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V Klášteře opravili most
Firma JSF stavební, s.r.o. opravila z pověření Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje most v Klášteře na silnici III/11748. Obnovena byla zejména poškozená část nosné konstrukce – klenba včetně dalších zajištění. Oprava stála 997 tisíc korun bez DPH.
Jiří Fuks, vedoucí technik pro přípravu
a realizaci mostů, Správa a údržba silnic PK
Fotografie z opravy mostu, foto Pavel Motejzík

Starosta položil věnec k Masarykově soše
Letošní státní svátek 28. října proběhl vzhledem k opatřením
proti koronaviru bez oslav. Starosta jiří Švec připomněl vznik
Československé republiky položením věnce k pomníku obětem
válek na nepomuckém náměstí.
foto Pavel Motejzík

Město vysadilo alej u Dvoreckého rybníka
Během podzimu došlo k výsadbě stromů podél cesty na pozemku
314/15 v katastrálním území Dvorec v majetku města Nepomuk.
V rámci projektu bylo vysazeno 12 javorů babyka. Nové stromořadí podél cesty k průmyslové zóně a sběrnému dvoru města
Nepomuk vhodně odděluje volnou krajinu od průmyslové zóny.
Projekt zároveň přispěl ke zlepšení životního prostředí – zejména
v rozšíření ploch vzrostlé zeleně v dané části města. Akce byla
realizována městem Nepomuk za finanční podpory Plzeňského
kraje. Dotace činila 40 000 Kč, celkové náklady 45 040 Kč.
foto Pavel Motejzík

Mateřské centrum Beruška nabízí program pro nejmenší děti.
Foto Karolína Burianová

Informujeme naše čtenáře, kteří nejsou občany Nepomuku a Dvorce, že Nepomucké noviny je možné dostávat poštou do schránky
i mimo Nepomuk po uhrazení poštovného na rok 2021 ve výši 300 Kč (25 Kč za jeden výtisk), a to složenkou typu C na adresu
redakce nebo hotově v Infocentru Nepomuk.
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dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Slovo starosty

Vážení občané,
letošní rok, který byl bezpochyby jiný, než
jsme si dokázali představit, se chýlí ke konci.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zvládnutí těch
mnoha mimořádných situací, které nastaly.
Bohužel jsem neměl možnost setkat se
s vámi osobně na nepomuckém náměstí
a rozsvítit společně vánoční strom. Adventní
trh jsme museli, jako mnoho jiných akcí, kvůli
pandemii zrušit.
Chtěl bych vám tedy touto cestou popřát
advent i vánoční svátky prožité radostně, ve
zdraví a v kruhu nejbližších, alespoň on-line,
když to nepůjde osobně.
Do nového roku vám přeji, abyste neztráceli naději.
Ani já ji neztrácím, i když máme před
sebou přípravu rozpočtu města na příští rok,
která nebude při současném propadu příjmů
vůbec jednoduchá.
Připravili jsme katastrofický scénář rozpočtu i se započtením zrušení superhrubé
mzdy, které nám při předpokládaném schválení vládou a prezidentem ubere na investicích v roce 2021 cca 10 milionů korun.
Čekáme jen na krok vlády, která by případným kompenzačním balíčkem tento schodek
snížila, nebo dokonce vyrovnala. Finančně
hůře již u nás být nemůže.
Ale i v tento čas přinášíme dobré zprávy,
investiční akce města pokračují a dokonce
se uskutečnila i soukromá investice, která
pomohla udělat naše město zase hezčí –
rekonstrukce domu U Tří růží v Zelenohorské ulici. Pokračují také vzdělávací projekty
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
a dokonce vznikají nové iniciativy, jako například Spolu venku, jež plánuje založení lesního
klubu pro předškolní děti.
O tom všem si můžete přečíst v těchto
novinách.
Tak šťastné a veselé!
Jiří Švec, starosta města

3

„Ať žijeme, nebo umíráme, patříme Pánu“
Jsem už taky pozitivní
Blíží se Vánoce, svátky, které chceme prožít v radosti. Chystal jsem se napsat něco
pozitivního, radostného, co by nás odpoutalo od dnešní atmosféry.
COVID…
Všichni o něm hovoří, všude se o něm píše, vše se kvůli němu přikazuje nebo zakazuje.
Obklopuje náš život jako vzduch kolem nás.
A já nic?
Byl jsem před dvěma dny diagnostikován taky. Zpočátku nepříjemnost, musel jsem do
karantény, změnit plány na nejbližších minimálně 10 dní. Ale ve své podstatě, v hloubi
duše, jsem byl spokojen.
Zřejmě to vypadá na lehčí průběh, pravda, chuť nic moc. A čich? Budu muset často
větrat, odér ve vlastním pokoji čichem vůbec nepoznám.
A nehrozí taky těžší průběh? Může se stát. Svátostná zpověď a pomazání nemocných
bylo první, co jsem si domluvil.
Zrovna mi volala Veronika, zda pro ni nemám pár pozitivních slov. Žertem jsem jí
odpověděl: „Tak pozitivní jsem především já, zatím na covid. Teď už jen zbývá tu pozitivitu
vyjádřit povzbuzujícími slovy.“
A dále?
Dál už jen čekat a těšit se. Napadají mne slova svatého apoštola Pavla, když popisuje
svůj život plný nebezpečí a nejistoty: „Ať žijeme, nebo umíráme, patříme Pánu.“
Bezesporu náš každodenní život ovlivňuje a bude ovlivňován touto epidemií. A pokud
pomine, přijde zase něco jiného, co bude silně ovlivňovat chod společnosti. Nějakým
způsobem se každý podle toho budeme muset zařídit. Ta odpovědnost by měla být na
každém z nás. Co však považuji za nejdůležitější – nemysleme si, že žijeme s covidem nebo
pro covid, ale nás život patří Pánu. K Bohu směřujeme, Bohu patříme a na Boha se máme
těšit. A nadcházející Vánoce nám to mají připomenout. Ježíš – Bůh – přišel na svět, žil náš
lidský život. Stal se součástí lidských životů, aby náš život nebyl spoután jen tímto světem,
ale směřoval k Bohu.
Musím ocenit, jak se vláda s covid epidemií snažila, považuji však její nařízení
maximálně omezující počet věřících na bohoslužbách za výsměch Bohu i lidskému
rozumu. Jsme přece v Čechách, až na úplné výjimky do kostela už stejně nikdo nechodí.
Opravdu?
Pokud nesměřujeme k Bohu, patříme jen tomuto světu, jsme opravdu ztracená
generace bez naděje. Kéž nám přicházející svátky vánoční znovu vrátí naději, která vede
k pokoji a radosti.
Radostné a požehnané svátky vánoční plné naděje přeje
P. Jiří Špiřík

foto Lukáš Mácha
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oznámení / dotace

Lednové číslo Nepomuckých novin vyjde
v tištěné podobě 4. ledna a bude distribuováno
po městě v termínu 6.–11. ledna 2021.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města
Nepomuk, které se bude konat 10. prosince
od 17.00 hodin v sále Městského muzea
se zachováním přísných hygienických pravidel.
Program jednání bude 10 dní před konáním zveřejněn na úřední
desce a webových stránkách www.nepomuk.cz.

