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Čápi jsou zpět
Dne 29. března přiletěl do Nepomuka samec, samice se připojila
na hnízdo 7. dubna. Tradičně se naši čápi vracejí domů na přelomu
března a dubna. Na Nepomucku budou zhruba do poloviny srpna,
kdy se vydají na zimní cestu do teplých krajin.
foto Pavel Motejzík

Návštěvníci hasičského bálu si užívali kapelu Pelíškové, foto archiv SDH Nepomuk

Nepomuk doháněl plesovou sezónu
Po covidové pauze se během března a dubna uskutečnilo hned
několik plesů a bálů. Sokolský ples v nepomucké Sokolovně odstartoval 11. března posunutou sezónu. Následoval sportovní ples FK
Nepomuk 19. března v Hotelu u Zeleného stromu a stejný večer
rybářský bál v kulturním domě v nedalekém Klášteře. Tam se konal
také 26. března sportovní a podnikatelský bál. Maraton ukončil
9. dubna v Hotelu u Zeleného stromu hasičský bál.

Výstava 2 v galerii – obrazy malířů z Němejcova Ateliéru K
byly k vidění na domácí půdě
Zdenka Braunová a Ladislav Čáslavský, čelní představitelé nepomuckého Němejcova Ateliéru K. On spolek léta vede, ona je jeho
administrativní silou a oporou, stará se například o získávání
příspěvků na činnost ateliéru a zastupuje „prezidenta“ předsedu spolku. Oba během dubna vystavili to nejlepší ze svých
prací v Městském muzeu a galerii Nepomuk. Zdenka především
olejomalby, romantiku, krajinu, náměty z oper. Ladislav akvarely,
obrázky z Nepomuka, květinové olejomalby a gotické kopie Mistra
Theodorika z karlštejnské kaple. Vernisáž se konala 9. dubna, Ladislav Čáslavský navíc o stejném víkendu oslavil své 80. narozeniny.
Darem od města dostal nejen luxusní sadu štětců da Vinci, ale
i příslib letní výstavy v Santiniho cisterciáckém klášteře ve Žďáru
nad Sázavou. Ta by měla proběhnout v srpnu 2022 a o jejím konání
budeme určitě informovat nejen v těchto novinách.
foto Svatoslava Kožíková

Svatojánská pouť v Nepomuku v roce 2019,
foto Martin Myslivec
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Slovo starosty

Vážení občané,
je tu květen a s ním každoroční největší
kulturní událost Nepomuka – Svatojánská
pouť, kterou předchází ve čtvrtek 5. května
oslava osvobození Nepomucka vojsky
armády Spojených států. Oslavy budou
tradičně spojeny s příjezdem historických
vojenských vozidel klubů veteránů.
Ale vraťme se k zpět ke Svatojánské
pouti. Jsem moc rád, že letos se může
konat bez jakýchkoli protiepidemických
omezení, a doufám, že si užijete bohatý
církevní i kulturní program, či pouťové
atrakce, každý podle svého gusta. A navíc
se budeme moci pochlubit i opravenou
dlažbou v dolní části náměstí.
Zároveň se s příchodem jara rozbíhá
turistická sezóna, která je pro naše město
životodárná. Tématem květnových novin
je podpora cyklistiky. Do cyklistické infrastruktury jako součásti turismu chceme
investovat, před námi je vybudování cyklostezky k milníku na Borku a plánujeme také propojení Nepomuka a Dvorce
pro cyklisty.
Na turistickou sezónu se pečlivě připravuje i Městské muzeum a galerie. S tím,
co vše se chystá, vás seznámí kurátorka
a správkyně muzea Svatoslava Kožíková
v rozhovoru tohoto čísla novin.
Zvu vás z Nepomuka i přespolní na
Nepomuckou pouť, ať se všem líbí a počasí
nám přeje.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Velikonoční trh zasypal sníh

foto Pavel Motejzík

V sobotu 2. dubna překvapilo účastníky Velikonočního trhu na nepomuckém náměstí Augustina Němejce vskutku aprílové počasí. Děkujeme prodejcům i návštěvníkům, kteří to nevzdali
a dorazili a také Srbským muzikantům za hudební doprovod i v těchto nepříznivých podmínkách. I přes sněhové přeháňky byla účast celkem hojná, o to více diváků se sešlo v teple
sálu Městského muzea na pohádku „Jak skřítek málem zaspal jaro“ v podání Divadélka KOS.

Kolik lidí z Ukrajiny našlo azyl v sousedství?
Pobytové oprávnění v České republice dostalo v souvislosti s válkou na Ukrajině k 25. dubnu
podle statistik ministerstva vnitra přes 308 tisíc osob, většinou jde o ženy a děti.
Podrobné statistiky jednotlivých obcí uvádí server Seznam Zprávy (k 25. 4.):

Město:

Přihlášených osob:

Podíl na počet obyvatel:

Nepomuk

40

1,07 %

Kasejovice

62

4,81 %

Blovice

92

2,23 %

Spálené Poříčí

94

3,29 %

Přeštice

148

2,08 %

Horažďovice

21

0,4 %

Plzeň

11 198

6,4 %
Zdroj: www.seznamzpravy.cz
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Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) 31. března:

Prodlužujeme žádosti
o kompostéry do 20. května

Na jednání byl představen projektový záměr dceřiné společnosti
KLAUS Timber KLAUS Wood a. s. – výstavba Výrobního areálu
Dvorec Pilnice.
Marcel Klaus popsal podobu budoucí stavby a také technologie,
které budou v pilnici instalovány, a jejich výhody, obzvlášť co se
týče eliminace možného hluku provozu. Věnoval se také oblasti
dopravy a možného dalšího navýšení provozu kamionů, seznámil
přítomné s hodnocením EIA a s měřením provozu v oblasti obce
Dvorec, které se to týká, a představil skutečný přibližný budoucí
stav provozu. Reagoval na obsah petice proti záměru výstavby.
Uvedl, že obavám uvedeným v petici rozumí a ze strany společnosti
KLAUS Timber / KLAUS Wood je maximální snaha o to všechny
problémy řešit, nicméně u většiny z nich při řešení nezáleží jen
na ní. Dále krátce informoval o chystané přestavbě nepomuckého
vlakového nádraží ve Dvorci (bude vybudována železniční vlečka
přímo do výrobního areálu Dvorec, díky čemuž dojde k určité
úspoře z hlediska množství projíždějících kamionů).
Poté proběhla diskuze se zastupiteli a přítomnými občany.

Přijímání žádostí o přidělení domácího kompostéru (v roce 2023)
v rámci území Mikroregionu Nepomucko bylo prodlouženo do
20. května 2022. (Žádost spolu s obrázky nabízených kompostérů
byla otištěna v minulých Nepomuckých novinách.)

Testovací místo v buňce
na náměstí Augustina Němejce
ukončilo provoz 29. dubna.

Důležitá informace pro Dvorec
Dne 21. dubna jsem se účastnil výběru zhotovitele opravy a odvodnění silnice I/20 – Průtah Nepomukem (vysoutěžila firma EUROVIA CZ za cca 29,6 milionu korun bez DPH).
Při této příležitosti jsem požádal o slyšení ředitele Ředitelství
silnic a dálnic Plzeň Ing. Blabola, abych zjistil aktuální situaci
ohledně sjezdu u Třebčic.
Byl jsem ujištěn, že vše běží dle dohody z minulého roku, v Praze
je zpracována bezpečnostní studie proveditelnosti a D-PROJEKT
pracuje na prováděcí dokumentaci.
V poslední době jsem byl několikrát dotazován na stav plánované stavby z různých stran, tak plním, co jsem slíbil, a jsem rád,
že mohu přinést dobré zprávy.
Vladimír Vokurka,
místostarosta Nepomuku

Plánovaná odstávka vodovodního Zachování prodejen v malých
řadu v Nepomuku v Nádražní ulici obcích Plzeňského kraje 2022
Na základě § 9, odst. 5, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v aktuálním znění, si vás dovolujeme informovat
o plánované údržbě na vodovodní síti v Nádražní ulici v Nepomuku
mezi vodojemem Šibenice a Vyskočilka včetně přilehlých ulic, a to
v týdnu od 23. 5. do 27. 5. 2022, po nepomucké pouti. Manipulace
na síti bude probíhat v nočních hodinách od cca 23:00 do 4:00.
Žádáme odběratele, aby v průběhu plánovaného přerušení
dodávky vody neodebírali vodu na spotřebiče využívající vodu
z vodovodní sítě (myčky, pračky aj.). Vlivem manipulace se mohou
vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.
Aktuální informace o stavu odstávky můžete sledovat na webových stránkách www.kav-plzenec.cz/obec/Nepomuk.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.
Smetanova 195, Sedlec, Starý Plzenec
tel.: 724 064 344

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné
krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných
prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.
Důvod podpory
Snaha Plzeňského kraje napomoci udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova.
Potenciální žadatelé
1. obec Plzeňského kraje s počtem do 500 obyvatel,
2. obec Plzeňského kraje s počtem 501–2000 obyvatel, pokud žádá
o dotaci na prodejnu, která se nachází v části obce do 250 obyvatel.
Žádost nemůže být podána pro prodejnu, které byla schválena
dotace z DT Obchůdek 2021+ v Plzeňském kraji.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci 375 000 Kč
Žádosti od 2. 5. 2022 0:00:00
Žádosti do 16. 5. 2022 12:00:00
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista DSO
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Informace o probíhajících
investičních akcích

V nepomuckém dětském domově
byl vybudován startovací byt

Oprava vozovky před OC Úslava byla 13. dubna v plném proudu,
foto Hana Staňková

foto archiv DD Nepomuk

• Čtyři bytové jednotky ve Dvorci: Úprava podkroví na čtyři bytové
jednotky probíhá dle harmonogramu, pracuje se na rozvodech sítí.
• Střecha bytového domu v Nádražní ulici: Tady pro mne přišlo
nečekané zklamání. Běžně obesíláme do soutěže pět firem, jak
nám velí nařízení u takovéto zakázky. Pro jistotu jsme obeslali
tentokrát osm renomovaných firem z Plzně, Klatov, Sušice…,
jelikož místní největší firma Svět střech předem reagovala, že
kapacity pro letošní rok má naplněné. Snažili jsme se oslovit
i další místní a okolní společnosti, ale členitost střechy, její rozloha a termín realizace tyto firmy odradily. Připravujeme tedy
nové výběrové řízení, kde jsme oslovili i dodavatele střech, aby
nám pomohli s poptáním kapacit pokrývačských firem.
• Oprava komunikace před obchodním centrem Úslava: Předpokládám, že v době vydání tohoto čísla bude stavba těsně před
dokončením, nebo dokonce bude dokončena. Rád bych tímto
poděkoval zaměstnancům Eurovie Silby za předvedené nasazení
a příkladnou spolupráci.
• Průzkumný vrt: Mezi Písařovským a Novým rybníkem bylo firmou
ELI-GEO lokalizováno možné prameniště pro nové vrty. Průzkumný vrt do sedmdesáti metrů však vodu nenašel. Neúspěšný
vrt proplatí Státní fond životního prostředí.
• Čistírna odpadních vod Klášter: V čistírně u Červeného mostu
byl zahájen zkušební provoz, který má do září odladit nastavení
trvalého provozu.
• Provizorní parkoviště u ZŠ: Dne 13. dubna byla osazena nová
vrátka do stávajícího oplocení školy a bylo posunuto mobilní
oplocení stavby tak, že lze přejít z provizorního parkoviště na
asfaltovou komunikaci u vstupu ZUŠ a školní haly. Tímto se
výrazně zkrátil přístup ke škole.

Startovací byt je koncipován pro dva uživatele a slouží jako jejich
příprava na odchod z dětského domova. Vznikl rekonstrukcí
prostor bývalé centrální kuchyně v budově dětského domova
v Nepomuku. Díky tomu můžeme tento byt využít i jako cvičný
byt pro děti od 15 let, které mohou krátkodobě na zkoušku řešit
„vlastní domácnost“ pod dohledem pedagogů.
Celou akci jsme realizovali z rozpočtu dětského domova
a za investiční podpory zřizovatele Krajského úřadu Plzeňského kraje.
V tuto chvíli máme celkem tři místa ve startovacích bytech
a výhledem pro nás je ještě rekonstrukce v Blovicích, kde jsou
prostory pro další byt. V Oselcích, kde máme rodinnou skupinu
také, řešíme ve spolupráci s obcí možnost pronájmu sociálního
bytu, který mají k dispozici.
Prioritní je pro nás využití bytů pro naše klienty, kteří jsou
již plnoletí, ale stále studují. Dobu užívání řešíme individuálně.
Současná obyvatelka nového bytu Kristýnka bude v červnu
končit studium, takže má startovací byt na poměrně krátkou
dobu, aby se naučila maximum k vedení vlastní domácnosti.
Řešíme společně s ní byt v Plzni, kde chce žít.

