí. Je reálné, že i letos si on-
line vysílání najde své diváky. V současné době je takové studio také 
jedinou cestou, jak zprostředkovat atmosféru Slavností svobody také 
veteránům,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Ve čtvrtek 6. května budou moci lidé zhlédnout přímý přenos 
ze vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! a živé roz-
hovory s americkými a belgickými veterány. V pátek 7. a v sobotu  
8. května bude studio vysílat od 17:00 do 20:00 hodin. V přenosech 
se zaměří na zprostředkování činnosti klubů vojenské historie, při-
pomene historické události a nabídne vysílání zajímavých doku-
mentů a rozhovorů. Program doplní atraktivní hudební vstupy.

V neděli 9. května, kdy by za normálních okolností projížděl 
městem Convoy of Liberty, začne studio vysílat v tradičním čase 
startu konvoje, tedy v 11:00 hodin dopoledne. Úvod vysílání bude 
věnován historii pořádání oslav osvobození a záběrům z kon-
vojů, které v minulých letech projely městem za několikatisícové 
účasti zájemců. Studio odvysílá streamy hudebních vystoupení, 
zajímavé tematické reportáže a v brzkých odpoledních hodinách 
venkovní program ‚ve vzduchu‘, který představí vojenská histo-
rická letadla. V jednání je možnost zapojit do tohoto programu 
armády ČR a USA.

Vzhledem k tomu, že omezení kontaktů nad rámec rodiny má 
dlouhodobě zásadní vliv i na činnost klubů vojenské historie (jejich 
členové se nemohou již řadu měsíců scházet), představí on-line 
program jejich zájmové aktivity formou předtočených reportáž-
ních pořadů. Série video reportáží se bude kromě činnosti klubů 
vojenské historie věnovat památným místům spojeným s osvobo-
zením americkou armádou nejen v Plzni, ale i v kraji. 

Těšit se můžete rovněž na reportáže z Městského muzea Nepo-
muk či ze Zelené Hory.

Více informací na: www.slavnostisvobody.cz

Zdroj: www.slavnostisvobody.cz
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Paměť národa, pobočka Plzeňský kraj
a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,
Západočeské univerzity v Plzni,
Vás srdečně zvou na výstavu komiksů:

Výstava, představující 11 osobních vzpomínek na konec 
2. světové války na Plzeňsku, proběhne 
od 8. 5. do 13. 6. v Muzeu veteránů Zelenohorská pošta
otevřeno: středa - neděle 10.00 - 18.00, 
adresa: Zelenohorská 76,  335 01  Nepomuk

Zahájení výstavy se uskuteční online, formou videa. 
Úvodní slovo k výstavě pronese paní Markéta Čekanová, 
ředitelka regionální pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj.
Spolupořadateli výstavy jsou Spolek přátel starého Nepomuka a Nepal, z.s.

Knihu Roll Out the Barrels! si můžete zakoupit na e-shopu projektu Paměť národa.
eshop.pametnaroda.cz



Ze vzpomínek vesnického kluka

23historie

V březnu roku 2017 zemřel dlouholetý řídící učitel prádelské školy, 
pan Miloslav Tumpach. Jeho rodnou vsí byl nedaleký Kokořov, kde 
také dožil svůj plodný život. Pan řídící zanechal v Prádle nesma-
zatelnou stopu svou činorodostí v mnoha oblastech vesnického 
života. Byl nejen učitelem, byl i kronikářem, knihovníkem, muzi-
kantem, tajemníkem národního výboru… Tři roky před jeho smrtí 
vydal městys Žinkovy útlou, skromnou knížečku s názvem „Vzpo-
mínky vesnického kluka“. Je sestavena z útržků životních vzpo-
mínek pana řídícího a v jejím úvodu je otištěna báseň nazvaná 
„Kokořovská“. Takže pan řídící psal i básně! Skládal i písničky 
a také rád maloval. Nabízíme vám, milí čtenáři, jednu kapitolu 
z jeho Vzpomínek. Pan řídící ji pojmenoval „Školáci a konec války“.  

 
„Chlapec Mirek si jen matně pamatuje začátek války a obsazování 
našeho území. Nebylo mu tehdy ani pět let. Vzpomíná, že za nepříz-
nivého počasí jeli od Březí přes Kokořov v koloně ozbrojení němečtí 
vojáci v šedých uniformách na motorkách s přívěsnými vozíky, vždy 
tři, s nepříjemnými pohledy na přihlížející vesničany.