Oznamujeme, že od 30. listopadu
je obnoven běžný provoz
autobusové dopravy.
Martin Fencl, Poved s.r.o.

Podpora rozvoje regionů 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání
žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok
2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova,
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více
než 10 000 obyvateli.
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do
3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit
atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude
podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení
podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu
s místními tradicemi.
- Podpora obnovy místních komunikací
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
- Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku
- Podpora dostupnosti služeb
- Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Výše alokace pro tuto výzvu je 2 439 500 000 Kč.
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
- Podpora obnovy místních komunikací
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Výše alokace pro tuto výzvu je 420 000 000 Kč.
Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli
- Podpora obnovy místních komunikací
Výše alokace pro tuto výzvu je 151 500 000 Kč.
Výzvy jsou otevřené do 21. prosince 2020, 12:00 hod.
Pravidla a více informací na: mmr.cz/cs/narodni-dotace
Lukáš Mácha, specialista CSS
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Město plánuje navýšit
ceny za svoz odpadů
Zdražovat se bude po osmi letech, protože i pro město dochází
k výraznému navýšení ceny za likvidaci tuhého komunálního
odpadu. To, co momentálně občané v Nepomuku platí, nepokryje ani jednu třetinu skutečných nákladů. Dalším mínusem je
vzdálenost dopravy a rostoucí cena za ni. Má také smysl odpad
třídit, protože vytříděný odpad nám umožní získat nějaké
peníze zpět. Za loňský rok bylo takto městu vráceno 435 tisíc
korun, které může volně použít například na opravy nebo činnost spolků.
Odpadová legislativa prošla Poslaneckou sněmovnou a míří
do Senátu. Je tedy již známa bližší podoba nových zákonů. Bylo
schváleno zvyšování skládkového poplatku dle návrhu Ministerstva životního prostředí s postupným růstem poplatku
z 500 na 1850 Kč za tunu. Dopad na obce však bude výrazně
zmírněn novou konstrukcí recyklační slevy. Tu dostanou
všechny obce a bude se odvíjet od množství skládkovaného
odpadu. V roce 2021 nezaplatí vyšší poplatek za 200 kg na obyvatele. V dalších letech bude toto množství klesat, každý rok
vždy o 10 kg na obyvatele, až k hodnotě 120 kg na obyvatele
v roce 2029. Přehledně to je vyjádřeno v tabulce, kde je uvedeno,
o kolik se zvýší náklady na jednoho obyvatele, pokud neklesne
skládkované množství. To zatím stále roste.
Rok

Rec.
sleva

Poplatek

Množství skládkovaných odpadů (kg/ob)

(kg/ob)

(Kč/t)

100

150

200

250

300

350

400

2021

200

800

0

0

0

15

30

45

60

2022

190

900

0

0

4

24

44

64

84

2023

180

1000

0

0

10

35

60

85

110

2024

170

1250

0

0

22,5

60

97,5

135

172,5

2025

160

1500

0

0

40

90

140

190

240

2026

150

1600

0

0

55

110

165

220

275

2027

140

1700

0

12

72

132

192

252

312

2028

130

1800

0

26

91

156

221

286

351

2029

120

1850

0

40,5

108

175,5

243

310,5

378

Pokuste se zamyslet, zda by bylo možné snížit množství
odpadu, které vyprodukujete a odkládáte nejen do své
popelnice, ale i do sběrného dvora a tříděného odpadu.
Vladimír Vokurka, místostarosta

Setkání seniorů je zrušeno
V letošním roce jsme vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému
stavu nuceni zrušit každoroční setkání seniorů. Zdraví seniorů,
kteří patří do ohrožené skupiny obyvatel, je pro nás nejdůležitější. Zdravici posílá i nepomucký starosta, od něhož by měl každý
občan nad 65 let ve městě obdržet během prosince do schránky
oficiální novoročenku s osobním vzkazem.
Město Nepomuk

zprávy / inzerce
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Nepomuk je snad
z nejhoršího venku
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Informace o stavu
investičních akcí

Byla zveřejněna data za konkrétní obce. Město Nepomuk mělo
k 31. říjnu hlášeno celkem 85 případů nakažených koronavirem.
To byl dosavadní vrchol údajů v rámci města. K 15. listopadu to
bylo 42 nakažených, k 19. listopadu 24 nakažených. Více informací k současné situaci a omezením na www.nepomuk.cz

Ilona Mauritzová se stala novou
hejtmankou Plzeňského kraje
foto Vladimír Vokurka

• Stavební zóna Pod Oborou: pro letošní rok vše proběhlo podle
harmonogramu prací a investičního plánu. Stavba se zazimuje
a na jaře by měla navázat k dokončení.
• Momentálně nejsledovanější akcí je Přesanická ulice. Po třiceti
letech slibů se zde některé domy dočkají napojení na kanalizaci
a veřejný vodovod. Konečně se zde také oddělí splašková od dešťové kanalizace z hasičárny. Pro velmi kamenné podloží zde byl
prodloužen termín realizace do konce roku.
• V polovině listopadu byla předána stavba opravy hřbitovní zdi
směrem k urnovému háji a nové oplocení urnového háje. Akce se
jmenuje Oprava oplocení s navýšením hrobových míst, což hovoří
za vše. V jednu chvíli jsme se dostali do situace, kdy město mělo
pouhá dvě volná hrobová místa, což byl opravdu krizový stav. Spolu
s tvorbou nové vyhlášky o pohřebnictví bylo nutné zrevidovat stav
a požádat kraj o pomoc při realizaci zvýšení kapacity. Kraj přispěl
částkou 460 tisíc korun z požadovaného milionu.
• Pracujeme na opravě Volnočasového centra Fénix z vlastních zdrojů,
protože dotační titul nevyšel tak, aby to pro město mělo smysl. Pro
začátek chceme udělat výměnu oken a nové topení. To znamená
možnost činnosti Fénixu a mateřského centra Beruška po vnitřním
začištění. Zateplení a vnější schránka budovy bude muset počkat na
vhodný výpis dotace, nebo další možnosti ze zdrojů města.
Toto jsou pouze informace o aktuálních a finančně náročných
akcích. V době, kdy řešíme rozpočet na příští rok, se zároveň
v souvislostech řeší plán investic, který se v důsledku momentální
situace musí dost krátit. Nicméně je na místě začít investovat do
oprav zbytku městských bytů a infrastruktury.
Vladimír Vokurka, místostarosta
foto poskytla Ilona Mauritzová

Ilona Mauritzová byla ve čtvrtek 12. listopadu na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje zvolena novou hejtmankou. Spolu s ní zvolili zastupitelé také členy rady a předsedy výborů.
„Mým cílem je pracovat pro občany Plzeňského kraje bez ohledu
na to, koho při volbách podpořili,“ uvedla po zvolení hejtmanka
Ilona Mauritzová ve svém projevu. Prioritou nového vedení bude
zejména boj s koronavirem a ochrana těch nejzranitelnějších.
V devítičlenné radě spolu s hejtmankou usedne Josef Bernard,
Pavel Čížek, Pavel Hais, Pavel Karpíšek, Marcela Krejsová,
Rudolf Salvetr, Rudolf Špoták a Marek Ženíšek. Zastupitelé
také zvolili předsedy výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje
a členy Finančního výboru.
Zdroj: René Zeithaml, plzensky-kraj.cz