Vladimír Vokurka,
místostarosta Nepomuku

Roman Suda,
ředitel Dětského domova Nepomuk

Poděkování
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 448, 449 a 450 v Nepomuku se sídlem Nepomuk, Na Vinici 448 tímto děkuje městu
Nepomuk za poskytnutí kontejneru a následný odvoz odpadu
z úklidu veřejného prostranství kolem bytového domu Na Vinici
čp. 448, 449 a 450, který proběhl v rámci brigády obyvatel domu
v sobotu 23. dubna. Současně děkujeme všem, kteří se brigády
zúčastnili a přispěli tím ke zkrášlení našeho okolí.
Členové výboru SVJ
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Do Fénixu s důvěrou
Velikonoční tvoření se seniory
Dne 28. března jsme se sociálními pracovníky v Domově s pečovatelskou službou v Nepomuku zorganizovali tvoření na téma „Velikonoce“ pro jejich klienty. Vytvářeli jsme originální květináče, na které
jsme použili přírodní materiály a dozdobili je vajíčky, květy a ručně
háčkovanými slepičkami. Každý si svůj květináč vyrobil, jak sám chtěl,
popustila se uzda fantazii a vznikly nádherné dekorace do bytů. Hlavním zájmem bylo, aby si to všichni užili a taky si malinko potrénovali
jemnou motoriku při samotném tvoření. Všichni byli velice šikovní
a naši pomoc potřebovali jen opravdu minimálně, a to většinou jen při
práci s horkou tavnou pistolí. Všichni senioři byli spokojení a odcházeli s úsměvem na tváři a vlastní dekorací v ruce.
Věříme tomu, že takto příjemně strávené odpoledne se jim líbilo
stejně jako nám. Doufáme, že se zase v takovém hojném počtu sejdeme
na dalším společném tvoření. I my se už teď moc těšíme!
Naše jarní sezení bylo prací zdobené. Vytvářeli jsme za pomoci K. Burianové a M. Beníškové krásné velikonoční květináčky, ze kterých jsme měli
velkou radost, protože jsme tím přivítali nejkrásnější svátky jara – Velikonoce. Posezení bylo zpříjemněno i pohoštěním a dárkem – slepičkou,
kterou vytvořila paní M. Štětková.
Tato sezení pomáhají i k poznávání nás všech. Za to patří velké díky
našim pečovatelkám a vedoucí R. Vodičkové.
Obyvatelé DPS

Dnes už darování nebolí – dejte naději
a registrujte se přímo v Nepomuku!
V důsledku koronaviru se k registraci na dárcovství kostní dřeně již
druhým rokem hlásí méně mladých lidí, než bývá běžné. Pojďme to
letos společně změnit!
Deset minut vašeho času může dát těžce nemocnému pacientovi
naději na život.
Registrace není darování. Nebolí a možná pomůže zachránit
lidský život.
Stačí přijít 14. 6. 2022 od 16:00 do Fénixu v Nepomuku a:
- vyplnit dotazník,
- darovat kapičku krve nebo setřít si dutinu ústní štětičkou.
Tak snadné a bezpečné je vstoupit u nás do registru!
A co bude následovat? Většinou se už nic víc nestane, protože pouze
1 % dobrodinců zapsaných v registru se shoduje s nemocným a stane
se skutečným dárcem; při dovršení věku 60 let vás z registru kvůli
věku vyloučí. V případě, že budete pro nějakého pacienta nejvhodnějším dárcem, ozvou se vám pracovníci z registru. Bát se ale nemusíte – krvetvorné buňky, které lékaři potřebují, můžete darovat
dvěma způsoby: klasicky v narkóze z kosti pánevní, nebo pomocí
separátoru, který potřebné buňky vyfiltruje z krve. Ten druhý proces
se obejde bez narkózy a můžeme ho připodobnit darování plazmy.
Více info: www.registr.kostnidren.cz, www.nepomuk.cz
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu

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

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás!
Jsme projekt do Fénixu s důvěrou.
beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad-nepomuk.cz +420 601 554 804
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Nová prodejna firmy Koupelny Šota
se představí o pouti
Protože stavba nového obchodního centra vedle supermarketu Billa v Nepomuku, která započala letos v lednu, se každým dnem
blíží ke svému dokončení, požádali jsme o rozhovor jednatele firmy Koupelny Šota s.r.o. Václava Macha a Václava Kopidlanského.
Koupelny Šota, firma, která působí na trhu už třicet let, se chystá přesídlit z areálu společnosti Unibrick do jedné ze dvou částí
nové budovy.
Proč se stěhujete?
Protože víme, že každá firma se musí stále rozvíjet.
Pobočku v Nepomuku jsme otevírali před 10 lety v areálu Unibricku. Postupně jsme ji rozšířili do největších možných rozměrů,
které nám objekt poskytoval. Bohužel ale vše má své limity.
V loňském roce za námi přišel majitel stavebnin a nabídl nám
možnost postavit si vlastní
objekt vedle krásné nové prodejny BILLA, kterou vybudoval.
Neměli jsme o čem dlouho přemýšlet a šli do toho.
Po přípravě projektu začala začátkem letošního roku realizace. Trochu v nadsázce jsme si dohodli termín otevření za
necelých pět měsíců od „kopnutí do země“ o Nepomucké pouti
14. května. A tento původně asi šibeniční termín se díky úsilí všech
podaří naplnit.

Co bude v prodejně nového?
Zákazníci najdou vše, na co byli dosud u nás zvyklí. Největší
rozdíl oproti staré vzorkovně je ten velký prostor, který nebude
tak členitý. Prodejní plocha činí 350 m2, je třikrát větší, než jsme
měli dosud.
Ale hlavně chystáme také kuchyňské studio, to na Nepomucku
zatím chybělo. Nyní budou mít místní lidé výběr kuchyně komfortnější a v dosahu.

Co u vás zákazníci konkrétně najdou?
Budou tam k vidění hotové ukázkové koupelny i kuchyně se vším
všudy včetně spotřebičů, spousty doplňků a zařizovacích předmětů. Samozřejmě nabídneme 3D grafické návrhy jak koupelen, tak kuchyní. Navíc interiérové dveře, laminátové podlahy,
vinylové podlahy, postupně budeme sortiment rozšiřovat podle
přání zákazníků. A máme připraveny zaváděcí ceny včetně slev
pro obchodníky.
Otvíráte 14. května, jak bude vypadat první den v prodejně?
Zveme všechny nepomucké, i ty, kdo přijedou na pouť, aby se
k nám přišli podívat. Bude otevřeno od 14 do 18 hodin a nebudeme prodávat. Pouť je od toho, aby se lidi bavili a ne aby trávili
hodiny vybíráním koupelny. Bude to taková výstava nejnovějších
trendů v kuchyních a koupelnách, kterou si mohou návštěvníci
projít a prodejci se jim budou věnovat. A také zveme na klobásu
a pivo zdarma. Kdo chce nealko, tak dostane kofolu. A ještě máme
připravené upomínkové dárky pro děti. Naproti v Unibricku bude
program, tak zaskočte i k nám. Těšíme se na vás.
Kdy zahájíte normální provoz?
Prodávat začneme od pondělí 16. května od 7:30 hodin a provozní
doba bude pondělí až pátek 7:30-17:00, v sobotu 8:00-11:30 hodin.

Přejeme hodně spokojených zákazníků a děkujeme za rozhovor.

Zahájení prací - leden 2022

hasiči
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Z činnosti Jednotky dobrovolných hasičů Nepomuk

to dva dýchací přístroje Saturn s ochrannými maskami, zásahový
oblek Zahas a dva páry zásahových bot Špeciál.
V rámci pravidelného školení členů jednotky jsme v březnu
procvičili postupy správného oblékání a svlékání ochranných
protichemických obleků. V uvedeném období jsme také odjeli
několik hospodářských jízd, například 14. dubna jsme ve večerních hodinách doplňovali vodu do parního vlaku, který Nepomukem projížděl.
Jednotka HZS Plzeňského kraje z nepomucké stanice zasahovala od 16. března do 15. dubna u 30 událostí. Jednalo se například
o nehodu kamionu na silnici I/20 ve směru na Kasejovice nebo
požár domu se stodolou v Nechánicích u Nových Mitrovic, který
likvidovalo 10 jednotek, včetně dvou ze Středočeského kraje. Při
požáru vznikla škoda 1,5 milionu korun, další milion byl zásahem
uchráněn. Příčinu šetří vyšetřovatelé HZS s Policií ČR.

foto archiv SDH Nepomuk

V období od 16. března do 15. dubna byla naše jednotka povolána
Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje ke třem událostem.
Krátce před polednem 22. března jsme vyjeli společně s jednotkami HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Kasejovice k požáru suché
trávy a křovin u Bezděkovce. Naše jednotka na místo vyjela s Tatrou
815-7, tedy s velkou cisternou. Po komplikovaném příjezdu k požářišti byl zjištěn rozsah o rozměrech asi 100x100 metrů. Nárazníkovými proudnicemi bylo zamezeno šíření požáru do přilehlého
lesa a dalších travnatých ploch. Na úplnou likvidaci byly použity tři
vysokotlaké proudy a jeden D proud. Následně bylo místo předáno
majiteli, kterému byl zároveň nařízen i dohled nad požářištěm,
a všechny jednotky se vrátily zpět na základny.
K nahlášenému požáru chatky v Žinkovech byly operačním
střediskem vyslány 29. března před půl třetí odpoledne čtyři
jednotky včetně naší s oběma cisternami. Při příjezdu jednotek
HZS Nepomuk a SDH Žinkovy na místo události bylo zjištěno, že
hořela pouze suchá tráva na ploše 3x2 metry. Majitel požár uhasil
svépomocí a uchránil tak přilehlou chatku. Naše jednotka byla
vrácena zpět na základnu ještě během jízdy k zásahu. Událost se
obešla beze škody.
Ve čtvrt na osm večer dne 30. března jsme byli vysláni společně s jednotkami HZS Nepomuk, SDH Myslív, SDH Pačejov
a SDH Plánice k požáru neobydleného domu v Myslívě na Klatovsku. K události jsme vyjeli s oběma cisternami. Při příjezdu
jednotek byla požárem zasažena jedna místnost a část půdy,
zbytek budovy byl zakouřený. Proto byly hasební práce prováděny v dýchací technice. K likvidaci požáru byly nasazeny čtyři
útočné proudy z vnějšku i vnitřku budovy. K odvětrání objektu
byla použita přetlaková ventilace a následně pomocí termokamery byla vyhledávána skrytá ohniska zejména ve stropní konstrukci. Na místě zůstala místní jednotka jako dohled po dobu
osmi hodin, ostatní jednotky se po likvidaci požáru vrátily zpět
na základnu. Vyšetřovatel HZS stanovil škodu na 600 tisíc korun,
příčina vzniku požáru je v šetření.
V rámci sbírky materiálu pro ukrajinské hasiče organizované
Hasičským záchranným sborem ČR poslala po dohodě s městem
Nepomuk několik kusů prostředků i naše jednotka. Konkrétně jsou

Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Nepomuk

První dubnový víkend soutěžila se sportovním týmem z Dobřan
naše členka Nikola Rašková v halových závodech v Jablonci. V kategorii starších dorostenek zvítězila s časem 17,22 sekund a tím si
zlepšila osobní rekord z loňského Mistrovství světa. Gratulujeme.
V neděli 3. dubna odpoledne jsme na hasičské zbrojnici uspořádali pro naše děti maškarní zábavu. Mimo tance si děti i dospělí
zasoutěžili v různých disciplínách, přičemž největší úspěch měla
židličkovaná.
V sobotu 9. dubna jsme po roční pauze na sále Hotelu U Zeleného
stromu opět uspořádali tradiční hasičský bál SDH Nepomuk. Zaplněný sál si po celý večer užíval kapelu Pelíškové, která na našem bále
hrála poprvé. I letos byl pro všechny k dispozici fotokoutek s hasičskou tématikou. Děkujeme sponzorům za pěkné ceny do tomboly
a také vám všem, kteří jste se bálu zúčastnili a podpořili tak náš sbor.
Seznam sponzorů najdete na našem facebooku Hasiči Nepomuk, kde
najdete i informace o dalších akcích, fotky, případně videa.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Z činnosti Městské
policie Nepomuk

V období od 15. března do 15. dubna se nepomučtí policisté zabývali
řadou případů, chtěli bychom vás tímto způsobem seznámit s některými z nich. Jako obvykle začneme prohřešky z oblasti BESIP.
Dne 30. března v odpoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk
zastavila v obci Kasejovice osobní vozidlo zn. Škoda Fabia. Jeho
řidič se podrobil dechové zkoušce, při které displej přístroje ukázal
hodnotu 1,23 promile alkoholu v dechu.
V nepomucké Nádražní ulici 2. dubna v odpoledních hodinách
nepomučtí policisté zkontrolovali řidiče vozidla zn. Škoda Felicia.
U řidiče byl proveden test na přítomnost návykových látek, který
detekoval pervitin.
Dne 4. dubna ve večerních hodinách nepomučtí policisté zastavili v obci Nezdřev vozidlo zn. Škoda Octavia. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní
na marihuanu.
Dále ve výše uvedeném období došlo celkem ke čtyřem případům,
kdy byla osoba eskortována na protialkoholní záchytnou stanici do
Plzně. Shodou okolností se vždy jednalo o téhož muže. K prvnímu
případu došlo ve večerních hodinách dne 18. března, kdy byl dotyčný
nalezen, jak leží uprostřed silnice u nádraží ve Dvorci. Po zajištění se
odmítl podrobit dechové zkoušce. Druhý případ se odehrál odpoledne 22. března v nepomucké ulici Jirky Kubíka. Tentokrát vzbudil
veřejné pohoršení a odmítl se podrobit dechové zkoušce. Ke třetímu případu došlo v nočních hodinách 28. března. V tomto případě
se muž vymočil na chodbě jednoho z bytových domů v Nepomuku
a následně z místa utekl. Hlídka OOP Nepomuk jej vypátrala v ulici
Na Daníčkách. Muž se nebyl schopen podrobit dechové zkoušce
a během eskorty policistům nadával. Poslední případ se odehrál na
nádraží ve Dvorci ve večerních hodinách 8. dubna. Dotyčný nejprve
pod vlivem alkoholu ležel v čekárně a po příjezdu policejní hlídky
napadl jednoho z cestujících. Policisté proto použili hmaty a chvaty
a osobě poté přiložili pouta. Muž se následně podrobil dechové
zkoušce, kdy „nadýchal“ 3,13 promile alkoholu v dechu.
Dále útvar OOP Nepomuk v současné době prověřuje případ
výtržnictví, ke kterému došlo v odpoledních hodinách dne
15. dubna v Nepomuku. Zde se na veřejně přístupném místě dvě
osoby oddávaly pohlavnímu styku.
Ve výše uvedeném období se policisté dále zabývali případem, kdy v jedné z obcí na Nepomucku neznámý pachatel prodal
předražené prací prostředky seniorovi. Apelujeme proto na
všechny občany, aby byli v případě podomního prodeje nanejvýš
obezřetní.