Lépe si však Mirek pamatuje poslední rok války. Chodil tehdy do 
Měšťanské školy v Nepomuku, kdy na počátku roku 1945 byla školní 
budova na náměstí obsazena „národními hosty“ - rodinami hitle-
rovských důstojníků. Vyučování bylo přerušeno a žáci docházeli do 
Nepomuka jen dvakrát v týdnu na dvě hodiny pro úlohy. Učit se měli 

doma z učebnic. Shromažďovali se v sálech hostinců, kde se netopilo, 
proto seděli u stolů v zimním oblečení. V jarních měsících se fronta 
od východu přibližovala, „hosté“ opustili školu, a tak se žáci mohli 
vrátit zpátky do učeben. 

Jednou při hodině přírodopisu zazněly nad náměstím výstřely. 
Vyučující vyhrkl: „Rychle si všichni lehněte pod okna!“ Nechtěl, 
aby některá kulometná střela proletěla oknem a zasáhla žáky. Po 
odpoledním vyučování se za slunného dne vracel Mirek s kamará-
dem Vladimírem po silnici domů. Jejich povídání přehlušil poblíž 
rozcestí do Novotník podivný svištivý zvuk a pak se ozvaly dvě 
ohlušující rány. Chlapci skočili do strouhy a přikrčili se pod můstek 
vedoucí na pole. „Bomby!“ To americký bombardér odhodil do polí 
pod Chvostulemi dvě bomby. Když se chlapci příštího dne dívali na 
hluboké krátery po bombách, řekli si: „To bylo asi jen kilometr od nás.“                                                                                                                            
Několik dní v dubnu a na začátku května již do školy děti nechodily, 
neboť to nebylo bezpečné. Mirek si vzpomíná, že na polovině cesty 
mezi Novotníky a Nepomukem zaútočil „hloubkař“ na nákladní auto, 
na jehož plošině byl přikrčený Čech prchající z totálního nasazení 
v Německu. Kulometná dávka vyryla několik děr v asfaltu silnice, ale 
zasáhla i nešťastníka. Měl domů již jen 10 kilometrů cesty.“  

 
Z brožurky „Vzpomínky vesnického kluka“ 
vybrala Marie Bílková
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Nepomucké náměstí 7. května 1945. Američtí vojáci odvážejí německé zajatce do tábora do Klatov.  
Fotografie z knihy Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích, autor Bohuslav Šotola, vyd. Baron, 2020
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Křížová cesta ve 14 zastaveních přibližuje poslední Ježíšovu cestu 
z Pilátova domu na vrch Golgota, kde byl Ježíš Kristus ukřižován. 
Zobrazuje příběh lásky a nenávisti, naděje v beznaději. Obsahuje 
osobní příběh každého z nás: potkáme na ní nespravedlnost, 
ponížení, pády a utrpení stejně jako lásku, pomoc a statečnost. 
Události křížové cesty se váží k Velkému pátku. Na konci cesty 
tušíme patnácté zastavení: po každém Velkém pátku přicházejí 
Velikonoce a cesta končí v bráně Života.

Nepomucká křížová cesta, přibližně 800 m dlouhá, vedoucí 
od zdejšího hřbitova k bývalému popravčímu místu na Lipovém 
vrchu, místně označovaném Lipák nebo také Šibenice, byla vytvo-
řena v březnu letošního roku. Jednotlivé výjevy všech čtrnácti 
zastavení jsou vyobrazeny na třech ocelových plátech paprskovitě 
směřujících k nebi, symbolizujících trojjediného Boha. Autorem 
díla je umělecký kovář Lukáš Marek, na realizaci se s ním podí-
leli šikovní a pracovití kováři z uměleckého kovářství Kovaný 
svět (www.kovanysvet.cz).

Myšlenka vybudování křížové cesty v Nepomuku vznikla během 
velikonočního období v roce 2020, v době plošně zavedených 
omezení běžného způsobu života z důvodu celosvětově se šířící 
pandemie covid-19. V té době bylo možné najít nejbližší ven-
kovní křížovou cestu 25 km od Nepomuka u Kydlin na Klatovsku. 
I proto došlo k rozhodnutí, které se díky Bohu do roka podařilo 
úspěšně realizovat.

Křížová cesta byla financována ze soukromých zdrojů, sbírkou 
ze získaných prostředků od vícero štědrých dárců, na památku 
dvou významných mecenášů nepomucké farnosti, kteří již bohužel 
nestihli uskutečnit své dobročinné záměry v pozemském životě: 
Ing. Petra Jenčíka z Prádla (†2019) a pana Karla Antona z Čepince 
(†2020). Vybudování a úpravy křížové cesty podpořily i město 
Nepomuk a Římskokatolická farnost Nepomuk, na jejichž pozem-
cích jsou všechna zastavení umístěna. Díky všem jmenovaným 
i nejmenovaným mohla být myšlenka vzniku křížové cesty dove-
dena do její současné originální podoby.