Prodej palivového dřeva
v délkách dle Vašeho přání

Cena od 300,-Kč
Možnost využít naši dopravu.
Tel: 737 290 440
Email: drevolesysalak@seznam.cz
Facebook: DŘEVO LESY Salák
Web: www.drevolesysalak.cz
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inzerce
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tipy pro občany / inzerce
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INTERNET
Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA
Instalace ZDARMA
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+

TELEVIZE
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

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

Kč

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň
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oznámení / tipy pro občany

7

Nepomucké infocentrum
otevřeno

Ježíšek nakupuje v infocentru
či z pohodlí domova

Vzhledem k uvolňování opatření otevřelo v pondělí 23. listopadu Informační centrum Nepomuk formou výdejního okénka.
Funguje rovněž dobíjení a servis Plzeňské karty.
Otevřeno bude prozatím PO - PÁ 8.30 – 16.00 hodin, polední
pauza 11.30 – 12.00 hodin.
Od stupně 3 vládních nařízení otevře i vnitřek infocentra
v obvyklém zimním provozu.

V Informačním centru Nepomuk zakoupíte Svatojánská vína,
lihoviny firmy Jenčík a dcery, lázeňské oplatky, hrnečky, sošky,
Skašovské hračky, publikace, obrázky, mapy, hudebniny, vstupenky na akce a další dárkové předměty.

Otevírací doba o vánočních svátcích a po novém roce (v případě
příznivé epidemiologické situace):
21. - 23. 12. 8.30 – 11.30 / 12.00 – 16.00
24. – 27. 12. zavřeno
28. – 30. 12. 8.30 – 11.30 / 12.00 – 16.00
31. 12. – 3. 1. zavřeno
4. – 9. 1. zavřeno (inventura)
Od 23. 12. do 9. 1. se nevydává Plzeňská karta a s ní spojené služby
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / Mob. 602 328 622 /
E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen – duben
(pondělí – sobota 8.30 – 11.30 / 12.00 – 16.00 hodin)
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na
internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

Oznamujeme dočasnou
změnu provozních hodin
sběrného dvora odpadů:
úterý 8:00 - 15:00 hod.
středa 8 :00 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.
pátek 8:00 – 17: 00 hod.
sobota 8:00 – 14:00 hod.
pondělí, neděle - zavřeno
Od 15. prosince 2020 do 5. ledna 2021 bude sběrný dvůr
zcela uzavřen.

• Eva Urbanová: Open Air Nepomuk
Vstupenky na největší koncert svatojánských oslav s královnou
opery Evou Urbanovou a dalšími hosty za doprovodu Komorního
orchestru Národního divadla, dirigent David Švec, v předvečer
300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého 30. května 2021 na
náměstí Augustina Němejce – vstupenky v rozmezí 300–990 Kč.
Předprodej rovněž přes www.plzenskavstupenka.cz.
Všechny informace na http://www.svatynepomuk.cz/
eva-urbanova/
• Kalendář Nepomuk 2021
Nástěnný kalendář s tématem 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého za 190 Kč.
• Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích
Životní publikace Bohuslava Šotoly, vydaná těsně před jeho
úmrtím, přibližuje na 600 pohlednicích 48 obcí regionu Nepomucka. Pořídíte za cenu 490 Kč.
• Osobnosti Nepomucka 2
Druhý díl osobností z pera Karla Barocha seznamuje čtenáře
s kolekcí dalších regionálních osobností, od těch dávno zapomenutých až po současníky. Cena 190 Kč.
• Poslední mise Miss Fortune
Kniha rozplétá příběh tragické události na Plzeňsku za druhé
světové války, kdy byl Němci sestřelen US Bombardér B-24J
Liberator s jedenáctičlennou posádkou na palubě. Bombardér
se zřítil 22. února 1944 na vrch Dubeč v katastru obce Prádlo
u Nepomuka. Cena 200 Kč.
• Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu
Nový svatojánský sborník přináší zajímavé informace související
s nejvýznamnějším nepomuckým rodákem. Témata nejsou jen
evropského charakteru, ale týkají se například i Brazílie, kde je
tento světec rovněž ve velké úctě. Cena 200 Kč.
• Zelená Hora v sevření smrtihlavů
Obsáhlá publikace Patrika Kellera se zabývá Nepomuckem
v letech 1938–1945. Text vychází nejen ze studia archivních pramenů, ale i z výpovědí téměř padesáti pamětníků a potomků
místních osobností protektorátní historie. Vše je doplněno
fotografiemi, z nichž většina dosud nebyla publikována. Cílem
knihy je ukázat, jak se velké dějiny mohou střetnout s osudy
občanů českého maloměsta. Kniha se prodává za cenu 890 Kč.
• Bitva Na Vraždě
Obec Mladý Smolivec vydala šedesátistránkovou publikaci,
v jejíž první části seznamuje čtenáře z historií bitvy ze dne
6. 10. 1620. V druhé části shrnuje rekonstrukci bitvy, která se
konala dne 25. 7. 2020 a třetí část je obrazová příloha s mnoha
fotografiemi z této akce. Cena 150 Kč.
• Předplatné Nepomuckých novin
V IC Nepomuk je možné si za cenu poštovného předplatit doručování Nepomuckých novin do schránek pro sebe, či jako
dárek pro své blízké, které osud zavál za hranice města. Roční
poštovné stojí 300 Kč. Pro občany Nepomuku a Dvorce budou
noviny nadále doručovány zdarma.
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Bobři bydlí v Nepomuku