V uplynulém období hlídka strážníků řešila následující události.
V důsledku silného větru došlo k vyvrácení billboardu, který poté
tvořil překážku na komunikaci. Kovová konstrukce byla z vozovky
odstraněna a utržená plachta z billboardu byla dočasně uložena na
služebně městské policie. O všech krocích byla vyrozuměna firma,
která billboard vlastní. Následně ve Dvorci došlo vlivem větru k pádu
stromu do elektrického vedení. Tím byla celá ulice Na Čiháku omezena v dodávce elektrického proudu. Strážníci na místo přivolali
hasiče, kteří padlý strom odstranili a zaměstnance ČEZ, kteří obnovili dodávku energií. Dále hlídka MP Nepomuk řešila oznámení na
možné týrání psa. Strážníci zkontrolovali psa, který byl v kotci. Nijak
nejevil známky týrání, nicméně byl hubený. Strážníkům se podařilo
kontaktovat majitele psa a je i nadále prováděn namátkový dohled,
jestli má pes dostatečný výběh, vodu a jídlo. Od února byly provedeny
tři odchyty psů na území Nepomuku a Dvorce. Ve dvou případech
byli psi záhy vráceni majitelům, u třetího se podařilo najít majitele po
dvou dnech. Dále strážníci odstranili sraženého zajíce z komunikace.
Při prořezu stromů u Sokolovny Nepomuk a kácení stromu
v ulici Na Vinici byla hlídka MP Nepomuk požádána o spolupráci.
Strážníci tak usměrňovali provoz na komunikaci
a zajistili odstranění překážejících vozidel.
Ani odstavená nepojízdná vozidla neunikla pozornosti strážníků.
Postupně uvedená vozidla strážníci zmapovali a dohledávají jejich
majitele. Od února už došlo k odstranění pěti vozidel např. v ulici
Pivovarská, Na Vinici, U Sokolovny. U dalších vozidel je domluvená
lhůta k odstranění nebo se majitel ještě dohledává.
V březnu byla hlídka MP upozorněna na podivně se chovajícího muže, který, jak se záhy ukázalo, měl zdravotní problémy. Ve
spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Nepomuk byl muž odvezen rychlou zdravotnickou službou
do nemocnice a věci, které měl u sebe, byly dočasně zajištěny.
Hlídka MP také již několikrát řešila neukázněnost dětí. Od lomcování dopravní značkou, kdy hrozilo její vyvrácení, až po házení
kamenů na kolemjedoucí vozidla.
Strážníci provádějí pravidelně kontroly asociálních osob zdržujících se u prodejny Coop na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku a na nádraží ČD ve Dvorci.
Samozřejmostí je pravidelný preventivní dohled na přecházející děti u základní školy, kde strážníci působí v okolí kruhového
objezdu a u Sokolovny Nepomuk. Mezi další každodenní činností
Městské policie Nepomuk ve spolupráci s odborem dopravy patří
zajištění agendy týkající se úsekového měření.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

str. Lucie Taušlová, velitel městské policie

Vandalové řádili o sobotní noci
Po hasičském bálu, který se konal v sobotu 9. dubna, byly nahlášeny nemalé škody na majetku. Rozkopané koše jsou to nejmenší,
přestože výroba jednoho jde do tisíců. Byly vyvráceny dopravní
značky směrem na Dvorec, ulomen sloupek kabelové televize
před křižovatkou k nádraží… To svědčí o tom, odkud byl pachatel.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku
Poškozený přístřešek na autobusové zastávce na sídlišti, foto Jan Staněk
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Téma: Podpora cyklistiky
na Nepomucku
V současné době se město Nepomuk zapojuje (společně s Mikroregionem Nepomucko a obcí Klášter)
do záměru vybudování cyklostezky z nepomuckého náměstí k milníku na Borku a dále po stávající cestě
k rybníku Klejnotu či k Novému rybníku. Plán zahrnuje rovněž veřejné osvětlení a lávku přes potok
Mihovka. Účelem je odklonit cyklisty mimo dopravní tepnu komunikace I/20. Nyní jsou aktivně vykupovány
pozemky a je dokončována projektová dokumentace k realizaci. Cílem je bezpečné vedení nadregionální
cyklotrasy č. 2042, která začíná na hlavním nepomuckém náměstí a končí ve Kdyni na Domažlicku,
v místní části Prapořiště. Dále město plánuje propojení Nepomuka a Dvorce pro cyklisty. Nyní je možné jet
z Nepomuka do Dvorce pouze po chodníku či silnici a poté po zpevněné polní cestě pod Kuvagem.
V letošním roce je v plánu investic zahrnuta částka na projektovou přípravu. Mikroregion Nepomucko
plánuje v letošním roce pořízení nových dobíjecích stanic na elektrokola. V regionu se objeví během léta
první čtyři stanice – v Nepomuku, Žinkovech, Spáleném Poříčí a Mladém Smolivci.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
„Měla by se podle vás dále rozvíjet infrastruktura pro cyklistiku v Nepomuku a okolí?
Pokud ano, jak? Vy sám(a) jezdíte na kole?“
Nepomukem procházející „dvacítka“ je bezesporu trasou s velkým
provozem osobních i nákladních vozidel. Jsem jednoznačně
pro budování nových cyklotras a propojování se stávajícími
cyklostezkami.
Elektrokolo nemám ani neuvažuji o jeho pořízení. Občas se
projedu po okolí na klasickém silničním kole.
Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Cykloturistika se v posledních letech rychle a dynamicky rozvíjí
v celé ČR. Je oblíbenou sportovní aktivitou, která významně přispívá i k rozvoji cestovního ruchu, proto je třeba rozvíjet infrastrukturu pro cyklistiku nejen v Nepomuku, ale i v blízkém okolí.
Propojením Nepomuku s dalšími regionálními cyklotrasami přiblížíme Nepomuk návštěvníkům z jiných regionů. Město by krom
budování cyklotras mohlo např. zřídit půjčovnu sdíleného sportovního vybavení (kola, koloběžky) v budově nádraží či infocentra
pro přijíždějící návštěvníky města. Na budování cyklotras a infrastrukturu pro cyklistiku může město získat dotační prostředky
od Plzeňského kraje, státu či EU.
Na kole jezdím a budu rád, když v Nepomuku a blízkém okolí
vzniknou další cyklotrasy, které propojí další místa v naší malebné
krajině. Podpořím další připravované projekty.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
V rámci bezpečnosti především cyklistů jsem osobně pro každou
variantu, která vede mimo veřejné dopravní komunikace.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Ano, jsem pro vybudování cyklostezek v okolí Nepomuka, neboť
si myslím, že to přinese oživení našeho regionu. Až budeme mít
dostatek využitelných tras, poté bych teprve přemýšlel o zřízení
dobíjecích stanic.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Z avizované podpory rozvoje cyklistické infrastruktury mám
radost. Takže odpověď na položenou otázku zní: „Ano, měla!“
Uvidíme, kolik a jak rychle se toho podaří skutečně realizovat.
Zejména bezpečnější spojení směrem na Nový rybník by bylo
více než žádoucí. Přestože cyklodopravě fandím, žádný velký
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cyklista nejsem. Na kolo sedám spíše svátečně, více se přepravuji
pěšky, veřejnou dopravou a autem. Ono taky naše město, přiznejme si, není a asi nikdy nebude, kvůli morfologii terénu, žádnou
Mekkou cyklistiky. Těžkosti, způsobované místními kopečky, sice
trošku řeší naznačený rozmach elektrokol, ale stejně si myslím, že
v Nepomuku bude cyklistika, na rozdíl třeba od nedaleké Blatné,
vždy spíše rekreační záležitostí. Nejrozumnější alternativu individuální automobilové dopravy, jejíž nemilou externalitou jsou mj.
ulice přeplněné parkujícími auty, spatřuji spíše v podpoře veřejné
hromadné dopravy. Chtělo by to dále posílit počet spojů mezi
náměstím a nádražím, tak aby tento druh přepravy byl ještě pružnější. A také by bylo vhodné optimalizovat síť zastávek, zejména
konečně upravit umístění zastávek na sídlišti, tedy přidat další.

Václav Novák (KSČM)
Jezdím převážně na koloběžce, na kole také a dále na in-line
bruslích.
Podporuji všechny v současné době navržené projekty na cyklostezky. Měly by se využít dotace a programy, které jsou v této
oblasti nabízeny. Dále bych uvítal vybudování asfaltové in-line
dráhy kolem hřiště u základní školy.

téma k diskuzi / inzerce
téma k diskuzi / inzerce
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Oslovili jsme tentokrát i místní p
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část trasy po
silnici, která je buď velice úzkáJaký
a nepřehledná,
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je
to
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dopad na vaše podnikání o
první třídy s velmi vysokým provozem, prakticky bez možnosti
s epidemií koronaviru a opatřen
jejího bezpečného přechodu, a na ní jet na kole nebo jít pěšky je
Jak by vám mohlo město N
opravdu životu nebezpečné.
Je proto nezbytné podporovat výstavbu
cyklostezeksspolu
(vsítě
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I
přes
bouřlivé
období
se sešlo
například na nepomucké náměstí a pokračovat dále, případně aby

se mohly uskutečňovat různé okruhy kolem Nepomuka.
Jde o to, aby si nejen turisté, ale hlavně i místní občané užili
projížďky či procházky naším městem a přilehlou krajinou bezpečně a nemuseli se bát nějaké nehody.
V současné době si myslím, že otázka výstavby nabíjecích stanic
pro elektrokola je trochu předčasná. Samozřejmě jsou zde možnosti dotací, ale raději bych za tuto sumu vybudoval nový chodník
Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
nebo část pro
dalšípodnikání
stezky. v Nepomuku jsou složité, řadu problémů
Podmínky
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí, přestože městu
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší soukromé komunikace).Vážení
Například
nás mrzí
neschopnost
občané,
využili
byste najít řešení
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
cyklostezky, jejichž vybudování
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
se plánuje v Nepomuku a okolí?
firmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Hlasujte
v anketě
na podnikatelů
www.nepomuk.cz
Město by se mělo aktivně
zajímat
o problémy
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
35
inzerce / informace
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných
opatření.
Nepomucké noviny / duben 2020

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Na kole jezdím, ať už pro pohodu a pocit, že dělám něco pro
své zdraví, tak hlavně poslední dobou, když nestíhám a kolo je
mi pomocníkem.
Veškeré věci, které zmiňujete, vítám a jsem rád, že vznikne propojení Nepomuk–Dvorec a také bezpečná spojka k milníku přes
Průhonu a dál. Otevírá to i prostor pro budoucí cíle turistů a cykloturistů, kteří k nám přijedou vlakem. V dnešní době stresů je kolo
ideálním odreagováním a navíc je to čistý dopravní prostředek,
který netrápí ceny pohonných hmot. Chtěl bych jen upřesnit, že
letos chceme připravit dokumentaci na trasu k milníku, ale Dvorec
bych rád i realizoval.

?
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a ohle
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devší
a nev

Vážení občané, pomoh
drobného podnikání n
kdyby město našlo vho
staré školy? Hlasujte v

sponzor měsíce

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Výstavba cyklostezek v okolí Nepomuka je určitě velice rozumná
a pro občany Nepomuka, ale i pro turisty, je významným počinem.
Přitom bychom ale neměli zapomínat na chodce.
V okolí našeho města je spousta pěkných míst, kam by se rádi
podívali nejen cyklisté a lidé na kolečkových bruslích, ale hlavně
kdokoli, kdo půjde pěšky jen tak na procházku, a třeba i maminky
s kočárkem.
Bohužel velice často se zde setkáváme s tím, že abychom se
dostali na nějaký smysluplný a bezpečný chodník, případně na

Marc

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz
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Havarijní stav areálu Šternberského dvora pokračuje

foto archiv NPÚ

Zhruba před dvěma lety jsem byla oslovena redaktorkou Nepomuckých novin o vyjádření k tématu současného a budoucího využití
zámku Zelená Hora. Kromě mě byly dotázány i další osoby, které
se kolem dění na zámku pohybovaly a byly obeznámeny s tehdejší
situací. Stěžejním tématem všech odpovědí byla velmi kontroverzní
výstavní expozice k filmu Černí baroni v režii pana Lukeše, který
si pro tyto účely na nějakou dobu zámecký areál od vlastníka, obce
Klášter, pronajal. Článek vyšel v srpnovém čísle novin r. 2020.
Již před dvěma roky jsem cítila potřebu nenechat bez povšimnutí areál Šternberského dvora a nyní vidím velkou nutnost na
tuto problematiku cíleně poukázat. Považuji za nutné zdůraznit,
že v případě Šternberského dvora se jedná o nedílnou součást
kulturní památky nemalého historického, památkového a technického významu, která bohužel bývá často ve stínu zámeckého
objektu neprávem upozaděna. Jedná se o soubor budov, které
sloužily jako technické a hospodářské zázemí pro život na zámku,
s nímž historicky tvořily jeden integrální komplex, a z tohoto
důvodu všechny tyto hodnotné budovy i okolní plochy podléhají
režimu památkové ochrany. V rámci plnění pracovních povinností, mezi něž patří mj. i zabezpečení odborného dohledu nad
prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich
soustavným využíváním, musím konstatovat, že vlastník památky
v případě Šternberského dvora na plné čáře selhal. Na opakující
se upozorňování orgánů památkové péče na zákonnou povinnost
vlastníka památku zajistit tak, aby nedocházelo k jejímu pokračujícímu poškozování, k degradaci a destrukci, která může vést
k zániku památkových hodnot, vlastník argumentuje nedostatkem
financí. Proč obec nepoužije střešní krytinu složenou na paletách
před objektem sýpky? Proč nenakoupí minimálně igelitové plachty
na zakrytí nejrizikovějších částí střech? Poškozenými střechami
do objektů již dlouhodobě proniká dešťová voda, lokálně se zcela
propadají, odhalují se krovové konstrukce, a to včetně nejhodnotnějšího barokního krovu u starého pivovaru, propadávají se cenné
malované stropy. Okapní žlaby jsou buď prorostlé mechem, trávou
a náletovými dřevinami, nebo jsou zcela prorezlé. Okapní svody na
většině objektů prorezlé, přerušené, nebo zcela chybí. Odvádění
srážkových vod je zcela nefunkční, a tak do zděných konstrukcí

taktéž proniká voda a destrukce budov pokračuje v posledních
dvou letech závratnou rychlostí. Náletové dřeviny rozrušují střechy
i obvodové zdivo objektů. Na doporučení čerpání dotačních titulů
Ministerstva kultury ČR vlastník argumentuje, že nevidí smysl
financovat Šternberský dvůr, když si to více vyžaduje zámek, protože zámek přitáhne veřejnost, Šternberský dvůr nikoliv. Kontruji
tím, že v minulosti byl přece o tento areál zájem ze strany kulturních spolků, které si dvůr chtěly pronajmout, a i nyní zájemci
existují, stačí pouze těchto nabídek využít. Dvůr Šternberk by pak
rázem měl svůj vlastní zdroj financí pro nutné zajišťovací práce
a opravy. Nehledě na to, že část areálu již vlastník přece pronajal panu Lukešovi a z nájemného jistě plyne jistý finanční zdroj,
který by nebylo od věci této památce vrátit. Vlastník se dokonce
zmínil i o záměru prodeje dvora, avšak doposud neučinil jediný
krok k jeho uskutečnění. Na poznámku pracovníků památkové
péče, proč obec například každoročně nevyčlení pár tisíc korun
z rozpočtu na nejnutnější zajištění chátrajících objektů a raději
bude platit pokutu, která je v tomto případě nevyhnutelná, vlastník
mlčí. Poslední měsíce se ani neúčastní úředně svolaných jednání
a kontrolních prohlídek na místě samém.
Nemohu se ubránit myšlence, co je skutečným důvodem tak
laxního přístupu, nekončících vykrucování a výmluv obce? Proč
nemá obec sebemenší zájem tento prohlubující se havarijní stav tak
významné památky celonárodního významu byť jen malým počinem
směřujícím k zajištění památky jakkoliv zvrátit, posunout k lepšímu
či vyřešit? Je tento přístup obce ve stylu „mrtvý brouk“ skutečně
pouze neznalost zákona, holá nezodpovědnost či jinak nastavený
žebříček priorit, nebo se jedná o účelné jednání…? Opravdu je
v zájmu obce nechat areál definitivně zchátrat a náklady na následné
nutné opravy kulturní památky logicky dále navyšovat…? Kam až
nechá obec tuto alarmující věc zajít…?
Mgr. Bc. Šárka Balvínová Kasalová,
památkářka – garantka území, Národní památkový ústav
Vedení obce Klášter bylo požádáno o vyjádření k výše uvedenému článku,
této možnosti však nevyužilo.

zprávy
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Jak vypadá kvalitní škola současnosti?
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Na toto téma diskutovali členové pracovních skupin pro rozvoj čtenářské/matematické gramotnosti a rovných příležitostí na svém
společném březnovém setkání, kde se pokusili zhodnotit, jak si v jednotlivých oblastech (koncepce a rámec školy, pedagogické vedení, kvalita pedagogického sboru, výuka, vzdělávací výsledky žáků a podpora
školy žákům – rovné příležitosti) vedou školy v území.
Modelu kvalitní školy se den poté věnovali spolu s inspektorkami
České školní inspekce Ladislavou Šlajchovou a Marií Sládkovou
i ředitelé mateřských a základních škol ORP Nepomuk, kteří navíc
získali aktuální informace ve vazbě na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejímž cílem je modernizovat vzdělávací
systém a připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které
v českém školství přetrvávají.
Příznivkyně rozvoje předškolního vzdělávání – ředitelky mateřských
škol, učitelky i jejich asistentky – navštívily v předposledním březnovém týdnu mateřskou školu v Neurazech, kde se seznámily s realizací
vzdělávacího programu Začít spolu, který klade důraz na individuální
přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity. Ředitelka
spolu se starostkou obce se s přítomnými kolegyněmi podělily i o své
zkušenosti se strategickým plánováním rozvoje školky a s tvorbou její
vize. Dle slov paní ředitelky Lenky Čengeryové dává vize pedagogům
jasný směr, kudy a kam povedou vzdělávání a výchovu dětí. Základní
přínosy vidí zejména ve stmelení kolektivu, v zamyšlení nad koncepcí
školy – vize otevírá dveře k tvorbě dlouhodobého strategického plánování rozvoje školy, propojuje ve škole všechny a všechno a ve smyslu
přístupu k práci je odpovědí na každou otázku.
Bližší informace o plánovaných aktivitách projektu MAP II jsou
k dispozici na facebookovém profilu (Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk) nebo na webových stránkách www.masnepomucko.cz.
Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání,
poskytuje podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů dobré praxe mezi všemi aktéry ve vzdělávání v území.