Na Lipový vrch vede křížová cesta
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foto Milan Demela

Sbírka pro Johánka

V rámci svatojánských oslav můžete finančně přispět na umělecký 
podstavec pod litinovou sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla 
náhodně objevena pohřbená v zemi.

Socha bude slavnostně odhalena a požehnána na kruhovém 
objezdu U Pyramidy dne 15. května ve 12:00 hodin. 

Číslo bankovního účtu: 60011-725628399/0800
datum ukončení sbírky: 15. 5. 2021

Sbírku organizuje město Nepomuk. Za příspěvky předem děkujeme.
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE 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

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• 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.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

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

www.rkevropa.cz/nepomuk

PROdEJ STAVEBNíHO 
POZEMKU 946 m2, VRČEň
Pozemek na krásném místě, s výhledem 
na Zelenou Horu, elektřina a plyn na 
hranici pozemku, možnost připojení na 
vodovod, kanalizace není. 

Kód: 52226

Cena: 1.500,-Kč/m2

PROdEJ ZEMědělSKé STAVBy, 94 m2, 
POZEMEK 145 m2, SOBěSUKy
K prodeji nabízíme stodolu s pohodlným 
příjezdem v  dobrém stavu. Možnost 
přestavby na chalupu.

Kód: 52630

PROdEJTE S NáMI!
Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

Využijte příznivou sazbu hypotéčních úvěrů pro kupujícího!
Potřebuje Vaše nemovitost před prodejem vyklidit? Využijte naše služby!

Cena: 500.000,- Kč

NOVINKA

R O Z Š I Ř U J E M E  
N Á Š  T Ý M

Stále se rozvíjíme, proto hledáme nové kolegy do BLOVIC. 
Jsme mezinárodní společnost. 

Vyvíjíme a vyrábíme zařízení pro chemické hospodářství a
úpravu vody.
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Webinář Virtuální svět aneb bezpečnější internet oslovil v polovině 
dubna 60 zájemců z řad rodičů, kterým zprostředkoval informace 
o rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komu-
nikaci. Odborníci na kyberkriminalitu Ing. Petr Šmíd, Dis. a Michal 
Ksandr, Dis. z organizace PORTUS Plus zaměřili jejich pozornost 
zejména k rizikům sociálních sítí a počítačových her. Zároveň rodiče 
podpořili v diskusi i dohledu nad online aktivitami svých dětí.

A jak webinář hodnotili samotní rodiče?
“Celý webinář byl zajímavý a získala jsem mnoho nových informací 
z internetového světa – hry, sociální sítě…”

“Neskutečně mě zarazila grafika novodobých her. Nyní se hodně zamě-
řím na to, co můj starší syn hraje za hry. Skutečně zarážející.”

“Zaujaly mě možnosti zneužití přes online připojení, a to nejen dětí, 
ale i ohledně finanční stránky.”

“V takto koncentrované podobě jsem se s problematikou ještě nesetkal.”
“Děkuji! Bylo to skvělé! Spousta nových informací!”
“Všechny informace byly užitečné. Velice pěkně ucelené. Lektoři byli 

zábavní. Forma, kterou zvolili, byla přirozená a citlivá i k tématům 
nepříliš jednoduchým na komunikaci.”

Webinář ve spolupráci s PORTUS Plus, z. s. byl hrazen z prostředků 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Nepo-
muk. Financování projektu je zajištěno z prostředků EU (OP VVV) 
a MŠMT ČR. Realizátorem projektu MAP II je Místní akční skupina 
svatého Jana z Nepomuku, z. s.

Neznámá zákoutí virtuálního světa odhalena 
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HlEdá 
ZáVOZNíKA
na popelářské vozidlo
Ranní směny/ Nepomuk a okolí
Parkování vozidel: Nepomuk - dvorec
Nástup možný ihned
Kontakt: + 420 606 726 842

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

Pokud byste se chtěli o projektu a jeho dalších aktivitách dozvědět 
více, navštivte facebookový profil Místní akční plán vzdělávání ORP 
Nepomuk nebo webové stránky www.masnepomucko.cz

Za realizační tým MAP II 
Pavlína Jandošová 
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů byla v období od 16. března 
do 15. dubna povolána Krajským operačním střediskem Hasič-
ského záchranného sboru Plzeňského kraje ke dvěma požárům. 
K prvnímu z nich jsme vyjížděli společně s jednotkou HZS Nepo-
muk 1. dubna před polednem. Jednalo se o požár trávy o rozloze 
přibližně 100 m2 v obytné zóně V Korýtkách v Nepomuku. Požár, 
který se na trávu rozšířil z pálení větví, byl uhašen lafetovou 
proudnicí. Událost se obešla beze škody. 