V období od 15. října do 15. listopadu se příslušníci OOP Nepomuk
zabývali celou řadou případů, alespoň s některými z nich bychom
vás rádi seznámili.
V odpoledních hodinách dne 17. října se podařilo v obci Kasejovice odhalit řidiče osobního vozidla zn. Nissan Almera, který měl
rozhodnutím Okresního soudu Klatovy vysloven zákaz řízení na
48 měsíců, a to až do počátku roku 2022. Muž byl dále zjevně pod
vlivem alkoholu a odmítl se podrobit dechové zkoušce. Hlídka
OOP Nepomuk jej posléze eskortovala na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
Po poledni dne 25. října nepomučtí policisté zastavili v ulici
Za Kostelem v obci Nepomuk řidiče motocyklu typu pitbike. Na
vozidle nebyla umístěna registrační značka, nebylo pojištěno ani
registrováno a muž nebyl držitelem řidičského průkazu. Téhož
řidiče zastavila hlídka OOP Nepomuk ve večerních hodinách dne
12. listopadu v nepomucké ulici Jirky Kubíka. Jednalo se o stejné
provinění jako v předchozím případě.
V podvečer 25. října došlo na silnici č. I/20 v obci Kasejovice
k dopravní nehodě, při které řidič osobního vozidla zn. Škoda
Fabia nepřizpůsobil způsob jízdy stavu pozemní komunikace,
přejel do protisměru a srazil sloup veřejného osvětlení. Vozidlo
bylo nárazem otočeno na střechu a začalo hořet. Řidič z místa
uprchl a zůstali zde zranění spolujezdci.
Dne 30. října ve večerních hodinách došlo mezi obcemi Tojice
a Čmelíny k dopravní nehodě, při které havaroval řidič osobního
automobilu zn. Škoda Octavia. Vozidlo následně opustil a z místa
utekl. Hlídce OOP Nepomuk se jej podařilo vypátrat v obci Tojice,
kde bylo zjištěno, že řídil pod vlivem alkoholu. Muž „nadýchal“
2,29 promile alkoholu v dechu. Dále policisté zjistili, že nikdy nebyl
držitelem řidičského oprávnění.
V dopoledních hodinách 1. listopadu hlídka OOP Nepomuk
zastavila v obci Kasejovice osobní automobil zn. Peugeot 306 táhnoucí přípojné vozidlo. Toto nebylo registrováno a nebyla na něm
umístěna registrační značka.
Dne 5. listopadu byl hlídkou OOP Nepomuk omezen na osobní
svobodě v obci Nepomuk muž, který následně putoval do výkonu
trestu odnětí svobody. Důvodem byla skutečnost, že dotyčný
nesplnil soudem nařízené veřejně prospěšné práce.
V podvečer dne 10. listopadu 2020 došlo v obci Dvorec v ulici
Ke Dvorům k přestupku proti občanskému soužití. Podezřelý
muž byl podroben dechové zkoušce a displej přístroje ukázal
hodnotu 3 promile alkoholu v dechu. Osoba byla zajištěna
a policisté ji eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do
Plzně.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se hlídky OOP
Nepomuk zaměřily zejména na povinnost používat prostředky
na ochranu dýchacích cest, zákaz požívání alkoholu na veřejnosti
a na dodržování zákazu vycházení po 21. hodině. V souvislosti
s tím byly například prováděny kontroly obchodů nacházejících
se ve služebním obvodu OOP Nepomuk. Policisté zjistili celou
řadu přestupků. Většinu z nich řešili formou blokové pokuty
na místě.
Nepomučtí policisté dále odhalili dvě živnostenské provozovny, které fungovaly navzdory aktuálně platným zákazům.
Případy byly oznámeny věcně příslušnému správnímu orgánu.
Závěrem vyzýváme čtenáře, aby důsledně dodržovali veškerá
platná krizová nařízení a opatření ministerstva zdravotnictví.
Současně bychom chtěli občany požádat, aby během vánočních
svátků důkladně zvážili návštěvy svých příbuzných, zejména pokud
tito žijí v jiných regionech České republiky.

Zažitým úslovím je: „Pracovitý jako včelka“. Letošní podzim nepomucké občany přesvědčilo jedno zvířátko, které zde nikdo ze žijících
rodáků nepamatuje, že je i jiný dělník, který zaslouží uznání. To zvířátko je BOBR EVROPSKÝ, který se usídlil mezi Špitálským rybníkem
a Zeleným Dolem.
Na jednu stranu můžeme říci, že je Mihovka v tomto úseku asi
opravdu čistým tokem, na druhou stranu je přítomnost bobra v zastavěné části města celkem nebezpečná záležitost.
Po vypouštění Špitálského rybníku a Jednoty ve spojitosti s dešti
a bobřími hrázemi se dostali obyvatelé v Zeleném Dolu nad mostem
v Myslivecké ulici do svízelné situace, kdy voda z Mihovky dosáhla
až k jejich obydlím.
Bobr je chráněný a zákon neřeší to, zda sídlí v lukách, nebo v zastavěné části města. Bylo štěstím, že se to stalo v době mimo hájení
mláďat – po konci září. Po urgentním jednání s Povodím Vltavy byl
povolen zásah, při kterém naši hasiči rozebrali hráze, aby poklesla
hladina a voda neohrožovala majetek obyvatel.
Myslel jsem si, že je vyřešeno, ALE!!!
Bobr je dříč, a to, co hasiči jeden den rozebrali, to chlupáček
postavil za pár dnů znova a pánové z Povodí zde byli ještě několikrát.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Františku Kopeckému za vstřícnost při řešení pomoci sousedům.
Prostě: Bobře, bobře, ve městě nejsi dobře, přesuň se dále do polí,
tam nás to tolik nebolí.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Od stupně 3 vládních nařízení otevírají i vnitřky restaurací.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Podpořte restaurace a provozovny
• Restaurace Hotel Dvorec nabízí zdarma rozvoz obědů po Nepomuku, Dvorci a okolí i v době současného stavu nouze. Objednávejte na telefonu 732 228 621.
• Švejk restaurant Nepomuk má denní menu formou výdejního
okénka (tel. 371 580 371), www.hotelnepomuk.cz/restaurace. Pivo
Zlatá kráva je možné zakoupit i v automobilu naproti staré benzině.
• Restaurace Sokolovna Nepomuk vydává jídla s sebou v době od
10.30 do 14.00 hod. S sebou je možné si odnést i kávu, pivo a nealko
v PET lahvi. Každý den od 18.00 do 20.00 hod. výdej nápojů s sebou
u dveří. Rezervace a objednávka na telefonu 373 700 968. Sledujte
www.sokolovnanepomuk.cz či na FB.
• Kebab v Panském domě na náměstí je otevřen. Ve výdejním
okénku nabízí i pizzu.
• Pizzerie Marshall Nepomuk jídlo rozváží (11.00-20.00 hodin,
je zde možnost přijít si osobně „k okénku“). Tel. 725 429 640,
www.pizzerienepomuk.cz
• Angusfarm Soběsuky nabízí jídlo s sebou na základě telefonické objednávky. Pravidelně také naleznete jejich auto na parkovišti naproti staré benzině od pondělí do soboty a to v čase od
11.00 hod. do 19.00 hod. Mají připravené špekáčky, párky, sekanou, maso na vaření a mnoho dalších produktů od jejich řezníků.
Tel. 724 744 740, www.angusfarm.cz/restaurace.
• Jindřiška Jandečková – sýrárna Jarov funguje (lépe telefonicky objednat), výdejní okénko v Jarově otevřeno pátek a sobota.
Tel.: 604 939 450.
• Lihoviny a likéry firmy Jenčík a dcery zakoupíte v Květinářství Kopretina Heleny Radové na náměstí. Funguje e-shop:
https://www.jencikadcery.cz/produkty/
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Činnost nepomuckých dobrovolných hasičů

foto archiv SDH Nepomuk

V období od 16. října do 15. listopadu nás vyslalo Krajské operační
a informační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje k jedné události. K požáru sena ve stodole v hospodářském stavení v Čepinci jsme byli vysláni s jednotkami HZS Nepomuk, SDH
Žinkovy a SDH Jarov před půl desátou dopoledne. Požár byl naštěstí
včas zpozorován obyvateli domu, kteří se ho snažili do příjezdu hasičů
svépomocí hasit. Ze zakouřeného chléva hasiči zachránili jedno selátko.
K likvidaci požáru nasadili jeden vodní proud a následně prostor odvětrali přetlakovým ventilátorem. Ostatní hospodářská zvířata byla v jiné
části objektu, kde nehrozilo žádné nebezpečí. Po necelé hodině se jednotky vrátily zpět na své základny. Celkem u události zasahovalo šest
cisternových automobilových stříkaček včetně obou našich cisteren.
Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v období od 16. října do
15. listopadu u 18 událostí. Jednalo se například o požár osobního auta
po dopravní nehodě se zraněním více osob cizí státní příslušnosti na
silnici I/20 v Kasejovicích, dále jednotka řešila únik plynu z překopnutého plynového vedení v Nových Mitrovicích nebo záchranu koně
z promáčeného terénu v lese u Přešína.
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk vám přeje klidné a pohodové
prožití adventního času, především vám všem přejeme pevné zdraví.
Více informací, fotek a videí z naší činnosti najdete na facebooku
Hasiči Nepomuk nebo na našich webových stránkách.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