Setkání pracovních skupin na téma model kvalitní školy 16. 3. 2022

Setkání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání 23. 3. 2022 MŠ Neurazy,
foto Pavlína Jandošová

Za realizační tým MAP II
Pavlína Jandošová

Obec Klášter opravila místní komunikace pod Zelenou horou
Od 21. března byly rekonstruovány komunikace lesem od přepadu
rybníka v obci Klášter směrem k jezu na řece Úslavě a od odbočky
u Červeného mostu k restauraci Na Vyskočilce.
Dílo v hodnotě 6,8 milionů korun prováděla firma EUROVIA
Silba, a. s., v současné době je dokončeno a předáno. Rekonstrukce
proběhla s pomocí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu Podpory rozvoje regionů 2019.
Při provádění těchto oprav došlo na náklady obce Klášter také
k prořezání kaštanové aleje, a to na komunikaci hojně využívané
nepomuckými občany.
Zdeněk Bartošek,
starosta obce Klášter

foto Pavel Motejzík
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V Třebčicích to žije
Malá obec Třebčice, která má jen cca 120 obyvatel, se umí zabavit. Loni tamní nadšenci přišli s akcí
pro děti s názvem Noc s Andersenem a letos přidali přímo na úřadě obce únikovou hru.

Úniková hra v Třebčicích letos poprvé
Únikové hry se stávají fenoménem dnešní doby. Lákají mladé
i staré, rodiny s dětmi, začátečníky i profíky. Fyzická nenáročnost
a rozmanitost úkolů umožňují každému užít si skvělou zábavu.
Například v Praze je dnes více než 100 únikových her, a nyní je
také v Třebčicích!
Hra „Nebezpečný klaun“ se konala v sobotu 5. března a sraz byl
v 17 hodin přímo na obecním úřadě. Sešlo se šest týmů: Šapaláci, Čmuchomyši, Pivníci, Berani, Marťánci, Fotbalisti roku.
Vesměs děti a mládež, ale tu a tam i někdo z dospělých, který
malé děti utěšoval.
Už při příchodu na úřad tuhla krev v žilách. Po zemi rozlitá krev, na stěnách depresivní obrázky vrahů a do toho všeho
hřměly celým úřadem tajemné, děsivé zvuky, výkřiky či sténání …
Některé děti se zdráhaly dovnitř vstoupit. Když se konečně všech
asi 40 lidí sešlo v horním patře úřadu, světla pohasla a zapálily
se svíčky… bylo ticho, děti se bály, ale přesto jsme pokračovali…
Nalíčená a do kůže oblečená žena roznesla desky s úkoly
a hádankami ke každému stolu. Po vyluštění vyslalo heslo pro
otevření dveří skupinky do temného nitra úřadu a průvodkyně
je postupně doprovázela do čtyř hádankových místností.
Smyslem hry bylo najít klíč a dostat se z každé zamčené místnosti. A to v určeném čase. Nejprve došli na záchody, kde byl
nepředstavitelný nepořádek. A nápověda: „Nesplachujte.“ Už víte,
kde klíč byl? Ano, v záchodě, kam byla vysypána káva s grankem.
Málokdo uhodl, že jde jen o napodobeninu známého obsahu
záchodové mísy.
Musel se z týmu najít odvážlivec, který do mísy a sáhl a klíč
vylovil.
A když pak skupinka vyšla ven, většinou zakřičeli zděšením.
Objevila se temná postava s maskou klauna, která na ně vybafla
zpoza rohu… i mnoho dospělých se leklo.
V další místnosti byla skládačka, která nesla nápovědu
„Popelka,“ a klíč byl zahrabán v popelu v krbu. Předposlední
místnost byl sklep, kde na každého čekal zmrzlý kelímek vody
a v ledu skrytý klíč. Nikdo ho nezahříval, nelízal, každý s ním
třískl o zem a bylo.
A pak se rychle vrátit do hlavní místnosti, kde ještě čekala
poslední a nejdůležitější hádanka.
Když všechny týmy rozluštily hádanky, vznikla číselná kombinace, kterou pak otevřely zámek na velké truhlici. A v ní byla pro
všechny soutěžící výhra. Co to bylo, neřekneme, přijďte si zahrát.
Ráda bych poděkovala všem účastníkům únikové hry, všem
pomocníkům a Nebezpečnému klaunovi, že akce proběhla bez
problému a bez volání sanitky. Dále děkuji Obecnímu úřadu
Třebčice za poskytnutí zázemí.

Na apríla noc s Andersenem již podruhé,
se záchranou nemocného králíčka
Čtrnáct dní po únikové hře se odehrál druhý ročník Noci s Andersenem, který měl téměř dvojnásobně vyšší účast než předchozí.
Loni přišlo osm zvědavých dětí, nyní jich dorazilo 14. Moc nás
potěšila i obrovská účast nenocležníků, tedy mládeže, maminek
a místní seniorské elity.
Téma jsme si tentokrát zvolili v duchu srandiček a aprílu.
Přečetli jsme si pohádku Císařovy nové šaty a bajky od Josefa
Lady. Na dobrou noc jsme si pustili známé večerníčkové příběhy
O kocourovi Mikešovi.
I počasí si z nás udělalo apríl. Ráno po přespání na úřadě jsme
zjistili, že venku sněží, a po snídani se vydali na malou procházku
na místní hřiště, abychom si užili tu chumelenici. Na hřišti na
nás čekalo překvapení, uprostřed seděl králíček. Na první pohled
bylo jasné, že je nemocný a že ho asi nějaký chovatel vyhodil.
Naštěstí mám v Třebčicích záchrannou stanici Farma Kapsa, která
pomáhá zvířatům v nouzi a tento králíček byl ve velké nouzi. Nyní
je v teple ve své kleci v karanténě. Léčí ho místní veterinář MVDr.
Petr Punčochář. Je velmi zanedbaný a má silný zánět očí. Ale baští
jak o závod, takže určitě vybojuje nový spokojený život u nás. Děti
ho našly a zachránily, a tak mu zvolily i jméno. Z mnoha návrhů
nakonec vybraly jméno Andersen.
Chtěla bych moc poděkovat za výborné mafiny od Jarunky
Voráčkové, za velkou pizza svačinu pro děti od Petry Navrátilové,
za výborné palačinky od Báry Kapsové a Šimona Flandery. Další
poděkování patří Pavle a Tondi Navrátilovým a Denisce Kovářové za pomoc s přípravami. Moc děkuji všem dámám, které
umyly nádobí a všem kdo přišli a podpořili nás. A v neposlední
řadě patří díky mému manželovi Jakubovi Hladíkovi za trpělivost
a pomoc.
Všem děkuje Andrea Hladíková Kapsová,
organizátor
Foto a text Jakub Hladík a Andrea Hladíková Kapsová
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Sbor Písnička v Rokycanech

Zápis budoucích prvňáčků

Úklid v rámci akce Ukliďme Česko

Reprezentace naší školy v basketbalu a volejbalu

Čas letí jako voda. Máme za sebou třetí čtvrtletí školního roku
2021/2022. Na naší škole proběhla pedagogická rada, která zhodnotila prospěch a chování našich žáků ve druhém pololetí. Poté
následovaly třídní schůzky, na kterých byli rodiče informováni
o tom, jak si vedou jejich děti v tomto období školního roku.
Naši deváťáci mají za sebou první kolo přijímacích zkoušek na
střední školy. Všem jsme drželi palce a věříme, že se jich většina
dostane na vybrané školy hned v prvním kole a nebude muset
využít případných dalších kol.
Skupina ukrajinských žáků se na naší škole neustále rozrůstá.
Všechny jsme postupně zařadili do běžných tříd a věříme, že se
brzy úspěšně adaptují. Kromě běžné výuky docházejí do jazykové
skupiny, kde se intenzivně seznamují s českým jazykem.
Ve středu 13. dubna se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků na
naší ZŠ. Většina z nich prokázala výbornou připravenost k nástupu
do první třídy. Členové našeho školního parlamentu je provedli
po škole a ukázali jim, jak je naše škola hezká a dobře vybavená.
V tělocvičně si pak mohli společně vyzkoušet různé soutěže a hry.
Velmi nás těší úspěchy našich žáků v různých soutěžích a olympiádách. Adéla Chaloupková z 8. A zvítězila v okresním kole
zeměpisné olympiády. Její spolužačka Adéla Knárová skončila
třetí v olympiádě z angličtiny.
Družstvo našich basketbalistů vyhrálo okresní kolo a postoupilo do kola krajského, volejbalistky skončily třetí a volejbalisté
byli druzí. Všem bychom chtěli poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy.
V pátek 1. dubna jsme podpořili akci Ukliďme Česko a vyrazili
na úklid okolí naší školy. I přes nepřízeň počasí nasbíraly děti
velké množství odpadků. Doufáme, že tato akce pomůže k zodpovědnějšímu chování našich žáků k životnímu prostředí.
Náš pěvecký sbor Písnička se zúčastnil Regionální přehlídky
školních dětských pěveckých sborů v Rokycanech, kde se umístil
ve stříbrném pásmu ve své kategorii. Všem členkám sboru gratulujeme a také děkujeme sbormistrům Janě Vopalecké a Janu
Cajthamlovi za skvělou přípravu a vedení dětí na přehlídce.
Jaro je v plném proudu, a tak všem nepomuckým občanům
přejeme mnoho slunečných dnů a pohodu. Věříme, že toto nejkrásnější období roku s sebou přinese jen radost a klid. A také
doufáme, že brzy skončí válčení na východě Evropy, protože válka
je to nejstrašnější, co může na světě být.
Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
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Kulturní centrum Nepomuk srdečně zve na

VÝSTAVU KOSATCŮ
A OKRASNÝCH ČESNEKŮ

3.-5. června 2022, pá:14-18, so+ne:10-16
v rodném domě A. Němejce čp. 129
na nám. A. Němejce v NEPOMUKU
vstup uličkou nahoře na náměstí
vedle budovy bývalé školy (největší budova náměstí)
Vystaveny budou americké, australské, francouzské, ale i české kosatce
(zejména velkokvětých odrůd) a také velké až obří odrůdy okrasných česneků.
Součástí výstavy bude prodej kontejnerovaných sazenic
kosatců, denivek a lilií, dále bruty gladiol
a také objednávka vystavených kosatců a okrasných česneků pro léto 2022.
Odborné poradenství zajištěno po celou dobu akce.
Vstupné dobrovolné. Vystavuje Ing. Pavel Novák z Plzně.

SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
V PLZEŇSKÉM KRAJI
v rámci semináře budou poskytnuty informace k dotačnímu programu
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ pro nízkopříjmové
domácnosti
KDY: 12. 05. 2022, OD 17:00
KDE: Městské muzeum a galerie Nepomuk,
Nám. Augustina Němejce 126
Program semináře:
1. Základní podmínky dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech 2021+“ na podporu výměny stávajících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním pro nízkopříjmové domácnosti.
2. Postup elektronického podání žádosti v aplikaci eDotace.

3. Legislativní požadavky kladené na občany v oblasti ochrany ovzduší.
Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení.
Seminář je bezplatný.
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Na prvním místě by měla
být péče o sbírky
Rozhovor se Svatoslavou Kožíkovou
Text a foto: Hana Staňková

Energická žena s neobvyklým jménem Svatoslava je už dva roky kurátorkou
a správkyní Městského muzea a galerie v Nepomuku. Je tedy také mou
kolegyní a její počínání sleduji zblízka. Před začátkem turistické sezóny jsem
ji oslovila, aby nám přiblížila, co se v muzeu chystá – a nejen to.
Jak ses ocitla v nepomuckém muzeu?
Přestěhovala jsem se do Letin a náhodou se v tu dobu uvolnilo místo
v nepomuckém muzeu. Dozvěděla jsem se to od kamarádky, se
kterou jsme dříve pracovaly v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích,
a pak už to šlo rychle.

hraběnky Marie Dominiky z Martinic, obraz býval zavěšen v černém
pokoji zámku nad krbem z červeného mramoru. Dalším z velice
cenných předmětů je gotický deskový reliéf s výjevem z Kristova
dětství, datovaný do 15. století, dále jsou to části nábytku ze zámku
a pak drobnější předměty jako sošky a obrazy.

Co je tvou náplní práce?
Správa muzea, péče o sbírky, vytváření programu muzea, co se
bude dělat v průběhu roku, různé výstavy, přednášky. Dále instalace těch výstav, psaní žádostí o dotace… Měla by tam být i odborná
badatelská činnost, péče o historii města, ale přiznám se, že to
moc nestíhám.

Projevilo se to na nárůstu návštěvnosti? Ono je to asi vzhledem
k protiepidemickým opatřením těžké posoudit, že?
Za ty dva uplynulé roky máme vyšší návštěvnost, než byla předtím.
Přestože první rok nás silně zasáhl covid a nevěděli jsme, co bude. Ale
měli jsme výstavu Mikro x Makro, která byla určena hlavně dětem,
dále výstavu historických kostýmů Venduly Ptáčkové, plakáty Jiřího
Světlíka, bylo toho dost a bylo to pestré, každý si vybral, co ho zajímalo. Návštěvnost neutrpěla, naopak vzrostla. A minulou sezónu
jsme byli na stejné úrovni jako ten předchozí rok. Možná paradoxně
tomu covid pomohl, protože chodili lidé v menších skupinkách,
rodiny s dětmi, ale zase na druhou stranu nejezdily školy, zájezdy,
výlety apod. Neumím porovnat, nakolik jezdily předtím. Dá se to
srovnat jen podle tržby a ta byla loni dvojnásobná oproti roku 2019.