K požáru lesního porostu u Klikařova jsme vyjeli spolu s jednot-
kami HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Neurazy před 11. hodinou 
dopoledne v sobotu 10. dubna. KOPIS vyslal k události celkem pět 
cisternových automobilových stříkaček včetně obou našich cisteren, 
dopravní automobil a vyšetřovatele HZS. Požár se rozšířil z pálení 
klestí na lesní mýtinu o rozměrech asi 40 x 40 metrů. Pomocí tří 
vodních proudů byl zlikvidován za necelou hodinu. Událost se díky 
rychlému zásahu obešla beze škody. Vyšetřovatel HZS udělil odpo-
vědné osobě za pálení blokovou pokutu.

Mimo výjezdovou činnost jsme se věnovali úklidu v našem okolí. 
V sobotu 27. března jsme v rámci akce Ukliďme Česko uklízeli pod 
vrchem Šibenice, podél vznikající křížové cesty směrem ke hřbitovu 
a také lokalitu kolem rybníka Pazderna u silnice I/20 před Nepomu-
kem. Akce se zúčastnilo osm členů našeho sboru a sesbírali jsme 
cca půl tuny odpadu všeho druhu. Nevěřili jsme vlastním očím, co 
všechno jsou schopni lidé do přírody odhodit, přestože jsou leckde 
umístěny koše nebo kontejnery. Bohužel už nyní je na zmiňovaném 
plácku pod Borkem opět vidět nový nepořádek. Fotky ze zásahů 
i z úklidové akce najdete na Facebooku Hasiči Nepomuk. 

Profesionální jednotka HZS Plzeňského kraje stanice Nepomuk 
vyjížděla ve výše zmiňovaném období ke 14 zásahům. Jednalo se 
například o nehodu srbského kamionu u Kasejovic, který se pře-
vrátil do příkopu, náraz osobního auta do plotu u rodinného domu 
v Žinkovech a také několik požárů ve volné přírodě, které se ale 
vždy podařilo včas zlikvidovat a nedošlo při nich k větším škodám. 
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Z činnosti nepomuckých hasičů

Upozorňujeme, že vypalovaní porostů (trávy, křovin apod.) je přísně 
zakázáno v jakékoliv roční době. Spalování přírodních materiálů po 
úklidu zahrady nebo lesa je možné, avšak je nutné dodržet několik 
podmínek nejen z hlediska požární ochrany. V určitých obdobích 
může být místně příslušnou vyhláškou zakázané i takovéto pálení. 
Právnické a podnikající fyzické osoby navíc mají povinnost spalo-
vání nahlásit na Krajské operační a informační středisko hasičů, a to 
elektronicky na webové stránce https://paleni.izscr.cz/. Nahlášení 
pálení doporučujeme i fyzickým osobám, předejdete tak zbyteč-
nému výjezdu hasičských jednotek. 

děkujeme.

Jiří Šůs, SdH Nepomuk 

foto archiv SDH Nepomuk 
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Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707,  fenix@urad-nepomuk.cz

Máme nový YOUTUBE kanál – najdete nás pod celým názvem Vol-
nočasové centrum Fénix Nepomuk.

Vaše stávající přihlášky zůstávají v platnosti a kurzy začneme, jak-
mile to bude možné. Termíny akcí se mění dle situace a dle poža-
davků lektorů, děkujeme za pochopení. 

Kurzy pro dospělé budou v nějaké variantě probíhat i během léta, 
pro děti připravujeme letní klub.

letní příměstský tábor
2.–6. 8., pro děti 7–12 let, za 1500 Kč včetně oběda a jedné svačiny, 
přijímáme přihlášky do 30. 5. Venkovní program, důraz na nesoutě-
živost, spolupráci. Jednodenní výlet s ohněm a opékáním.

Promítání nejnovějšího dokumentu světově známého přírodovědce 
a popularizátora vědy Davida Attenborougha Život na naší planetě. 
S českými titulky. Vstupné zdarma. Následuje beseda s majiteli 
energeticky soběstačného domu. Bude oznámeno, sledujte náš web.

Spolu venku s Fénixem pro děti 7–10 let, čtvrtek 14:00–16:00 hodin. 
Venkovní kroužek za účelem poznávání přírody, svého okolí i sebe 
sama. Dovednosti jako práce s nožem, sekerou, rozdělávání ohně… 
spolupráce, komunikace, inspirace navzájem. Lucie Korbová a hostu-
jící lektoři, přenosná permanentka na 10 lekcí za 800 Kč / 1 lekce 100 Kč
Spolu venku s Fénixem pro děti 11+, pravděpodobně úterý 14:00–
16:00 hodin, stejné propozice viz výše. Možné pokračování formou 
otevřeného klubu i přes letní prázdniny.