hasiči / inzerce
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Znovuzrození domu U Tří růží

foto Pavel Kroupa

Asi každý, kdo procházel či projížděl poslední dobou Zelenohorskou ulicí, si povšiml změny, ke které došlo na nejsevernějším
domě po pravé straně ulice (č. p. 78). Nezajímavá až nevzhledná
budova s šedivou fasádou, komunistickými jednokřídlými okny
a střechou z vlnitého eternitu se proměnila ve výstavný barokní
měšťanský dům s mansardovou střechou a kamennými ostěními
oken. Málokdo byl schopen odhalit v někdejším vzhledu fasád
bohatou minulost objektu, která se díky současné rekonstrukci
znovu probudila.
Na místě dnešního domu stávalo nějaké stavení zřejmě již někdy
v 16. století. Od poloviny 17. století držela dům rodina Kvadrátů,
údaje v městských knihách jsou ovšem jen kusé. Přesnější obraz

získáváme až ke konci 18. století. Od roku 1781 vlastnil dům
zámecký lékař Bartoloměj Rosenzweig. Ten dům nákladně přestavěl, „ozdobiv ho znakem o třech růžích, považuje se asi za
urozence s erbem“. Dějiny domu po většinu 19. století byly vcelku
fádní. Byl zde krupařský krám a krejčovství. V roce 1884 vzplanula
zdejší stodola, od ní dům i další tři domy v sousedství. Po požáru
musel být vztyčen nový krov i některé, ohněm poškozené, stropy.
Došlo i na další zásahy – vybourání většiny kamenných okenních
ostění a zvětšení oken či výměny dveří v interiéru. Vlastníkem
domu byl tehdy kolář Josef Seifried. Ten chtěl roku 1905 budovu
dokonce přestavět na patrovou, ale město mu to nepovolilo. Od
roku 1925 zde měl knihkupectví a papírnictví Josef Danda. V roce
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1975 zakoupili pět let neobývaný dům manželé Váchovi, kteří
následně vyměnili pálené tašky za vlnitý eternit a provedli i další
době poplatné stavební úpravy, zejména výměnu oken. V této
podobě přečkal dům dalších několik desetiletí.
Roku 2007 jej kupují manželé Klausovi, kteří předložili v roce
2015 na stavební úřad záměr na demolici objektu spolu s plány na
novostavbu. Tento záměr se ovšem setkal s odmítnutím v městské
komisi památkové péče – a to především kvůli zániku historických
hodnot obsažených v původním objektu. V domě se totiž dochovalo
několik kamenných barokních ostění, v průčelí směrem k náměstí
barokní profilovaná římsa a v nároží dokonce ostění gotické, druhotně použité jako armatura. Zkrátka pod nezajímavou fasádou
se skrýval barokní poklad – navíc v Zelenohorské ulici, na trase
z náměstí k zámku.
Počátkem letošního roku se majitelé odhodlali k záchraně
a rekonstrukci objektu. Vzhledem k technickému stavu některých konstrukcí byl zásah nakonec velmi radikální, byly odstraněny prakticky všechny prvky nejen z 20. století, ale bohužel
i 19. století. Díky tomu ovšem došlo k obnažení barokního jádra
domu. Byly přitom učiněny i některé zajímavé nálezy. Předně se
našlo nemalé množství kachlů – zejména velmi zdobné barokní,
s motivy růží a čtyř evangelistů – nepochybně z doby Bartoloměje Rosenzweiga. Dále se objevil, pod mladším podhledem,
záklopový strop či zaslepené osvětlovací krbečky. Na základě
těchto nálezů a dalších průzkumů provedených Národním
památkovým ústavem přistoupili majitelé k památkové rehabilitaci vzhledu objektu, kterému se tak začala postupně vracet
jeho tvář z konce 18. století. Osazena byla nová žulová okenní
ostění, zhotovená dle dochovaného originálu, který byl restaurován. Do ostění byla vložena typická barokní okna, členěná na
šest tabulek. Jde o repliky oken z konce 18. století z Rokycan.
Restaurována byla i tři barokní dveřní ostění. Profilovaná římsa
dochovaná na jižní fasádě byla obnovena i na ostatních stranách.
Plochy fasád byly rozčleněny lesénovými rámci a bosovanými
nárožími. Nad vstupními dveřmi byl umístěn barokně ztvárněný
pískovcový domovní znak se symbolem tří růží. Jméno Rosenzweig lze totiž přeložit do češtiny jako růžová větévka. Výraznou
změnu ve vzhledu objektu přinesla i mansardová střecha, krytá
pálenými taškami bobrovkami. Krov z 80. let 19. století byl napaden hnilobou a dřevokazným hmyzem, byl proto zhotoven nový,
díky čemuž mohla střecha získat tvar typický pro pozdní baroko,
který se v Nepomuku dochoval jen na několika objektech.
Půdorys domu byl doplněn do původní rozlohy. V interiéru
byly také obnoveny záklopové stropy, v kuchyni se dochovala
valená klenba. Dům bude opět obytný a jednotlivé místnosti se
vrátí ke svým původním funkcím – v černé kuchyni se bude opět
vařit, hlavním prostorem bude světnice. V té budou znovu postavena těžká kachlová kamna. Kachle budou zhotoveny jako repliky
nalezených reliktů.
Za domem budou ještě postaveny dvě nové budovy, které
z východní strany uzavřou areál domu. Hmotou i půdorysnou
stopou budou navazovat na nedávno zaniklé objekty – stodolu
a domek e. č. 25. Funkce objektů bude zcela současná, vzhled ale
tradiční: stěny z lomového kamene a sedlové střechy kryté bobrovkami – zkrátka takové dvě stodůlky.
Obnova domu č. p. 78, který si dle domovního znamení zaslouží
jméno „U Tří růží“, by měla být dokončena do května 2021. Jde
o mimořádný příklad restituce historického vzhledu objektu.
Východní stranu historické části Zelenohorské ulice dnes díky
tomuto zásahu ukončuje dům, jehož výraz připomíná nejslavnější
období dějin rodiště sv. Jana Nepomuckého, éru baroka.
Je třeba poznamenat, že objekt není, mimo polohy v historickém jádru města, nijak památkově chráněn. Zvolený postup
obnovy tedy záležel především na rozhodnutí vlastníků, kteří akci
financovali zcela z vlastních prostředků. Jedná se tak o úctyhodný
počin hodný následování.

Optické vedení v Nepomuku.
Fáma, či realita?