Co pozoruhodného jsi ve sbírkách muzea objevila?
Nejzajímavější je určitě soubor zbraní, který byl původně na zámku
Zelená Hora, ale bohužel tento soubor je v depozitáři. Potřeboval
by zrenovovat, popsat a vystavit. To je velký úkol. A jsou tu i další
předměty ze Zelené Hory, třeba krbová zástěna a nábytek, který
se podařilo zachovat, to patří asi k těm nejcennějším věcem. Sbírkový soubor muzea není až tak rozsáhlý, má asi 2500 položek, ale je
potřeba je utřídit, dát to všechno do pořádku, zkontrolovat, v jakém
jsou stavu. Některé neopravitelné bude asi potřeba vyloučit. To mě
všechno ještě čeká.
Má muzeum nějaké přírůstky za dobu, co v něm pracuješ?
Přírůstky jsou, ale není to nic významného. Sbírková činnost a celkově péče o sbírky je strašně upozaděná, prostě na ni nemám čas.
Přitom náplní muzea je hlavně péče o sbírky, to je základní cíl, ale
vlastně ani nikdo neví, že se to musí dělat. Dělám tak hlavně práci,
která je vidět, akce a výstavy.
Tobě se povedlo zahájit rekonstrukci výstavních prostor, které
se hodně proměnily.
To je asi takový malý zázrak. Opravily se podlahy, vymalovalo se
a předělali jsme expozice. Národní památkový ústav nám zapůjčil
ikonické předměty ze Zelené Hory, za zmínku stojí originál portrétu

Nepomucké muzeum se v roce 2021 stalo členem Asociace
muzeí a galerií, co to znamená?
Tato organizace představuje největší profesní svaz sbírkotvorných
institucí a osob činných v oboru muzejnictví v České republice.
Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí
a galerií, pořádání konferencí a seminářů, ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků. Pro naše malé muzeum představuje
platformu, prostřednictvím které se dozvídáme o nových trendech
v muzejnictví a výstavní činnosti a jež je i nástrojem propagace.
Kdybys měla tři přání a nemusela hledět na peníze, co bys
v muzeu uskutečnila?
Udělala bych expozici, která by popisovala historii Nepomuka
a Nepomucka, protože si myslím, že tam chybí. V městském muzeu
by se mělo začínat od začátku, jak se to místo vyvíjelo, proč tady
vzniklo město a širší souvislosti v regionu. Pak bych tam udělala
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Svatoslava Kožíková instaluje výstavu Ve službě za všech okolností

část, která by byla určená pro děti. Pro dětské skupiny, školy, tábory,
výletníky, ale i pro rodiny s dětmi, tak aby si to, co zjistí v muzeu tou
„těžší“ formou, mohli formou edukace vyzkoušet. Aby si děti mohly
třeba obléct kostýmy, zbroj a odnesly si z muzea něco víc, než že
jenom viděly exponáty a neví, k čemu jsou. A pak bych nechala zrenovovat toalety a zázemí muzea. Možná se to zdá přízemní, ale když
návštěvník vidí krásné muzeum, povedenou expozici a pak jde na
toaletu a ocitne se v ošuntělém skladišti, je to ostuda.
A teď ty reálné plány?
Nyní připravuji výstavu, která popisuje vývoj Bezpečnostního
sboru od roku 1942 do současnosti, což bude celkem rarita. Její
autor Patrik Keller je významný sběratel, badatel, spisovatel
a k tomu ještě policista tady v Nepomuku. Takže mám velkou
radost, že byl ochotný udělat u nás výstavu. Bude převážně z předmětů, které vlastní, jsou to většinou uniformy, a dále z předmětů,
které nám zapůjčí Muzeum Policie České republiky v Praze.
Instalujeme ji v chodbě v prvním patře bývalé piaristické koleje,
kde byla dosud galerie osobností. Výstava potrvá od 20. května až
do konce roku 2022.
Chystáš na sezónu ještě něco dalšího?
Z Muzea obchodu v Bratislavě budeme mít na léto zapůjčenou
výstavu o vývoji čokolády v Československu. Bude o výrobě, distribuci a propagaci čokolády.
Další výstava bude zapůjčená z Muzea Bedřicha Smetany, je součástí Národního muzea v Praze. Jedná se o výstavu Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky, výstava mapuje pomníky
Bedřicha Smetany a vytvořila ji paní magistra Plecitá. Tato výstava
bude součástí programu k připomínce 150. výročí vzniku Smetanovy
opery Libuše – stejně jako představení této opery, které se uskuteční 11. června v obci Klášter. K tomuto tématu máme i expozici,
již zapůjčila pěvkyně Eva Urbanová, představitelka Libuše. Expozici

Navštivte Městské muzeum v Nepomuku
Od 20. května 2022 – Ve službě za všech okolností – Od protekto‑
rátní policie k Policii ČR – 1942–2022
Od 11. června 2022 – Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety za‑
pomníky – panelová výstava zapůjčená z Muzea Bedřicha Smetany
Od 1. července 2022 – Čokoláda v Československu – výstava za‑
půjčená z Muzea obchodu v Bratislavě

plánujeme rozšířit, protože nám Národní divadlo poskytlo tři kostýmy – Toscu, Libuši a Kostelničku, dva další kostýmy zapůjčí Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
A ještě bych chtěla část výstavních prostor věnovat Rukopisu
zelenohorskému, který byl předlohou libreta opery Libuše. Tato
část bude popisovat celou anabázi kolem Rukopisu, získali jsme
z Knihovny Národního muzea i sken originálu. Chci, aby to bylo nově
pojaté, modernější, možná trochu zjednodušené, aby to pochopily
i děti. Ono je to těžké vysvětlovat celé národní obrození a proč to ten
Masaryk řešil a rozčiloval se. Je to těžko pochopitelné i pro běžného
dospělého návštěvníka, natož pro děti. Tuhle poslední část dokončím
snad koncem léta. Akcí je hodně a já jsem jenom jedna, takže už se
občas v noci budím, jestli to všechno stihnu.
Zůstane v muzeu i něco z těch zapůjčených exponátů ze
Zelené Hory?
Národní památkový ústav nám zápůjčku všech exponátů prodloužil.
Jenom egyptská kanopa byla záležitost jednoho měsíce, protože byla
velmi cenná, ale jinak všechny exponáty máme a doufám, že nám je
prodlouží i na další rok. Reliéfní obraz Krista je tedy stále vystaven
a Marie Dominika nadále straší.
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K muzeu patří ještě dvě galerie, rodný dům Augustina Němejce
a Malá galerie, to jsme zatím nezmínily.
Rodný dům, to je taková perla kultury tady v Nepomuku, je to krásný
objekt, který byl kompletně zrekonstruován. Většinou, když tam vedu
návštěvníky, tak je to překvapí. A osoba Augustina Němejce a jeho
práce je také inspirativní.
Moc lidí o té galerii ale neví, možná je chyba, že není otevřená stále,
že se lidé musí objednávat. Ale snažíme se rodný dům propagovat
a na léto tam chystáme v určitých dnech komentované prohlídky,
to je novinka. Povedu je buď já, nebo pan Tetzeli, který tam zapůjčil spoustu obrazů. Další díla patří Západočeské galerii, některá
jsou v majetku města. A je zajímavé si poslechnout i životní příběh
Augustina Němejce, jak se dostal k umění a celý život se mu věnoval.
A co je k vidění v Malé galerii, která sídlí v přízemí muzea?
Tam se střídají výstavy. Snažím se, aby takřka každý měsíc byla nová,
většinou jsou to regionální umělci.
Kdyby někdo chtěl v Malé galerii vystavovat, co pro to
může udělat?
Může mi napsat, zavolat, přijít, ukázat své práce a domluvit se. Může
to být klidně i výtvarník, který si kreslí jen tak doma pro radost.
Myslím, že je důležité se ukázat, aby někdo mohl rozpoznat, že to
má hodnotu. Problém je, že už máme výstavy v galerii na dva roky
dopředu naplánované. Díky tomu, že jsme zorganizovali souhrnnou výstavu Svazu výtvarníků České republiky, kde vystavovalo
22 umělců, se nám galerie naplnila, protože mají zájem o samostatné
výstavy. Galerie byla v době covidu upozaděná, teď to rozjíždíme
a bude se střídat jeden umělec za druhým.
Co bude v Malé galerii v nejbližší době?
Další výstavou budou obrazy Lucie Suché, pak bude vystavovat
Základní umělecká škola Nepomuk, to je každoroční tradice, u které
zůstáváme. A na sezónu bude v galerii umístěna ta čokoláda v Československu. Chceme mít v létě program lákavý pro rodiny s dětmi.
Do Nepomuka přijede hodně návštěvníků a jejich cílem není jen sv.
Jan Nepomucký, ale hledají i trochu zábavy. Na konci září začnou
další výstavy umělců.
Jako historik se zabýváš druhou světovou válkou, což mi připadá jako neobvyklé téma pro ženu, co tě k tomu vedlo?
Psala jsem diplomovou práci na téma odsunu sudetských Němců
z pohraničí a pak jsem se věnovala pohraničí v roce 1945, dosidlování
pohraničí a pochodům smrti. Pocházím z Krušnohoří, kde došlo po
roce 1945 k velkým změnám a vlastně k nim docházelo v průběhu
celého dvacátého století, tak mě to asi nějakým způsobem determinovalo. Když jsem studovala moderní dějiny na Filozofické fakultě
Západočeské univerzity, tak jsem se začala tomuto období věnovat.
Mě to vlastně zajímalo od dětství, druhá světová válka a moderní
a politické dějiny apod.
A odkud tedy jsi?
Z Krušných hor, z městysu Kovářská. Co je zajímavé, v Kovářské
máme Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím a tady v Nepomuku
máme expozici B-24 Liberator.
Co říkáš příběhu Liberatoru?
Je to samozřejmě nevšední příběh, který je spojený s malým zázrakem, což je na něm to hezké. Jsem ráda, že letadlo ve svém muzeu
máme, je to velké lákadlo, a to nejen pro návštěvníky běžné, ale
i pro odborníky.
A jsou to tuším tři roky, co městské muzeum získalo z Ameriky
pozůstalost jednoho z letců, Haiga Kandariana.
Ta také čeká na probádání, moc se těším, až se na to budu moct
vrhnout. Doufám, že v zimě, až bude méně akcí, že se k tomu dostanu.
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Jak by mělo podle tebe vypadat muzeum moderní doby?
Mohla bych vytáhnout definici muzea, kterou teď řeší Asociace
muzeí a galerií, je to asi pět dlouhých vět, kde se bere v úvahu
i otázka rovnosti, genderu, ekologie, komunity, sdílení historie
a kulturního prostředí, je to opravdu široká definice a je těžké
to říct jednoduše.
Podle mě je muzeum hlavně paměťová instituce, jejím účelem
je práce se sbírkami, protože to je to, co nám do budoucnosti
zůstane. Za sto, za dvě stě let si budou moct vzít lidé do rukou
třeba hrníček, podívají se, jak vypadal, můžou si poťukat, jak zní,
podívat se, jaký je na něm dekor. O ty předměty musí muzeum
pečovat, vytvořit pro ně vhodné prostředí a se sbírkami pracovat.
A až na základě toho vytvářet výstavy pro návštěvníky. Samozřejmě
muzeum je věc nákladná, ač se snažíme náklady stlačit co nejníž,
aby to nebylo pro město tak zatěžující. Muzeum tedy musí vytvářet i hodnoty, které jsou viditelné navenek, dělat kulturní akce,
vytvořit si okruh lidí, kteří do muzea rádi chodí, naučit i děti,
k čemu muzeum je, že se tam dozví něco o svém městě, regionu,
o svém původu.
To je široké pojetí muzea. Ač se to nezdá, je to obsáhlé téma.
Čemu se věnuješ ve volném čase?
Baví mě cestování s manželem po Evropě, nikam jinam jsem si zatím
netroufla. Ráda cestuju na východ, miluju Balkán, Bosnu a Hercegovinu, nádherné Sarajevo, ale třeba i Polsko. V posledním roce jsme
si oblíbili Itálii. Mou zálibou je také můj pes, běhání, jízda na kole
a pak takové běžné věci jako třeba zahradničení. Jsem holka z vesnice, takže mám ráda přírodu.
Co se ti líbí na Nepomuku a na zdejším kraji?
Líbí se mi krásná příroda a také se mi líbí lidé. Tento kraj má svoji
historii. U nás v pohraničí byla historie dost zpřetrhaná, tak se
mi líbí, že tady jsou rodinné vazby po generace, lidé mají kořeny.
A samozřejmě Nepomuk a jeho legenda, jeho nejznámější rodák sv.
Jan Nepomucký a celý příběh kolem něho a to, jak se k tomu město
staví, ten patriotismus.
Co bys chtěla říct na závěr?
Já bych chtěla, aby lidé, kteří před covidovou dobou byli zvyklí
chodit do muzea, navštěvovat kulturní akce a setkávat se s přáteli, se k tomu postupně zase vrátili. Aby zjistili, že je hezké se
v neděli odpoledne sebrat a jít se podívat na novou výstavu v galerii, cestou si dát dortík v kavárně, prostě aby kultura byla součástí
našeho života.

Děkuji za rozhovor.

Svatoslava Kožíková vystudovala Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Moderní dějiny. Pracovala
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích a na ZČU v Plzni, nyní je
již dva roky správkyní a kurátorkou Městského muzea a galerie v Nepomuku.
Mezi její oblíbené filmy patří Pýcha a předsudek (2005)
a snímky Jiřího Menzela, oblíbenými knihami jsou Mandolína
kapitána Corelliho od Louise De Bernièrese a Laskavé bohyně
Jonathana Littella.
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Učitel Řehoř Buchal

Řehoř Liberát Buchal se narodil 12. března 1819 ve středočeském
Kácově jako syn učitele Jana Buchala a jeho manželky Terezie. Po
absolvování tehdejšího učitelského kurzu a složení zkoušek působil coby učitelský pomocník v Divišově u Benešova. Roku 1841 se
ucházel o místo soukromého učitele dětí panských úředníků ve
Zbraslavi. Po přímluvě několika z nich jej majitel panství, kníže
Bedřich z Oettingen-Wallersteinu, skutečně přijal. Dne 11. září
1842 se Řehoř Buchal oženil s Marií Annou, dcerou divišovského
řezníka Jana Antoše a jeho manželky Anny, narozenou 30. prosince 1819. Již 31. října 1842 přišla na svět jejich dcera Marie Anna.
V roce 1844 se narodila dcera Anna Petronila a roku 1846 přišel
syn Ferdinand Leopold, jenž ale v roce 1848 zemřel.