Kroužek teraristiky pro děti 7–11 let a 12+ od nového pololetí, s Ellou 
Smith. Kurz je již vypsán na webových stránkách. V přípravě 
seznamovací ukázková hodina (i pro rodiče) předběžně 2. 6. 17:00–
18:00 hodin.

Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – nejsou třeba žádné předchozí 
zkušenosti s tancem, naučíme vás vše od úplného začátku. Michal 
Kabát s partnerkou Markétou, 15 lekcí / 900 Kč za osobu do 26 let, 
1150 Kč za osobu 27+, pravděpodobně pondělí 19:20–20:30.

AKCE A SEMINářE
Je možné se hlásit a semináře hradit až budeme vědět, 
zda se uskuteční. Termíny se mění podle situace.

Přírodní a ekologická kosmetika a drogerie, 3. 5. (nejspíše online), 
jak a proč se vyznat v pojmech, INCI, certifikátech. Praktická před-
náška, Lucie Korbová, 190 Kč

domácnosti našich babiček I a II, s autorkou stejnojmenných knih 
Alenou gajduškovou. Praktická přednáška na téma dovedností 
našich předků s odkazem na udržitelnost a využití v dnešní době. 
středy, 5. 5. (Pravděpodobně předtočíme video, na které pak obdr-
žíte odkaz.) a 9. 6. v čase 17:00–19:00 hodin, přihlášení a platba 
250 Kč předem (senioři 150 Kč)

Férová snídaně – celostátní happening 8. 5. – letos již počtvrté spo-
lečně posnídáme z lokálních či fairtrade surovin (ve Fénixu nebo 
venku v Oáze mládí a stáří) 9:00–11:00 hodin.

Seminář základů šití na stroji, neděle 9. 5., 15:00–18:00 hodin.
Obsluha stroje, typy jehel, nití… Trocha teorie a praxe – šití látkového 
sáčku na chleba, bylinky apod. V ceně 390 Kč je materiál, přihlášení 
předem. Klára Kučerová, @Planet-Ka.

Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reitspiesovou, 10. 5., 18:00–
20:00 hodin, 390 Kč předem (senioři a ženy na MD 250 Kč). Poví-
dání o této metodě japonské masáže, ukázka ošetření, jednoduché 
techniky na ošetření sebe i blízkých – masáž se provádí na obleče-
ných klientech.

Bezpečně online – interaktivní přednáška na téma bezpečnosti na 
internetu pro děti i dospělé, středa 12. 5. S lektorkou DDM Horažďo-
vice Věrou Mikušovou. V čase 15:30–16:30 pro děti 6–12 let a 17:00–
18:30 pro děti 12+ a dospělé. Témata budou uzpůsobena skupině 
– jaká jsou rizika on-line prostředí, jak jim předcházet a jak se na 
internetu chovat tak, abychom se sami nedostali do problémů. 150 
Kč/200 Kč

Malování na hedvábí – obrázek/šálka, sobota 15. 5., 15:00–18:00 hodin, 
390 Kč. Krásná tvořivá technika s Ivetou Hovorkovou, materiál na 
jeden výrobek je v ceně.

Zdravé pánevní dno metodou 3x3, 29. 5. (11:00–19:00 hodin), 
s akreditovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou, přihlášení 
a platba 1800 Kč předem. Cvičení je velmi jemné a nenáročné, a tak 
je kurz vhodný pro ženy všech věkových kategorií.

Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických 
znalostí pro pedagogy. Dotace 20 hodin, 12.–13. 6. Tento kurz je 
vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny, kteří 
pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost nevyužijí kurz „Zdra-
votník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absol-
vování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT.

Tvoření květináčů z cementu 19. 6. 15:00–18:00 hodin a dodělání 
výrobku 26. 6. 15:00–17:00 hod. Účastnit se mohou i děti od 6 let. 
Z připraveného materiálu vyrobíte jeden cca 3 litrový květináč. Cena 
490 Kč, přihlášení a platba předem.

Úvod do designu permakulturní zahrady, 19.-20. 6., praktický semi-
nář, na kterém můžete konzultovat své návrhy, vede Ing. Alena 
Gajdušková. Sobota 10:00–17:00, neděle 10:00–14:00. Cena 2400 Kč, 
přihlášení a platba předem.

lucie Korbová a tým Fénixu

Nabídka Fénixu pokračuje

Nepomucké noviny / květen 2021
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VÍCE JAK 20 TRADIČNÍCH I NETRADIČNÍCH SPORTŮ 
ATLETIKA ■ BASKETBAL ■ FOTBAL ■ FLORBAL ■ PLAVÁNÍ ■ INLINE BRUSLE