Pavel Kroupa, předseda komise památkové péče

Miloslav Kubík, SKY Trade a KTV Nepomuk
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Co je to vlastně optické vedení a k čemu je dobré? Optické vedení,
označováno jako FTTX, slouží k připojení k internetu na principu
přenosu dat prostřednictvím světla vedeného optickým vláknem.
Tato technologie umožňuje přenos na delší vzdálenosti s menší
ztrátou a bez vnějších rušivých vlivů. FTTX jsou počáteční písmena
anglického výrazu – fiber to the a poslední písmenko označuje
způsob připojení. V našem případě hovoříme obecně o optice,
proto písmenko X.
V Nepomuku optické vedení opravdu existuje, a to dvou společností. První optické vedení vlastní město Nepomuk jako součást metropolitní sítě, která byla vybudována v rámci propojení
veřejných institucí přibližně v roce 2012. Bohužel tato síť primárně
slouží k připojení veřejné správy a není přizpůsobena ke komerčnímu připojování internetu. Nicméně síť HDPE chrániček město
neustále rozšiřuje a je možné, že se v budoucnu použije pro hlavní
trasy některých operátorů.
Druhé optické vedení vlastní společnost KTV Nepomuk, která
pokládá HDPE trubky pro optická vlákna v rámci liniových staveb či
při rekonstrukci stávající technické infrastruktury společnosti. Tuto
optickou infrastrukturu provozuje společnost SKY Trade.
K dnešnímu dni jde celkem o více než 6 km páteřní HDPE
trubek pro optickou infrastrukturu umístěnou na katastru Nepomuka. Jedná se např. o lokality: Nové město, ulice Přesanická, Na
Jednotě, Budějovická, Zelenodolská a lokalita Na Daníčkách, kde
je již položena i nová lokalita Daníčky II. V nejbližších dnech bude
dokončována lokalita U Potoka a ulice Myslivecká. U všech výše
uvedených lokalit bude připojení samotných zákazníků standardem FTTH (fiber to the home), tedy optické vlákno je vedené až do
domu. Zafukování optického vlákna k zákazníkům a vlastní připojování bude prováděno, jakmile to počasí a ostatní okolnosti dovolí.
Již v tuto chvíli společnost SKY Trade poskytuje internetové služby
po optické síti ve standardu FTTB (fiber to the building), kdy je optické
vlákno přivedené do bytového domu a odtud je internet distribuován
pomocí metalické infrastruktury (ethernetovými kabely) k jednotlivým zákazníkům. Tímto standardem jsou připojeny bytové domy Na
Vinici a Na Daníčkách I. Seznam dostupných přípojek najdete na:
https://www.skytrade.cz/internet.
Poslední připravovanou lokalitou je ve Dvorci lokalita Pod Oborou,
která se v tuto chvíli realizuje. Některé lokality na katastru Dvorce již
připraveny jsou. Jde o ulici U Trati, Železniční a částečně i ulici Tojickou. V ulici Lesní je již dnes k dispozici internet standardu FTTB, tedy
stejně jako v bytových domech v Nepomuku.
Společnosti KTV Nepomuk a SKY Trade již vstoupily do jednání
s městem Nepomuk ohledně využití HDPE chrániček města pro
propojení již připravených lokalit. Dále již zmíněné společnosti
připravují projektovou dokumentaci HDPE chrániček pro optická
vlákna spojující Dvorec s Nepomukem tak, aby se mohla jednotlivá
místa propojit optikou v jeden homogenní celek.
Optická vedení tedy v Nepomuku existují, ale bohužel jejich
výstavba a rozvoj jsou kvůli byrokratické a stavební stránce
velmi zdlouhavé. Neustále se zvyšující virtualizace našeho života
s sebou přináší i vysoké nároky na rychlost a kvalitu internetových služeb. Kdo chce poskytovat internetové služby na špičkové úrovni, musí také investovat právě do optických sítí, které
jsou v oblasti datových přenosů do budoucna nepostradatelné.
Společnost KTV Nepomuk i SKY Trade si tento fakt uvědomují
a nejen díky tomu, ale i díky svému lokálnímu zaměření optické
sítě v Nepomuku a Dvorci budují.
Je jisté, že optických tras vede přes Nepomuk více, ale nejedná se
o trasy určené ke komerčnímu využití. Tedy alespoň zatím ne.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Místní akční plán rozvoje vzdělávání nabídl zajímavé vzdělávací
aktivity aneb i doba koronavirová je pro vzdělávání vhodná

Setkání pedagogů nad tématem Individualizace práce v MŠ.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk,
který má za cíl zvyšovat kvalitu vzdělávání v regionu, se přehoupl do druhé poloviny svého trvání. V období od září do
listopadu 2020 se podařilo uskutečnit několik zajímavých seminářů, diskuzních pracovních skupin, workshopů a webinářů,
do kterých se zapojili zástupci všech aktérů vzdělávání na
místní úrovni.
V září jsme pozvali rodiče a širší veřejnost na seminář Nenásilná komunikace. Účastníci semináře se spolu s psycholožkou Mgr. Evou Mikešovou zaměřili na důvody nedorozumění,
odhalili nejčastější chyby v komunikaci a vyzkoušeli si osobně
cestu ke skutečnému porozumění sobě i druhým.
Pedagogům jsme nabídli další supervizní setkání, jehož cílem
bylo seznámení s aspekty supervizní práce ve škole jako jedné
z možností kolegiální spolupráce. Týmová práce podporuje
reflexi praktických zkušeností a je tedy jedním z důležitých
nástrojů profesionálního rozvoje.
Seminář Individualizace práce v mateřské škole pod odborným vedením Mgr. Evy Koželuhové ze ZČU Plzeň se obsahově

Projekt Čtení - nejlepší učení.
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Školení učitelů v práci s aplikací Google Classroom.

zaměřil na stěžejní téma současného předškolního vzdělávání –
individualizace práce v pohledu na dítě, naplňování jeho potřeb
a efektivního plánování osobnostního rozvoje v mateřské škole.
Během září jsme se také snažili podpořit kompetence pedagogů v oblasti IT technologií a připravit je na případný nucený
přechod na dálkovou výuku. Ve spolupráci s garantem pracovní skupiny Matematická gramotnost Mgr. Pavlou Sýkorovou
jsme proškolili zájemce v rámci online komunikační aplikace
Google Classroom.
Nejen školy, ale i my jsme v polovině října přesunuli aktivity
do online prostředí. Díky tomu jsme mohli nabídnout řídícím
pracovníkům i pedagogům webinář Jak na distanční výuku?
Obsahem semináře byla konkrétní témata distanční výuky,
zejména v oblasti komunikace, úprav a nastavení učiva a jednotlivých rozhodnutí uvnitř školy. Účastníci webináře konzultovali aktuální očekávání a případné obavy rodičů vzhledem
k distanční výuce. Ředitelé škol mohou dlouhodobě využít
nabídku individuálních konzultací a konkrétní realizace distanční výuky na svém pracovišti s facilitátorkou projektu MAP,
expertkou na rozvoj vzdělávání, lektorkou a koučkou Mgr.
Janou Černouškovou.
Pod vedením Mgr. Jany Černouškové jsme uskutečnili i webinář na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání v rámci podpory
znalostních kapacit členů Řídícího výboru MAP II o příčinách
a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro
vzdělávací systém a možnostech řešení. Nastavení rovných
příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a dostupnost kvalitního
vzdělávání každého žáka je jedním z dílčích cílů MAPu.
Zájemcům z řad učitelů, asistentů pedagoga a vychovatelů jsme
chtěli v této nelehké době umožnit sdílet s odborníkem a ostatními kolegy to, co je momentálně zajímá a trápí. Proto jsme zprostředkovali online setkání podpůrné asistentské skupiny, kde si
zájemci na vlastní kůži vyzkoušeli, že hledat společně odpovědi na
otázky, které je v tomto období nejvíce zaměstnávají, lze úspěšně
i z pohodlí domova. Spolu s Mgr. Evou Mikešovou prodiskutovali
radosti i strasti distanční výuky, vyměnili si zkušenosti s kolegy
z jiných škol a vzájemně se podpořili.
Ve spolupráci s učiteli ze základních škol v Nepomuku, Spáleném Poříčí, Kasejovicích a Milči jsme v průběhu podzimu
připravili pokračování projektu Čtení – nejlepší učení, který
je zaměřen na zkvalitnění čtenářské gramotnosti u žáků. Po
návratu do školních lavic se děti ze zapojených škol mohou
těšit na krásné knihy, které pro ně jejich učitelé vybrali. Velmi
nás těší, že se letos učitelé na vlastní žádost do tohoto projektu aktivně zapojili a v průběhu prázdnin se věnovali výběru