Úmrtní oznámení Řehoře Buchala,
zdroj: Národní listy, roč. 35, č. 45, 14. 2. 1895, s. 6.

Roku 1846 získal Buchal místo druhého učitele v Nepomuku.
Tady se manželům v roce 1848 narodil Jan Nepomuk Maxmilián
Řehoř a roku 1849 Václav Maxmilián Felix, který však skonal krátce
po příchodu na svět. V roce 1851 přibyl do rodiny syn Karel Josef
Jan, 1855 dcera Johana Terezie Cecílie, 1857 syn Ludvík a roku 1861
syn Ferdinand Řehoř.
Buchal se stal nejdříve druhým učitelem a varhaníkem, později
byl prvním učitelem i ředitelem kůru. Nepomucká škola dlouhodobě řešila nedostačující prostorové podmínky. Situace se změnila až
v 60. letech 19. století, kdy nechal piaristický řád vystavět na náměstí
velkou budovu, v níž byla umístěna řádová kolej a chlapecké školy,
konkrétně hlavní a nižší reálná (později obecná a měšťanská) škola.
Tím se ulehčilo městu, jelikož mu zůstalo pouze zajištění dívčí školy
s chlapeckou třídou, která byla dle vzájemné dohody situována v oddělené části téže budovy. V této škole poté nadále působil Řehoř Buchal.
Předně musíme zmínit, že byl schopným učitelem i velmi
dovedným muzikantem, který udržoval dobrou úroveň nepomuckého kůru a pořádal ve městě koncerty i hudební zábavy.
Základem úspěchu byla především skutečnost, že dokázal sestavit kvalitní hudební těleso a pěvecký sbor. Jeho nejproslulejší
skladbou se stal hymnus k uctění svatého Jana Nepomuckého. Byl
rovněž členem různých místních spolků a přispíval i do pražských

novin. Snažil se též o podporu chudých dětí, pro které kromě
jiného organizoval za pomoci dárců vánoční nadílku. Blízký vztah
jej pojil například s nepomuckým děkanem Josefem Zemanem,
kterého doprovázel mimo jiné na učitelské konference, jichž se
účastnil z pozice školního dozorce, a případně také do Blovic,
kam se vydával navštívit tamního děkana a básníka Františka
Jaroslava Vacka Kamenického.
Buchalovou slabinou naopak byla vznětlivá povaha, kvůli níž
někdy jednal unáhleně, z čehož poté pramenily nepříjemnosti,
jak bude ještě řečeno později. Byl rovněž poněkud ctižádostivý,
a tak se postupem času snažil získat různé funkce. Když jeho
úsilí nepřineslo očekávaný výsledek, dával své nelibosti mnohdy
průchod i na veřejnosti. Pro ilustraci můžeme uvést jeho pevné
přesvědčení, že byl vhodnějším kandidátem do okresní školní
rady než rektor nepomucké piaristické koleje a ředitel zdejších
chlapeckých škol Josef Ondřej Liboslav Rettig.
Pokud měl pocit, že se s ním zachází nespravedlivě, psal různé
stížnosti. Jedna z nich nese datum 8. května 1859. Buchal tímto
dopisem prosil patrona nepomucké školy, aby uznal a vyřídil jeho
požadavky. Uvedl, že byl sice roku 1846 ustanoven ve městě za
druhého učitele a varhaníka, ale od té doby ve skutečnosti zastává
ve škole i v kostele povinnosti prvního učitele, aniž by mu za to
bylo poskytováno patřičné finanční ohodnocení. Měl naopak
ještě výdaje plynoucí z nutnosti opatřovat hudebniny, struny či
nechávat opravovat nástroje. Příjmy byly ovšem rozvrženy tak,
že druhému učiteli a varhaníkovi náležela jedna třetina, neboť
se předpokládalo, že neponese právě zmíněné výlohy, zatímco
prvnímu učiteli a řediteli kůru příslušely dvě třetiny. Buchal také
sdělil, že pro potřeby kůru půjčuje vlastní hudebniny a nástroje
a využívá i hudebních dovedností svých potomků. Připomněl,
že je otcem šesti dětí, které postupně dorůstají, čímž se rovněž
zvyšují výdaje, a tak již rodina musela použít jmění jeho manželky Marie. Konstatoval, že je plně zaneprázdněn prací na kůru,
cvičením zpěváků, opisováním i aranžováním hudebnin, a tudíž
mu nezbývá čas, aby si případně mohl přivydělat soukromou
výukou.
Spokojen nebyl ani s přídělem palivového dřeva, jelikož sice
dostával stejný deputát jako dva podučitelé, ale namítal, že musí
navíc topit i během hudebních zkoušek, takže je nucen dříví
přikupovat, zatímco podučitelům zbývá a odprodávají ho. Pozastavil se též nad faktem, že podučiteli Václavu Červenkovi byla
dána k užívání část pole coby odměna za školení některých žáků
v oboru sadařství, kdežto jemu se takového ocenění nedostalo,
ačkoliv je jeho hudební práce pro město „důležitější a vznešenější“, a nadto jej na rozdíl od výuky sadařství zaměstnává celoročně. Upozorňoval i na svůj zhoršující se zdravotní stav, který
dával do spojitosti s neustálou námahou a také s různými „nátisky
a zahanbováním“. V této souvislosti rovněž připomněl, že druhý
podučitel nemá hudební znalosti, a tudíž mu nemůže být jakkoliv
nápomocen, dokonce ani při pouhém opisování hudebnin. Závěrem znovu poukázal na záležitost svých příjmů, žádal přidělení
náhrady za výlohy spojené s prací na kůru a navíc ještě dosazení
jiného druhého podučitele, který by byl schopnější a disponoval
by hudebním vzděláním.
Řehoř Buchal se též dopouštěl různých problematických výroků,
jež poté v některých případech řešila okresní školní rada v Přešticích. Stalo se tak i v roce 1872, kdy projednávala jeho prohřešek
z předešlého roku. Tehdy se měl v jednom z nepomuckých hostinců
urážlivě vyjadřovat o českém národu, načež na něj byla podána
stížnost k zemské školní radě. Patrně šlo o další z učitelových

slabších chvilek, neboť jinak proslul jako velký vlastenec. Záležitost byla později postoupena okresní školní radě v Přešticích,
která Buchala nabádala, že by měl být váženou a důvěryhodnou
osobou a tímto způsobem přispívat k šíření dobrého jména školy
i celého učitelského stavu. Současně byl vyrozuměn o udělení
písemné domluvy a důtky s upozorněním, aby se v budoucnu
vyvaroval dalšího nevhodného chování, protože příště už by mělo
vážnější následky.
Buchalovo učitelské působení se završilo roku 1875, kdy odešel
na odpočinek. Původně žádal okresní školní radu v Přešticích
o dovolenou a 26. června 1875 se z titulu funkce ředitele kůru
obrátil s obdobnou prosbou také na biskupskou konzistoř v Českých Budějovicích. Požadoval dva měsíce dovolené s odůvodněním, že se jeho zdraví opět zhoršilo „následkem přestálých
těžkých nemocí, přílišného namáhání a neslýchaného duševního
utrpení“. Jako svého zástupce navrhl městského důchodního
Augustina Hellera a sehnal i další dobrovolníky, jimž chtěl dát
k využití vlastní hudebniny a nástroje. O této žádosti informoval také nepomucké děkanství, jemuž byl k vyřízení postoupen
i dopis, který Buchal zaslal do Budějovic. Požadavku bylo vyhověno 7. července 1875 a zástupcem na postu ředitele kůru byl
stanoven Václav Červenka. Později Buchal oznámil, že se jeho
stav ještě více zhoršil, a prosil o další prodloužení dovolené jak
přeštickou okresní školní radu, tak nepomucký děkanský úřad.
Ten obdržel zprávu sepsanou 6. září 1875 v Praze synem Janem,
u nějž tehdy Buchal pobýval.
Dne 13. listopadu 1875 patronátní úřad na Zelené Hoře informoval děkanství, že 15. listopadu proběhne na kůru v kostele svatého Jana Nepomuckého oficiální odevzdání nástrojů a hudebnin
Václavu Červenkovi. K němu je ještě potřeba doplnit, že zastával
Buchalovo místo řídícího učitele nejprve prozatímně a později
byl zemskou školní radou definitivně ustanoven řídícím učitelem
nepomucké dívčí obecné školy.
Závěrem dodejme, že Buchalovi po odchodu z Nepomuku žili
v Praze. Marie Buchalová skonala 29. února 1888. Bývalý učitel
a regenschori Řehoř Buchal zemřel 13. února 1895 a 15. února byl
pohřben, stejně jako jeho manželka, na Olšanských hřbitovech.

23

historie / inzerce

Nepomucké noviny / květen 2022

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

Požadujeme:

Nabízíme:

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

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

Chceš to zkusit? Přidej se k nám.

Lenka Špačková

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

www.sinepo.cz

Prohlídky zámku Zelená Hora /
Expozice Černí baroni v roce 2022

•
•
•
•

14. – 15. května (Svatojánská pouť)
Červen: soboty, neděle
Červenec a srpen: pátky, soboty a neděle
Září: soboty, neděle

Vždy od 10 do 17 hodin (poslední vstup hodinu před koncem otevírací
doby).
Více informací na: www.zelenahora.cz
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Květnové informace z Fénixu pro vás

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
Máme YOUTUBE kanál a Instagram – najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během
roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za
proběhlé lekce vám odečteme.
Volná místa v kurzech:
Keramika pro dospělé: čtvrtek 18:00–20:00 hodin (lze chodit i na
jednotlivé lekce)
Pilates pro dospělé: úterý od 19:00 hodin
Angličtina 1.–2. třída: pátek 15:00–16:00 hodin
Tanečky s Klárou: pátek 16:00–17:00 hodin
Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo zrca‑
dlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, jóga‑
matky). Vstupné 150 Kč.
Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připo‑
jení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč/jedna návštěva,
400 Kč/5 návštěv.

Semináře:
Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem: pondělky 18:00–
20:00 hodin (přihlášení předem, cena 350 Kč, senioři, maminky na
MD a RD 250 Kč)
•11. 5. Jak odložit nebo překonat STRACH? Strach nám brání být
sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli, a žít život podle našich
představ. Naučíte se, jak s ním pracovat.
•15. 6. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Většina lidí je
stále s něčím nespokojena a snaží se z toho utéct. Konečně to vyřešit,
něco změnit. Dokud ale nezmění samotnou podstatu nespokojenosti
na vděčnost, stejně to nebude fungovat.
11.–15. 7. Příměstský tábor Martiny Vlasové, více info u lektorky
na tel. 774 170 690

Kancelář:
pondělí až pátek 8:00–12:00, 13:00–16:00 hodin
Petra Voblizová a lektoři Fénixu

Zdravím všechny milovníky dobré zábavy a vzdělávání se a všechny, kteří
rádi rozšiřují a zlepšují své
dovednosti a znalosti.
Je na čase, abych se vám
představila. Jmenuji se
Petra Voblizová a už pár
týdnů mě navštěvujete
v našem Volnočasovém
centru Fénix v Nepomuku.
Snažím se navyšovat
počty kurzů, rozšiřovat
nabídku jednotlivých
oblastí v rámci workshopů
a sportovních aktivit.
Na velikonočním workshopu 13. dubna
Určitě budu ráda, když jsme ve Fénixu vyráběli zajíčky ze sena,
za mnou přijdete osobně foto archiv Fénixu
a řeknete mi, jaké kurzy by
vás bavily, co by vás nejvíce zajímalo a potěšilo. Budu vědět, v jakém
odvětví pátrat a čím váš volný čas obohatit.
Můžete se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem. Ráda vás osobně
přivítám v našem centru volnočasových aktivit Fénix Nepomuk.
Vaše nová
Petra Voblizová

Nové knihy a DVD
v Infocentru Nepomuk
• Proměny Nepomucka - katalog výstavy fotografií Fotoklubu Nepomuk a pohlednic ze sbírky Bohuslava Šotoly. (320 Kč)
•Kniha Alenka v zemi zázraků, Jana Kristina Studničková: Poetické
vyprávění malé dívky, která putuje krajinou svého dětství, kniha,
kde je průvodcem sv. Jan Nepomucký. Literární předloha stejnojmenného celovečerního filmu. (100 Kč)
•DVD Nejznámější Čech Jan Nepomucký, režie Otakáro Maria
Schmidt, komentář Marek Eben: Téměř hodinový dokument o životě
a odkazu sv. Jana Nepomuckého. (40 Kč)
• Kniha Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti jižního
Plzeňska na území plzeňské
diecéze, Luděk Krčmář: Originální průvodce po vybraných sakrálních památkách,
navazuje na předešlou autorovu knihu, která mapuje tu
část okresu Plzeň-jih, která
spadá pod biskupství českobudějovické. (299 Kč)
• Kniha Nepomuk a okolí
z nebe, Radka Fůsková, Jozef
Caban a CBS Flying Team:
Výpravná publikace leteckých
snímků Nepomucka s českým
a anglickým komentářem.
(449 Kč)
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na tel. 607 208 988n

TANEČNÍ STUDIO
QUICK DANCE PLZEŇ
Od září 2022 pro Vás připravuje
ZÁKLADNÍ

taneční kurzy pro mládež

Informace:

STAŇ SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU
BL

E
OVIC

na tel. 607 208 988
nebo na e-mailu dkounovska@seznam.cz

Zápis :
Do tanečních kurzů probíhá od května 2022

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

Obsluha formátovací pily
Obsluha obráběcího stroje
Skladník
Svářeč plastu
Montér
Elektromontér
Svářeč oceli
Svářeč nerezu

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

Milý a zároveň profesionální přístup je pro nás samozřejmostí
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Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Kasejovice – město s dotekem židovské komunity

Interiér synagogy

Kasejovice mají rozlohu 3 440 ha. Spádovými obcemi jsou Chloumek,
Kladrubce, Podhůří u Nepomuka, Polánka u Kasejovic, Přebudov,
Řesanice a Újezd u Kasejovic. V současné době zde žije 1 220 občanů.
K nejvýznamnějším podnikům v Kasejovicích patří INTERIORS
manufacture & design, zabývající se výrobou a realizací interiérů,
dalším velkým podnikem je Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.,
Kovo Kasejovice Klima s.r.o., Kovo Kasejovice Mont
s.r.o., Mecotronic, s.r.o., P&V Elektronic spol. s r.o.,
Rabbit, Trhový Štěpánov, P-okna; v Kladrubcích pak
má sídlo firma KLAUS Timber a.s. Kromě těchto větších podniků je zde řada řemeslníků.
Starostkou Kasejovic je Ing. Marie Čápová, které
jsme položili obvyklé otázky.
Jaké máte v obci historické a turistické
zajímavosti?
V Kasejovicích je několik památek připomínajících
velkou židovskou komunitu, která zde žila. Je to
předně budova bývalé židovské synagogy umístěná
v částečně dochovaném ghettu, která dnes slouží
jako muzeum regionální historie. Dále pak židovský hřbitov ležící nad Kasejovicemi na vrchu Na Stráži, odkud
je krásný výhled do okolní krajiny.
Za zmínku stojí též gotický kostel sv. Jakuba v čele trojúhelníkového náměstí.