MÍČOVÉ HRY ■ LEDNÍ BRUSLENÍ ■ TENIS ■ CYKLISTIKA ■ BADMINTON
HÁZENÁ ■ AEROBIK ■ LUKOSTŘELBA ■ RINGO ■ KINBALL ■ SPIKEBALL

FRISBEE ■ LAKROS ■ SLACKLINE ■ ZUMBA ■ GOLF ■ BASEBALL

INFO@KEMPYSPORTU.CZ 
(+420) 721 011 776

(+420) 774 646 439

PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ: 
www.KEMPYSPORTU.cz 

2.–6. 8. 2021 

1.700 Kč 
(V CENĚ JE ZAHRNUT OBĚD, PITNÝ REŽIM PO CELÝ DEN, DVĚ SVAČINY, PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ 

A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ, ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, TRENÉŘI A KEMPOVÉ TRIKO)

TÝDEN PLNÝ POHYBU, ZÁBAVY 
A DOBRODRUŽSTVÍ

NEPOMUK

 PŘÍMĚSTSKÉ 

 SPORTOVNÍ KEMPY 
                                                          2021 

ZŠ NEPOMUK

Nepomucké noviny / květen 2021

SPOLU VENKU
S FÉNIXEM

P O J Ď M E  N A  V Z D U C H

Setkávání na
kroužku pro děti

7-10 a 11+
www.fenix-nepomuk.cz

606 032 707
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Plzeňský kraj pod záštitou hejtmanky 
doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

Ve středu 12. 5. 
od 17:00 hodin 
Sledujte online 
na      plzensky.kr 

Hudební překvapení spojené 
s předáním ocenění nominovaným 
zdravotním sestrám

Nabízíme 
Vám jistotu
zaměstnání u stabilní společnosti...

Práce v Chlumčanech na kariera.rako.cz

Vyrábíme 
keramické 
obklady
since 1883

rako.cz 

Pro moderní plně automatizovaný závod 
v Chlumčanech hledáme nové kolegy.

Benefi ty, které oceňují naši kolegové: 
závodní stravování, 13. plat 
roční výhody 15 900 korun 
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 378 022 750

Inz nabor Chlumcany.indd   1 22.9.20   9:30
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Zatím nemůžeme otevřít kurz, proto bychom vám rádi nabídli 
individuální konzultaci handingu – správné a bezpečné manipu-
lace s miminkem přímo v pohodlí vašeho domova.

Správná manipulace s miminkem je jednou z prevencí poz-
dějších zdravotních potíží dítěte (bolesti zad nebo krční páteře, 
svalová disbalance, blokády, skolióza), ale mnohdy také dokáže 
nastolit domácí pohodu, utišit plačtivé děti a dodat jistotu a sebe-
vědomí rodičům. Protože dotyky jsou pro správný psychický 
i fyzický vývoj našich dětí životně důležité, ulevují od bolestí bříška 
a přinášejí kvalitnější spánek, ukážeme si na kurzu jak, kdy a čím 
správně miminko masírovat. Vhodné pro děti 0–6 měsíců.

Více informací na https://beruska-nepomuk.webnode.cz/

Karolína Buriánová, MC Beruška

Mateřské centrum Beruška 
představuje Školu handingu

Nepomucké noviny / květen 2021

Veletrh práce a vzdělávání Klíč  
k příležitostem ukázal výzvy  
i bariéry v online komunikaci

Třídenní Veletrh práce a vzdělávání ve dnech 30. 3. – 1. 4. nabídl 
nejen pracovní místa na virtuálních stáncích firem, ale také pra-
covní i oddechová témata v hlavním přednáškovém programu. 
Celá akce včetně individuálních online poraden byla pro návštěv-
níky zdarma. 

Hlavní program byl vysílán na youtube kanálu veletrhu, kde je 
uložen i pro pozdější shlédnutí po dobu dalších tří měsíců. Naopak 
poradenský program a online setkání s personalisty na virtuálních 
stáncích byly k dispozici jen po dobu veletrhu.

Mezi vystavujícími byly významné podniky, např. AKKA Czech 
Republic, Drůbežářský závod Klatovy, Wienerberger, Daikin, 
Kermi, Possehl Electronics Czech Republic, Konplan, STOELZLE 
UNION či Valeo Autoklimatizace.

Mezi nabízenými pozicemi převládaly technické a  výrobní 
profese.

Virtuální veletrh na webu www.veletrhPRACE.online/ navštívilo 
přes 2000 návštěvníků, kteří v průměru viděli 14 stránek. Asi polo-
vina návštěvníků se opakovaně vracela. Jen do online místností 
se návštěvníkům moc nechtělo, přestože byla možnost vstoupit 
i bez kamery či pouze chatovat.