Workshop Nenásilná komunikace.

vhodných knižních titulů, ke kterým vypracovali také čtenářské
listy. Odměnou za tuto práci „navíc“ získají nové knihy, které
jistě obohatí nejen výuku, ale i fond školních knihoven.
Z důvodu epidemiologických opatření jsme některé z naplánovaných aktivit přesunuli na druhé pololetí. Příznivci kvalitního vzdělávání tedy nepřijdou o témata související například
s rozvojem čtenářských dovedností jako Čtenářská dílna,
Oborové čtení či Komiks ani o setkání zaměřená na podporu
bezpečného a zdravého klimatu ve školách Setkání ředitelů
a školních metodiků prevence nebo Poruchy chování a agresivní
dítě s etopedem střediska výchovné péče Mgr. Markem Černým.
Pokud vás některá z výše zmiňovaných aktivit zaujala nebo
byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte facebookový
profil Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk nebo webové
stránky www.masnepomucko.cz
Pavlína Jandošová a Jana Berkovcová,
realizační tým MAP II
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Spolu venku
Iniciativa k založení lesního klubu inspirovaného filozofií lesních
mateřských škol
Kdo jsme a o co se jedná?
Jsme především maminky, které chtějí pro své i další děti alternativu předškolního vzdělávání. Jsme ale také lektorky a máme
zkušenosti s prací s dětmi.
Zjistili jsme, že se v Nepomuku a okolí objevuje čím dál více
zájemců a sympatizantů „alternativního“ druhu vzdělávání, a proto
jsme se rozhodly tuto novinku iniciovat. V současné době jsou
všechny lesní/komunitní školky od Nepomuka velice vzdáleny
a dojíždění je časově náročné (až 100 km denně). Chceme dopřát
svým dětem dostatek volnosti a svobody v přírodě, aby mohly
rozvíjet své zájmy a touhy tehdy, když to potřebují a když k nim
dorostou.
Hlavní organizátorkou tohoto projektu je Tereza Kotlanová.
Vystudovala stavební fakultu na ČVUT a pracovala v geodetické
firmě. V současné době je na mateřské dovolené a je členkou
výboru spolku Mateřské centrum Beruška, z. s., ve kterém vede
kroužky a podílí se se na chodu mateřského centra.
Co chceme a co pro to děláme
Naším cílem je tedy založit lesní klub s celodenním provozem.
V současné době zakládáme zapsaný spolek, který bude klub provozovat. Máme návrh na místo, ale zároveň hledáme jiné, které
bude lépe splňovat naše představy. Děti z lesních klubů tráví převážnou část dne v přírodě a vzdělávají se mimo učebny. Nejčastěji

SPOLU
VENKU
SKUPINA PLNÁ TIPŮ
NA VENKOVNÍ
AKTIVITY S DĚTMI
+
INICIATIVA K ZALOŽENÍ
LESNÍ ŠKOLKY

Spolu venku

je to v lesním prostředí, ale děti i jejich průvodci mají samozřejmě
i vnitřní zázemí (jurtu, maringotku, chatu, hliněný domek atp.),
kde si mohou odpočinout či se ohřát. V tomto klubu je kladen
důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, hry jsou podporovány nenásilným způsobem
stejně jako zkoumání a učení se v lese a uvědomění si základních
podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností s nimi.
Kvalitní lesní klub vzdělává děti stejně jako u „klasických“ školek
na základě Školního vzdělávacího programu, který je v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem a plní Standardy kvality pro lesní mateřské školy a lesní kluby. Více informací o lesních klubech najdete na stránkách Asociace lesních mateřských
škol www.lesnims.cz.
Naše nabídka
Začínáme kroužkem Spolu venku s Beruškou (kroužek pod Mateřským centrem Beruška), při kterém budeme s dětmi a rodiči trávit
čas venku a ke hře využívat vše kolem nás. Informace najdete na
webu a FB Mateřské centrum Beruška. Postupem času chceme
navázat dopoledním hlídáním dětí a následným celodenním provozem lesního klubu.
Spolu s dětmi a jejich rodiči chceme vytvořit místo, které umožňuje prožívat příjemné chvíle, obohacovat se navzájem a společně
sdílet radosti z objevování. Jako „učebnici“ využíváme přírodu a její
cyklické střídání ročních období. Během školního roku budeme
děti seznamovat s lidovými tradicemi a svátky. Vycházet budeme
z kurikulárního dokumentu RVP PV (Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání) od MŠMT, který děti plně připravuje
na vstup na základní školu.
Koho a co hledáme a jak se můžete zapojit
Na vytváření lesního klubu se vždy podílejí rodiče, děti a příznivci
lesního klubu. V této chvíli hledáme rodiče – zájemce o docházení s dětmi na kroužek i do lesního klubu, kteří by chtěli přispět
svým nápadem a pracovní silou při budování zázemí. Dále hledáme sympatizanty, kteří by se chtěli podílet na vedení lesního
klubu jako průvodci (budeme rádi i za muže). Současně hledáme
(ještě více) ideální místo pro lesní klub (v okolí Nepomuka). Třeba
se takové místo nachází právě ve vaší blízkosti – dejte nám vědět.
Jaké místo hledáme:
1. K zázemí je možné dojet autem. Případně z parkoviště dojít bez
problému s dětmi.
2. Na pozemku nebo v blízkosti je les, louka a potůček.
3. Na pozemku je možné, aby byla budova sloužící jako zázemí,
ale není to podmínkou. Nejdůležitější je na pozemku dostatek
místa pro umístění jurty, maringotky, dřevostavby,…
4. Na pozemku může být studna a přívod elektrické energie, ale
také to není podmínkou.
V případě dotazů se s námi můžete spojit prostřednictvím
e-mailu: spoluvenku@gmail.com, FB: Spolu venku a FB a web
Mateřského centra Beruška.
Děkujeme všem za pomoc a šíření.
Tereza Kotlanová, Mateřské centrum Beruška
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Srdcem proti koronaviru
Je projekt, který nabízí bezplatnou pomoc těm, kteří se kvůli pandemii covid-19 dostali do nesnází. Postaráme se o nákup potravin,
pohlídáme děti, vyvenčíme domácí mazlíčky, doručíme roušky,
dezinfekci a jiné pomůcky v boji proti šíření koronaviru. Naši
pomoc mohou využít nejen senioři, ale i lidé čekající na výsledky
vyšetření nebo ti, kteří jsou v karanténě a nemají nikoho, kdo by
jim s nákupem či jinými záležitostmi pomohl.
Celý projekt běží na bázi dobrovolnické činnosti a velmi nás
těší, že se již mnoho dobrovolníků přihlásilo. Mohli jsme tak
pomoci řadě občanům ve svízelné situaci. Potřebujete pomoci
nebo víte o někom, kdo tuto pomoc potřebuje? Neváhejte a volejte
na tel. číslo: +420 774561545, rádi vás vyslechneme a pomůžeme,
s čím bude potřeba.
Snažíme se také o to, aby společnost nemyslela jen na negativní
věci. Kreslíme proto s dětmi na chodníky křídou srdce s různými
povzbuzujícími vzkazy, posíláme obrázky do Domovů s pečovatelskou službou v Nepomuku a Žinkovech a rozdáváme úsměvy
všem, kteří o nás všechny stále pečují.
Více informací zde: beruska-nepomuk.webnode.cz nebo na
FB skupině Srdcem proti koronaviru.
Tým MC Beruška
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Beruška připravila
dotazník spokojenosti
MC Beruška z.s.
pro Vás připravila