Se všemi pamětihodnostmi a zajímavostmi seznamuje naučná
stezka Putování za kasejovickým zlatem, která návštěvníky dovede
k zaniklé šachtě na zlato „Jakubce“.
Místní historii se věnuje také výstava Kasejovice za časů císařpána,
tatíčka Masaryka a v době protektorátu, která bude v brzké době
otevřena v budově zrekonstruovaného špýcharu v blízkosti kasejovického nádraží.
Milovníky lesních zátiší jistě potěší tři studánky,
které byly v nedávné době přivedeny zpět k životu
partou místních nadšenců.
Jak dlouho jste starostkou?
Od roku 1991 jsem byla místostarostkou, od roku
1994 pak starostkou. Takže v Kasejovicích starostuji
dvacátý osmý rok.
Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Za tu poměrně dlouhou dobu se povedla řada velkých investičních akcí, v Kasejovicích byla provedena
plynofikace, kanalizace, zavedena voda. Opraveny
byly místní komunikace i chodníky. Byl vybudován sběrný dvůr,
který je využíván na 100 %, možná i víc.
V minulém roce jsme dokončili intenzifikaci čističky odpadních vod.
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Velkou akcí byla rekonstrukce a přístavba základní školy a tělocvičny, která proběhla v letech 2004–2007. Opravy se dočkala
také druhá školní budova, a to bývalá obecná škola na náměstí.
Tato stavba z roku 1866 prošla kompletní rekonstrukcí, a tak byla
zachráněna. Vznikl v ní prostor pro obecní knihovnu, společenský a obřadní sál a dvě klubovny, které využívají lidé všech věkových kategorií.
Opraveny byly i drobné sakrální památky – kaple, kapličky a křížky.
Průběžně jsou revitalizovány rybníky v katastru města.
A v každé vsi bylo zrekonstruováno tzv. kulturní zařízení, aby se
měli sousedé kde scházet.
To vše by se nepodařilo bez přispění kolegyň a kolegů z městského
úřadu. Velkou zásluhu o rozvoj města mají také bývalý místostarosta
MVDr. Václav Červený a zastupitelé města.

Masaryka a v dobách protektorátu. Přijďte se podívat, budeme otevírat o kasejovické pouti…
Další aktualitou je výstavba infrastruktury pro 15 rodinných
domků, to je také čerstvá záležitost.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Nedávno se nám povedlo po mnoha letech žádání, urgencí a čekání
získat budovu bývalé vodárny u nádražní stanice v Kasejovicích.
Teď ji opravujeme a chceme ji coby technickou památku zařadit
do prohlídkového okruhu spolu s budovou špýcharu, ve kterém
se chystá otevření expozice Kasejovice za časů císařpána, tatíčka

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
V průběhu let se v Kasejovicích ustálily akce, které se lidem líbí. A ty,
o které zájem nebyl, tak nějak přirozeně vymizely. Velmi oblíbený
je např. lampionový průvod městem, který se koná vždy na svatého
Martina, ochutnávka svatomartinského vína, posezení s kapelou
Malá muzika Nauše Pepíka, setkání důchodců… No, mohla bych
ještě chvilku jmenovat.
Další akce organizují spolky. Největší ze spolků je TJ Sokol se
svými 141 členy. Nejoblíbenějším sportem místních Sokolů je fotbal,
ale věnují se také volejbalu, nohejbalu a stolnímu tenisu. V roce 2011
byly zbudovány u fotbalového hřiště nové tribuny a šatny, takže
mají sportovci potřebné zázemí a diváci příjemnější posezení při
sledování zápasů.
Dalším kasejovickým spolkem je Osvětové retro divadlo Orel Kasejovice, které nacvičuje a předvádí vystoupení z dob první republiky.
V obci je dále Český zahrádkářský svaz, spolek Kasejovické ženy,
Český svaz chovatelů, Sbor dobrovolných hasičů a již pár let zde
funguje pěvecký sbor Jindřicha Jindřicha, jehož členové nacvičují
a pořádají koncerty převážně klasické hudby.

Povedlo se vždy vše, nebo si nad něčím občas povzdychnete?
Už v 90. letech se nám povedlo koupit a pro příští generace uchovat bývalou vilu doktora Kafky, ve které bylo a dodnes je zdravotní
středisko. Moc jsme se snažili udržet zde základní zdravotní péči,
aby byl v obci praktický lékař, zubař, gynekolog a dětská doktorka.
Bohužel, i přes všechnu snahu zde již několik měsíců neordinuje
zubař, byť jsme sami vybavili ordinaci a nabízíme ji za symbolickou
cenu k provozování. To mě mrzí, občané si museli hledat zubaře
jinde, což v dnešní době není vůbec jednoduché…

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Máme v plánu rekonstrukci chodníků podél silnice od fotbalového
hřiště k nádraží a také na Chloumecké. Velkou stavební akcí, která
naváže na rekonstrukci v loňském roce, je oprava radnice, letos by
mělo dojít k opravě krovu, položení nové střechy a následně k dalším
úpravám interiéru.

Bývalá kasejovická synagoga

Můžete nám popsat svou náplň práce?
Pokusím se… Když jsem byla mladá a rozhodovala se, co budu
v životě dělat, stanovila jsem si několik zásad – nechci pracovat
v kanceláři, nechci jednat s lidmi a nechci počítat peníze. No, a vidíte,
dělám přesně to. Dnes je to vše o dotacích, když nežádáte, nemáte.
Takže je velmi důležité sledovat vyhlašování dotačních titulů, vyplňovat žádosti a pak vyúčtovat, dokládat všechny možné listin, jednat
s úřady…
Když se ohlédnete za sebe, jste spokojená? Přece jen se váš plán
ani v nejmenším nesplnil…
To máte pravdu, ale když se ohlédnu, mám pocit, že se přece jen
ledacos povedlo, místní děti mají krásnou školu i školku, maminky
s kočárky mohou zajet k „dětské“ paní doktorce do zdravotního
střediska a nemusí hned startovat auto, máme pěkné chodníky,
dbáme na zeleň… Ale to by měli říct spíš kasejovičtí občané, jak jsou
v Kasejovicích spokojeni.

Děkujeme za rozhovor.
Kasejovické náměstí v pozadí s kostelem sv. Jakuba

foto archiv města Kasejovice
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Básnířka a mecenáška
Hana Gerzanicová oslaví
v květnu 94. narozeniny

Zelená Hora je nabita
zajímavostmi

Dobročinné počiny, které básnířka paní
Hana Gerzanicová učinila, jsou většinou známy. Pravidelně podporuje mladé
umělce, přispívá na opravy různých
památek a podporuje různorodé kulturní aktivity. Výrazně také finančně přispěla na opravu kostela, zvonu a křížové
cesty pro kostel svatého Jakuba a Filipa
na Chvojně u Benešova. Je nutné připomenout také její činnost na kulturním
a literárním poli v Austrálii, kde strávila téměř 50 let svého života. V Austrálii
obdržela mnohá ocenění. Byla například za svoji anglickou tvorbu
oceněna Mezinárodní společností básníků a Národní knihovnou USA
jako básník roku 1997, 2006 a 2007. V roce 2002 byla zařazena do
mezinárodní síně slávy ve Filadelfii. V Česku na tato ocenění navázala
cenou za celoživotní přínos do světové literatury Významná česká
žena ve světě, kterou obdržela v roce 2009 v Senátu. Paní Hana Gerzanicová je významnou patriotkou a mecenáškou pro svoji rodnou
Roudnou. Stará se o kapličku ve svojí ulici. V roce 2010 nechala odlít
nový zvon pro kostel Všech svatých na Roudné a také tomuto kostelu
věnovala kopie obrazů Křížové cesty, jejichž autorem je její předek
z matčiny strany, rytíř Josef von Führich (1800–1876), který byl za
tento počin povýšen do šlechtického stavu. Tento malíř zaujal v roce
1827 knížete Metternicha, který mu zařídil studijní pobyt v Římě. Po
návratu do Prahy byl Metternichem pozván do Vídně, kde se později
stal profesorem historické kompozice na vídeňské akademii, kde
vychoval mnoho žáků. Jedním z nich byl i známý plzeňský malíř Gottfried Lindauer, který odešel ve svých patnácti letech pěšky do Vídně
a po studiích u Führicha zakotvil na stáří na Novém Zélandu. Křížová
cesta byla instalována v kostele na Roudné na letošní Velký pátek.
Básnířka Hana Gerzanicová vidí toto dílo v kontextu současné doby
jako symbol utrpení pandemie a věčnou památku této nelehké doby.

Ani druhé letošní číslo jubilejního ročníku vlastivědného sborníku
Pod Zelenou Horou své příznivce nezklame. Jeho obsah nabízí dosud
nepublikovaná témata.
Malířem, který měl zůstat zapomenut, byl chlumčanský rodák
Bedřich Zahradil. Jeho rodina na počátku druhé světové války přesídlila ze Sudet do Příchovic a Bedřich, spolu s bratrem Karlem, se
stal nadějným členem Vodácké skupiny v Přešticích. Všechno ho ale
táhlo k malování a soukromě se v něm, při běžném občanském povolání, vzdělával. Svůj sen si opravdu splnil, zemřel však příliš mlád.
Lidové pověsti jsou trochu něco jako historické detektivky. Když
si je vezmeme „na paškál“, někdy se nestačíme divit. Důkladnému
rozboru podrobil známé pověsti o zvonech a vzniku vícovského kostelíka Václav Süss, aby nakonec zjistil, že všechny vyprávějí skutečný
příběh, byť více, či méně zkreslený.
Není uměním věc vyrobit, ale prodat. To je smyslem reklamy, která
lidi provází a ovlivňuje odedávna. Pojednání o reklamě v předválečných Přešticích se věnuje celé škále prostředků, jimž byli vystaveni
naši předci ve 20. a 30. letech minulého století. Některé z nich přetrvaly v inovované podobě dodnes, ale s „chodícím poutačem“ nebo
„oživlou výlohou“ se už asi nesetkáme. Článek by nás nicméně mohl
přimět lépe se v našem městě rozhlédnout kolem sebe.
Svobodní zednáři byli a stále jsou tak trochu zahaleni tajemstvím,
které se snaží poodkrýt Tomáš Rybáček. Zednářství se v Čechách
objevilo poprvé za francouzsko-bavorské okupace Prahy v roce 1741.
V roce 1775 zednáři zakotvili v Klatovech a do tzv. „létající lóže“ se
zapojili hlavně tamní dragouni. V Plzni existovaly do roku 1938 hned
tři zednářské lóže, avšak do současnosti, po mnoha historických peripetiích, z nich přežila pouze jediná s názvem Josef Dobrovský. Letos
si připomíná 100 let od svého založení a bude mít i svoji výstavu na
zámku Kozel. Některá jména jejích členů budou pro Přeštičany možná
překvapením. Kromě loutkáře Josefa Skupy a malíře Přešticka F. V.
Eisenreicha byl totiž jejich kolegou i jeden vážený přeštický občan.
A konečně o loňských oslavách 300 let od blahořečení světce
a o tom, jak přiblížit osobnost sv. Jana Nepomuckého školním dětem
speciálním edukačním programem, píše pracovnice Svatojánského
muzea v Nepomuku Štěpánka Kodýdková.

Vlasta Nosková
Pevné zdraví a hodně důvodů k úsměvu přejí město Nepomuk
a přátelé z Nepomucka.

Věra Kokošková

Arciděkanství Nepomuk má nově vybavený hudební sál
V prvním patře budovy barokního arciděkanství v Nepomuku
se nachází rozměrný prostor sloužící jako hudební sál. Podobný
prostor je v Nepomuku jediný a je potřebný pro mnoho koncertů
či přednášek, které probíhají nejen v rámci svatojánských akcí.
Farnost Nepomuk díky dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši
156 tisíc korun, která činí 80 % celkových nákladů, sál v letošním roce
nově zařídila padesáti masivními židlemi, osvětlením, kobercem
či profesionální aparaturou, zahrnující reproduktory, mikrofony,
stojany i mixážní pult.
První akcí pro veřejnost v nově vybaveném sále byl koncert
„Středověká mše v době umučení svatého Jana z Pomuku“ z konce
14. století, který proběhl během jarní nepomucké pouti dne 19. března.
Partnery projektu jsou Matice sv. Jana Nepomuckého, z. s., Město
Nepomuk a Pod Zelenou Horou, z. s.

foto Pavel Motejzík
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Josef Zíma

– pořad písniček
a poutavého vyprávění

17. 6. 2022 od 18.00 hod.
Sokolovna Nepomuk
vstupné 250 Kč, 150 Kč
Zpěvák a herec Josef Zíma natočil několik set písní
z různých hudebních žánrů a jeho vystoupení je průřezem toho nejlepšího z bohaté a úspěšné umělecké dráhy.
Písničky jsou prokládané poutavým vyprávěním ze zpěvákova soukromého i uměleckého života.
Josefa Zímu v pořadu doprovází zpěvák, moderátor, textař,
skladatel a hudebník Pavel Skalický.

VÝSTAVA
Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni

5. 5. – 3. 7. 2022
KONFERENČNÍ SÁL
ARCIDĚKANSTVÍ
NEPOMUK
VERNISÁŽ
4. 5. OD 17 HODIN

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
MARTINA KILBERGRA
S PODPOROU KAPELY NEPÁLČATA
28. 5. 2022, 15:00
Zelenohorská pošta, Nepomuk
Zazní žánrově pestrá hudba.

Panelová výstava Západočeského
muzea v Plzni je výběrem z rozsáhlého nashromážděného materiálu. Doplňuje ji výběr záběrů
františkánského kláštera z historických diapozitivů a negativů ve
sbírkách Západočeského muzea
v Plzni – oddělení novějších dějin.
Některé z nich jsou publikovány
vůbec poprvé.

Autor výstavy: Mgr. Luděk Krčmář
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D e tsk é at r akc e
a vs t u p Z D AR M A!
ní
Pouťová zába va a ob če rstv e
ce lé odpole dn e i ve če r
14:00-19:00

OD 16 HOD.