Přes tisíc návštěvníků sledovalo přednášky na youtube kanálu 
veletrhu. Mezi nejúspěšnější témata patřilo Jak oslovit zaměst-
navatele a připravit se na pracovní pohovor, Jaká je budoucnost 
absolventů VŠ, Pracovně právní problematika v době covidu, Zvo-
lené rekvalifikace zdarma, ale také některé firemní prezentace.

Na veletrhu jako každoročně byly také vyhlášeny ceny pro pod-
niky přátelské rodině Mamma/Parent Friendly za rok 2020. Letos 
je získaly tyto společnosti: BOHEMIA SEKT, RSF Elektronik a Sony 
DADC Czech Republic.

 
Martina Blahníková, grafia, s.r.o.

Interview s náboráři ČEZ a Assa Abloy na téma Jak uvažuje personalista náborář

Nepomucké noviny / duben 2020 35
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace
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Poliklinika Nepomuk - aktualizované kontakty

MEdIClINIC a. s., 
poliklinika Nepomuk 
Na Vinici III 487, Nepomuk

Praktický lékař pro dospělé – MUdr. Marcela ládová
Tel: 371 519 510
Ordinační doba:
Po 7.15 – 11.00 11.30 – 13.00
Út 7.15 – 11.00 11.30 – 13.00
St 7.15 – 11.00 11.30 – 18.00
Čt 7.15 – 11.00 11.30 – 12.00

Chirurgie – MUdr. Ivo Hrdina, MUdr. Aleš Křišťan, 
MUdr. Tomáš Strejc
Tel: 371 519 521
Ordinační doba:
Po 7.30 – 14.00
Út 7.30 – 15.30
Čt 8.00 – 14.00
Pá 8.00 – 14.00

Ortopedie – MUdr. Jan Pešek CSc.
Tel: 371 519 515
Ordinační doba:
Po 14.00 – 18.00
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Interna – MUdr. gabriela Rybářová
Tel: 371 519 542
Ordinační hodiny:
St 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 15.00 – 17.00 (pro objednané pacienty)

diabetologie – MUdr. Jindřiška Šroubková
Tel: 371 519 542
Ordinační hodiny:
Út 7.00 – 13.30
Čt 7.00 – 13.30

Urologie – MUdr. Tomáš Urge
Tel: 371 519 519
Ordinační hodiny:
Út 16.00 – 20.00

Rehabilitace
Tel: 371519517
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.00 – 15.00

gynekologie – MUdr. Tomáš Sýkora
Tel: 371 519 516
Ordinační doba:
Čt 12.00 – 18.00

Neurologie – MUdr. Jindřich Němec
Tel: 371 519 526
Ordinační doba:
Po – Pá 8.00 – 14.00

RTg – MUdr. Miloš Chroust
Tel: 371 519 528
Provozní doba:
Po 7.00 – 17.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.30
Čt 7.30 – 13.30 10.30 – 12.30 – Sonografie (po předchozím objednání)
Pá 7.30 – 14.00

Ostatní pracoviště v objektu polikliniky

Oční ambulance – MUdr. Richard Hron
Tel: 731 887 965
Ordinační doba:
St 9:15 – 13:30 13:30 – 15:00 (objednaná vyšetření)
Pá 10 – 14 (objednaná vyšetření)

Psychiatrie – MUdr. Vladimír Holeček
Tel: 603 508 938
Ordinační doba:
Po 8.00 – 14.00 14.00 – 16.00 (pro objednané pacienty)

Kožní ambulance – MUdr. Simona Sládková
Tel: 603 908 866
Ordinační doba:
Út 7.00 – 13.30
Čt 7.00 – 12.30

Oční optika – Nikola Fialová, dis. Optika Violet
Tel: 775 682 632
Provozní doba:
Po – Pá 8.30 – 16.00

Praktický lékař pro děti a dorost – MUdr. Pavla Hrubá
Tel: 371 580 405
Ordinační doba:
Po 7.00 – 11.30 12.00 – 13.30 (pro objednané pacienty)
Út 7.00 – 11.00 12.00 – 18.00 (pro objednané pacienty)
St 7.00 – 10.00 10.30 – 12.30 (pro objednané pacienty)
Čt 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00 (pro objednané pacienty)
Pá 7.00 – 11.00

lékárna Benu
Tel: 731 638 195
Provozní doba:
Po – Pá 7.30 – 15.30

Aeskulab – odběrové místo
Tel: 373 034 154
Provozní doba:
Po – Pá  7.00 – 14.00

Nepomucké noviny / květen 2021
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Dne 20. května uplynou čtyři roky, co zemřel 
pan Václav Míkovec, 7. 9. 2021 by se dožil 100 let.

Zároveň 10. června vzpomeneme 13 let, co 
zemřela paní Růžena Míkovcová.

Stále vzpomínají synové s rodinami. 

Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.