Partneři:
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Svatojánské muzeum
vystavuje nový exponát

Od druhé poloviny dubna je ve Svatojánském muzeu k vidění procesní
socha „Svatý Jan Nepomucký zpovídá královnu“. Jedná se o polychromovanou dřevořezbu z 18. století, která pochází z Římskokatolické
farnosti Bavorov.
Vystavena bude do konce října letošního roku.
Štěpánka Kodýdková, Svatojánské muzeum
foto archiv Svatojánského muzea

Poutě a slavnosti v Nepomuku
a okolí v květnu
• SO 7. 5. v 15.00	Vojovice, kaple sv. Jana Nepomuckého – poutní
mše svatá
• SO 14. 5. v 17.00	mše svatá z vigilie oslav sv. Jana
• NE 15. 5.
Svatojánská pouť
- v 8.00 Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
- v 10.00	Hlavní slavnostní poutní mše svatá / generální
vikář Mons. David Henzl
• NE 15. 5. v 17.30 Praha, Navalis
• PO 16. 5. v 9.00	Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, Kněžská
pouť s účastí dětí
• NE 22. 5. v 11.00	Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha,
mše svatá

farnost / zveme vás
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Program Svatojánské pouti
SOBOTA | 14. května
od 9.00	Staročeský jarmark, historické atrakce | Přesanické
náměstí
od 9.00
Pouťové atrakce a stánky | náměstí A. Němejce
9.30–16.30	
Flašinetářka Eva Haufová | Přesanické náměstí + Plzeňská ulice
od 10.00	Kafe v trávě - výstava obrazů Lucie Suché | Městské
muzeum a galerie Nepomuk | vstup zdarma | otevřeno
do 17.00 hod.
od 10.00	Výstava B-24 Liberator | Městské muzeum a galerie Nepomuk | vstupné 40 Kč a 20 Kč | otevřeno do 17.00 hod.
od 10.00	Panelová výstava ZČM v Plzni - Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni (5. 5. – 3. 7.) | konferenční sál
Arciděkanství Nepomuk | otevřeno do 17.00 hodin
od 10.00
Svatojánské muzeum | otevřeno do 17.00 hodin
od 10.00
Otevření zámku Zelená Hora | do 17.00 hodin
od 10.00
Museum veteránů | Zelenohorská pošta | do 16.00 hodin
10.00
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
od 14.00	Výstava obrazů Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani
my nezapomeneme Ak. malířky Victorie Kodl-Janotové
(Německo) | vstup zdarma | do 17.00 hodin | vernisáž ve
14.00 hodin
od 14.00	Pouťový program v Unibricku (program pro děti od 14.00
do 19.00 hodin - vytváření maxi bublin, obří skluzavka,
trampolína, skákací hrady, tvořivý koutek, malování na
obličej, tanečky z Fénixu (v 16.00 hod.), pouťová zábava
a občerstvení Angusfarm)
od 14.00
Orion | Unibrick | vstup zdarma
15.00
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
16.00	
Komorní koncert - zpěv, varhany a trubka | kostel
sv. Jakuba st.
18.30	
Leona Machálková | koncert na Malé letní scéně |
vstup zdarma
od 20.00
Brutus | Unibrick | vstup zdarma
od 21.00	Reggae & dancehall diskotéka – MC Dr. Kary a Selector
Boldrik | Zelenohorská pošta | vstup zdarma
NEDĚLE | 15. května
8.00
Ranní mše svatá | kostel sv. Jana Nepomuckého
od 9.00	Staročeský jarmark, historické atrakce | Přesanické
náměstí
od 9.00
Pouťové atrakce a stánky | náměstí A. Němejce
9.30–16.30	
Flašinetářka Eva Haufová | Přesanické náměstí + Plzeňská ulice
od 10.00	Kafe v trávě - výstava obrazů Lucie Suché | Městské
muzeum a galerie Nepomuk | vstup zdarma | otevřeno
do 17.00 hod.
od 10.00	Výstava B-24 Liberator | Městské muzeum a galerie Nepomuk | vstupné 40 Kč a 20 Kč | otevřeno do 17.00 hod.
od 10.00	Panelová výstava ZČM v Plzni - Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni (5. 5. – 3. 7.) | konferenční sál
Arciděkanství Nepomuk | otevřeno do 17.00 hodin
od 10.00
Otevření zámku Zelená Hora | do 17.00 hodin
od 10.00
Museum veteránů | Zelenohorská pošta | do 16.00 hodin
10.00
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
10.00	
Hlavní poutní mše svatá - celebruje generální vikář Mons.
David Henzl, zpívá Canto Nepomucenum, diriguje Jana
Vopalecká | kostel sv. Jana Nepomuckého
od 13.00
Svatojánské muzeum | otevřeno do 17.00 hodin
od 13.00	Výstava obrazů Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani
my nezapomeneme Ak. malířky Victorie Kodl-Janotové
(Německo) | vstup zdarma | do 17.00 hodin
14.00
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
Pondělí 16.5.
9.00
Kněžská pouť s účastí dětí | kostel sv. Jana Nepomuckého
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E–mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–neděle 8.30–11.30 a 12.00–17.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena.

NEPOMUK / květen 2022
1. 5. S perníkem turistickým chodníkem, 15. ročník turistického pochodu,
Start: nádraží ČD Nepomuk 8.00–9.30 hodin, pořádá KČT Nepomuk
1. 5.	  I. ročník memoriálu Ivana Mila, rybářské závody, rybník Klášter,
pořádá MO RČS Nepomuk
4. 5. – 5. 6. Kafe v trávě, výstava obrazů Lucie Suché, Městské muzeum
a galerie, úterý – neděle 10-17 hodin, vernisáž středa 4. 5. od 17 hodin
5. 5. Oslavy 77. výročí osvobození, 16:45 příjezd kolony historických
vojenských vozidel na náměstí A. Němejce, pietní akt, následuje uctění
památky padlých u památníku na Dubči, 9-17 hodin otevřena expozice
B24 Liberrator v Městském muzeu a galerii zdarma
5. 5. České pohraničí v roce 1945, přednáška Mgr. Svatoslavy Kožíkové,
Městské muzeum a galerie, 17:30 hodin, vstupné dobrovolné

22. 5.	  Pocta svatému Janu Nepomuckému, koncert Horácké cimbálové
muziky ze Žďáru nad Sázavou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, od
18 hodin, vstupné dobrovolné
28. 5. Absolventský koncert Martina Kilbergra s podporou kapely Nepálčata, Zelenohorská pošta, od 15 hodin
2. 6. Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni, přednáška
k výstavě, konferenční sál Arciděkanství, od 17 hodin
3. - 5. 6. Výstava kosatců a okrasných česneků, Vystavuje Ing. Pavel
Novák z Plzně, Rodný dům A. Němejce, pá 14-18, so+ne 10-16 hodin,
vstupné dobrovolné
4. 6. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 8-12 hodin, náměstí
A. Němejce, hrají Nepálčata a G Band, vstup zdarma
4. 6. 	Kašpárek to zařídí, pohádka, hraje Divadélko KUBA j.k., Městské
muzeum a galerie, od 10 hodin, vstupné 50 Kč

okolí Nepomuka / květen 2022
1. 5. Den s historickými motocykly na zámku Hradiště, 10–18 hodin, zpřístupnění nové výstavy s komentovanými prohlídkami, speciální prohlídky historického sklepení tlumočené do znakového jazyka, žákovský koncert ZUŠ Blovice,
jezdci na historických motocyklech, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
1. 5. – 18. 9.	  Letem světem s naším motocyklem – výstava, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

5. 5. – 3. 7.	  Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni, panelová
výstava Mgr. Luďka Krčmáře ze Západočeského muzea v Plzni, konferenční
sál Arciděkanství, vernisáž 4. 5. od 17 hodin

do 13. 11. Naše paní Božena Němcová II – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

7. 5.	  Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 8-12 hodin, náměstí
A. Němejce, hrají Pšeničky, vstup zdarma

do 15. 5. Z krejčovských dílen a salónů – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

7. 5.	  Ovčí pohádka, hraje Milena Jelínková z Divadélka Nána, Městské
muzeum a galerie, od 10 hodin, vstupné 50 Kč
7. 5.	  Pohár města Nepomuka – turnaj v pétanque dvojic, u Sokolovny,
pořádá Pétanque klub TJ Sokol Nepomuk
12. 5. Seminář ke kotlíkovým dotacím v Plzeňském kraji, Městské muzeum
a galerie, od 17 hodin, seminář je bezplatný bez nutnosti přihlášení předem
14. – 15. 5. Svatojánská nepomucká pouť, živý festival pro celou rodinu,
mše, pouťové atrakce, jarmark, hudební a rytířská vystoupení, Jako
hlavní host vystoupí zpěvačka Leona Machálková, Podrobný program na
www.nepomuk.cz/obcan/nepomucka-pout
14. 5. – 31. 8. 	Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme,
výstava obrazů ak. malířky Victorie Kodl-Janotové (Německo), vernisáž
14. 5. od 14 hodin za účasti dětského lidového souboru Pšeničky, kostel sv.
Jakuba Většího
20. 5. – 31. 12. Ve službě za všech okolností, Od protektorátní policie
k Policii ČR 1942 – 2022, výstava, Městské muzeum a galerie, úterý –
neděle 10-17 hodin, zahájení výstavy 20. 5. od 17 hodin, výstava je součástí
prohlídky muzea
21. 5.	  Přátelské utkání v pétanque s hosty ze Swalmenu, u Sokolovny,
pořádá Pétanque klub TJ Sokol Nepomuk

Horácká cimbálová muzika
ze Žďáru nad Sázavou
s koncertním programem

Pocta svatému Janu Nepomuckému
Program byl připraven k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuc‑
kého a vysvěcení svatojánského poutního kostela na Zelené hoře

Neděle 22. května 2022 v 18.00

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Vstupné dobrovolné
V programu zazní úpravy lidových poutních písní z historických sbírek
a úryvky z barokních kázání
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vzpomínka

vzpomínka

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…

Dne 8. května 2022 uplyne 15 let,
co nás navždy opustil pan Josef Sluka.

Dne 17. května to bude šest let, kdy nám
navždy odešla paní Růženka Krejčová.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Dcery, syn, vnoučata a ostatní příbuzní

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

vzpomínka

vzpomínka

Každá hvězda na nebi je člověk,
který byl natolik milován,
že byl zapsán na měsíční oblohu,
aby mohl žít věčně…

V životě se loučíme mnohokrát,
s maminkou však jen jednou,
i kdybychom své oči vyplakali,
její zpět se neohlédnou.
Jak sluneční jas a hvězdy svit,
tak čistá Tvá duše, maminko, byla,
za Tvoji lásku přejeme Ti boží klid,
ve chvíli, kdy jsi nás opustila.
Za laskavé srdce mateřské
na světě náhrady není,
a proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

Dne 18. května 2022 uplyne 16 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

Každým rokem právě na nepomuckou
pouť slavila by naše maminka
paní Libuše Vavříková narozeniny,
letos již nedožitých 90 let. Bůh ji povolal
k sobě již v jejích 61 létech, a tak nám
všem od 1. března 2004, kdy opustila
tento svět, moc a moc schází.

vzpomínka
Dne 7. května 2022 uplyne 10 smutných let,
co nás navždy opustila naše maminka, babička
a prababička paní Anna Lízalová z Nepomuka.

S láskou vzpomíná syn Vláďa

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Dcera a syn s rodinami

Blahopřání

Všechno nejlepší k 80. narozeninám,
hodně zdraví a mnoho radosti
panu Václavu Řeřichovi
vzpomínka
Dne 26. května uplyne devět let od
ztráty našeho tatínka, drahého manžela,
pana Milana Suchého ze Dvorce.
Odešel tam, kam každý odchází sám,
jen dveře vzpomínek nechal dokořán.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn s rodinou, dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

přeje žena Alena s dcerou Alenou,
Jardou a Tobíkem a ostatní příbuzní.
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Vzpomínka na Ing. Jana Knaisla

Dovolte mi, abych zavzpomínala na nejskvělejšího člověka,
kterého jsem znala a který nedávno (31. března 2022) zemřel
rukou mladého vraha v SOÚ v Praze. Možná, že jste tuto tragickou
událost zachytili v Televizních novinách.
Jeho smrt mě zdrtila stejně jako smrt otce, protože on byl
otcem české jógy. Vyškolil a vychoval spoustu nových cvičitelů
po celé republice (včetně mě) a stal se pro nás vzorem práce na
sobě. Podnítil v nás zájem o neustálé studium všech aspektů
jógy i života.
On byl zakladatelem jógy v Nepomuku – pan Ing. Jan Knaisl.
Všichni jsme mu říkali prostě Honza. Byl předsedou výkonného
výboru Českého svazu jógy (ČSJ), sám byl cvičitelem a vedoucím
oddílu klasické jógy TJ Háje v Praze. Byl lektorem akreditovaných
kurzů pro instruktory jógy II. a III. třídy. Se svojí ženou Ivankou
napsal několik knih o józe.
Na začátku 90. let, když byla dokončena sportovní hala
u Sokolovny, zde uspořádal setkání příznivců jógy z celé republiky
a také cvičení pro veřejnost. Nedaleko Nepomuku, v Kozlovicích,
přechodně bydlel s rodinou a jeho žena Ivanka nás cvičila. Když se
pak vrátili zpět do Prahy, převzala jsem toto cvičení já a cvičíme
jógu dodnes. S Honzou jsem pak často komunikovala, protože
Jóga Nepomuk je členem ČSJ.
Honza nám bude velmi chybět.
Čest jeho památce!

Nabídka platí od 27. 4. do 10. 5. 2022
v prodejně „U Stodoly“
Smetana na šlehání 200g
Rodinné 200g
Tvaroháček 90g mix druhů
Slovenský točený cena za 1kg
Klatovský junior cena za 1kg
Vepřové párky HOT DOG cena za 1 kg

22,90 Kč
24,90 Kč
10,90 Kč
79,00 Kč
89,00 Kč
109,00 Kč

Nabídka platí od 27. 4. do 10. 5. 2022
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Lipánek 130 g mix druhů
JČ syreček 90g
Tvaroháček 90g mix druhů
Lučina 120g mix druhů
Šunkový točený salám cena za 1kg
Špekáčky cena za 1 kg
Vysočina cena za 1 kg

16,90 Kč
23,90 Kč
11,90 Kč
25,90 Kč
139,00 Kč
129,00 Kč
199,00 Kč

Nabídka platí od 27. 4. do 10. 5. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Vlasový šampon březový
Kuchyňské utěrky 2 role
Hygienické kapesníčky

29,90 Kč
21,90 Kč
21,90 Kč

Olga Sedláčková, cvičitelka Jóga Nepomuk

řádková inzerce

Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce
a další práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.
Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV. Děkuji za nabídku.
Tel. 723 971 027.
Prodám míchačku tovární výroby na 1 kolečko. Zdroj 380. Cena 2000 Kč.
Tel. 777 230 620.

Koupím byt 2+1–3+1 v Nepomuku do 1. patra. Tel. 728 878 789.
Prodám dvě žel. postele, dvě dřevěné, matrace, velký stan, stolek, nafuko‑
vací matrace, PB vařič + bomba, vše v dobrém stavu. Tel. 704 268 799.
Prodám vejce z domácího chovu, dvě až tři slepičky – začaly snášet,
jezdecké vysoké boty, kanady, pracovní se žel. špičkou. Tel. 704 268 799.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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.

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Hodnou paní kolem 40 let hledá 44letý hodný a šik SŠ. Mám práci
a dům v Blovicích. Jsem 186/92. Prosím o SMS. Tel. 731 726 073.

inzerce
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sponzor měsíce

SLEVA

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

50%
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