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

Dne 26. května 2021 uplyne osm let, co nás 
navždy opustil můj manžel, otec a dědeček 
pan Milan Suchý ze Dvorce u Nepomuka.

Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou, 
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

vzpomínka

Odešlas k andělům, i když jsi nechtěla,
je to již dlouhý čas, cos nás opustila.
Zůstaly vzpomínky, co duši zahřejí,
srdce však bolí dál, nic už ho nezhojí.

Dne 18. května 2021 uplyne 15 smutných 
let, co nás navždy opustila naše milovaná 
dcera, sestra a teta Eva Kohlenbergerová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí 
spolu s námi tichou vzpomínku.
Maminka a sourozenci s rodinami

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.

Dne 17. května to bude pět let, kdy nás 
navždy opustila paní Růženka Krejčová.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina 
s těmi, kdo ji měli rádi.

vzpomínka

vzpomínka

vzpomínka

Dne 2. dubna 2021 byl povolán 
Pánem do věčnosti člen Matice 
sv. Jana Nepomuckého
Ing. Jan Mácha. 

Prosíme všechny, kteří ho znali, 
aby na něho mysleli ve svých modlitbách 
a věnovali mu ve své duši tichou vzpomínku.
 
Václav Česák, Předseda Matice 
sv. Jana Nepomuckého

  

Nabídka platí od 28. 4. do 25. 5. 2021 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  28. 4. do 11. 5. 2021  
v prodejnách ve dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  12. 5. do 25. 5. 2021 
v prodejnách ve dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 28. 4. do 11. 5. 2021  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Rodinné 200g                                                                                 
Jihočeský syreček 90g                                                
Bobík Milk Drink 250ml mix druhů                    
Pribináček kapsík 70g mix druhů                      
Trampský salám se sýrem cena za 1 kg 
Vysočina cena za 1kg                                                          
Papriková klobása pikant cena za 1 kg 

Choceňský smetanový jogurt 150g mix druhů                                         
Termix 90g   mix druhů                                       
Smetana 12% 200g                                                                             
Anglická slanina  cena za 1kg                                                              
Trampské cigáro cena za 1 kg 

Selský jogurt 200g mix druhů                                                                   
Zlatá Haná 250g                                                                                     
Lahůdka delikates 130g mix druhů                                                         
Šunkový salám cena za 1kg                                                                  
Salám Princ cena za 1kg                                                                      

Inspired Tekuté mýdlo 500 ml mix druhů                                                         
Čistič odpadů – mikrogranule 500g                                                                 
                                               

21,90 Kč                  
23,90 Kč
11,90 Kč
14,90 Kč

159,00 Kč
159,00 Kč
129,00 Kč

9,90 Kč
6,90 Kč

12,90 Kč
139,00 Kč
139,00 Kč

9,90 Kč
18,90 Kč

11,90 Kč
139,00 Kč
189,00 Kč   

24,90 Kč
29,90 Kč
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řádková inzerce

ANGLIČTINA – online výuka (Skype apod.), www.anglickyjazyk.net. 
Tel. 724 015 347 

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

Hledám někoho z okolí Nepomuku, kdo pokosí zahradu.  
Platba za práci. Kontakt jen SMS. 
Tel. 607 303 001

Sympatický muž, 45 let, žijící částečně zde i Německu, 
hledá sympatickou ženu. Věk není důležitý, to je láska a důvěra. 
Kontakt SMS: +49 157 813 998 03.

Koupím jakoukoliv Jawa, ČZ, MZ, PÁVek či Simson. Děkuji za nabídku. 
Tel. 723 971 027

Koupím zahrádku v Nepomuku nebo k pronajmutí. Tel. 723 263 319

Koupím disk na traktor Zetor UŘ 1 (4011) pro pneu 14,9–28. 
Tel. 602 117 358

Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku – Na Vinici. Byt je volný od června. 
Tel. 773 486 600

Prodám psací stroj „Consul“, dva šicí stroje, nádrž na vodu „Darling 
60 l“, středně velkou kárku – nafuk. kola, dám. kolo „Favorit“. 
Tel. 704 268 799

Prodám dva końské polštáře – dobrý stav, dvě kosy do sekačky, 
skládací dám. kolo, elek. vařič 3x přepínání teploty. Tel. 704 268 799

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

Prodej dám. jarní bunda vel. L, mikina bílá XL, obuv dám. jarní, 
letní, zdravotní, nové, minimálně nošené, pumpa zah. na vodu. 
Tel. 605 437 676

Pronájem bytu v Nepomuku 40 m2, nekuřácký. Tel. 728 639 559

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze 
jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30-16.00 hod.
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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 sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. 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.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem 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 fi rma 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 oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. 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 pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

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:

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?
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