Soutěž s
dotazníkem

Spolu to dokáeme.

Pomozte nám zjistit, jaké
kroužky a služby by rodiče
malých dětí v Nepomuku
nejvíce ocenili
Na Vašem názoru nám záleí.
Vyplněním online dotazníku se
automaticky dostanete do soutěe o
krásnou sadu malování na kamínky.
Odkaz najdete zde: beruska-nepomuk.webnode.cz

Znovuotevření mateřského centra Beruška, z. s. se pomalu blíží
a my bychom chtěli mladým rodinám s dětmi nabídnout co nejlepší a nejatraktivnější služby. Jelikož se nemůžeme setkávat
osobně, musíme si průzkum o službách, které byste si přáli,
udělat pomocí online dotazníku. Máte zájem o těhotenské cvičení, coworkingovou místnost, nebo spíše o pronájem herny pro
menší sešlost s kamarádkami? Povězte nám to prosím a my se
vynasnažíme tato přání splnit.
Dotazník není dlouhý, zabere vám maximálně 10 minut času
a navíc se jeho vyplněním automaticky zúčastníte soutěže o krásnou sadu na malování kamínků. Dotazník je anonymní a bude
sloužit jako inspirace pro zlepšení života dětí a jejich opatrovníků
žijících v Nepomuku a okolí.
Jsou zde otázky na doplnění, ale i takové, kde se označuje
správná odpověď (ano x ne) či se známkuje jako ve škole (1 je nejlepší známka, 5 nejhorší). Nechybí ani možnost se rozepsat a sdělit
nám svůj nápad nebo připomínku.
Odkaz na dotazník zde: beruska-nepomuk.webnode.cz
Váš názor nám není lhostejný!
Tým MC Beruška
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Téma: Podpora rodin s dětmi
Nepomuk staví obytné zóny a snaží se přilákat
do města mladé rodiny. Bydlení je základ,
ale není to to jediné, co osoby pečující o děti
potřebují. Město má mateřskou i základní
školu, funguje zde ZUŠ, Volnočasové
centrum Fénix, Mateřské centrum Beruška,
Pionýr a další spolky a sportovní kluby.
Přesto by se určitě našlo mnoho dalšího,
co by mohlo zlepšit bydlení v Nepomuku nejen
pro mladé rodiny.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:

„Co by se dalo podle vás v Nepomuku
udělat pro podporu rodin s dětmi?“

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Stavba obytných zón je nezbytnou součástí rozvoje města.
Nesmí se ale stavět pouze nové zóny na okraji města, ale musí
se pracovat s celou koncepcí tak, aby nedošlo k tomu, že starý
střed se stane mrtvou zónou.
Právě ta koncepce byla asi dlouhou dobu slabším článkem.
Od revoluce se toho v Nepomuku postavilo celkem dost, ale
ne vždy to mělo proběhnout „za každou cenu“. Nejen situačně,
ale hlavně kvalitou.
Veškeré peníze se tlačily do nového a zcela se přecházela
údržba a modernizace, což je nejvíce vidět na stavu sítí. Kvůli
tomu jsme se v současnosti dostali do situace, kdy budeme
muset velice pečlivě zvažovat kam a do čeho investovat.
V současné době je rozběhnuté multifunkční hřiště u školy.
Poté, co dosloužilo dětské hřiště u bazénů, je v jednání nové
oranžové hřiště od společnosti ČEZ. Tady je zatím na zvážení,
zda ho situovat na stávající místo, nebo přesunout na bývalé
hřiště uprostřed starého sídliště poblíž mateřské školy. Vzhledem k tomu, kolik v Nepomuku působí různých spolků a center
pracujících s dětmi, myslím, že tady jsme celkem příkladem pro
ostatní obce stejné velikosti. Pionýr, Beruška, Fénix, sportovní
kluby… Důležité je najít si své, přijít a zapojit se.

Miroslav Němec ml. (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Město Nepomuk má dle mého názoru dobrý potenciál být místem
pro život pro rodiny s dětmi, neboť v našem městě je mateřská
škola i základní škola a dále je v našem městě (v poměru k velikosti
města) poměrně široká nabídka volnočasových aktivit, využitelných jak rodiči, tak jejich dětmi. Je tedy na místě, aby město podporovalo jak mateřskou, tak základní školu v jejich rozvoji a aby
podporovalo i nadále veškeré oblasti týkající se volnočasového
vyžití rodin s dětmi. Konkrétně se jedná o rozvoj hřišť a fungování
organizací a spolků zaměřujících se na volnočasové aktivity dětí,
jmenovitě ZUŠ Nepomuk, MC Beruška, Fénix, Pionýr Nepomuk
a mnoho dalších spolků a klubů zaměřujících se na aktivní trávení
volného času dětí, mládeže, ale i rodičů.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Zmíněné obytné zóny nepovažuji zrovna za podporu rodin s dětmi,
možná tak některých. Zasíťované pozemky k výstavbě rodinných
domů mohou samozřejmě do Nepomuka přilákat nové obyvatele, případně zabránit stěhování místních, kteří chtějí stavět
nový dům, jinam. Jsou ale mladé rodiny, a troufám si tvrdit, že
je jich většina, které žádný nový dům nestaví. Koupí a opravují
starší, zdědí jej po prarodičích nebo třeba bydlí v bytě (a nechtějí
či nemohou na tom nic měnit).
Každá nová obytná zóna znamená nejen zábor volné krajiny
a zemědělské půdy, ale hlavně jde o velmi nákladnou věc pro městský rozpočet. Vyjde na desítky miliónů a příjmy z prodeje parcel
zdaleka nepokryjí náklady. Není přínosnější investovat veřejné
finance do podpory všech rodin s dětmi, nejen těch z nových
rodinných domů? Například zvelebovat okolí základní školy?
Zpracovaná a oceněná studie, která měla sloužit jako jakýsi jízdní
řád pro toto území, kde mělo vzniknout nové dětské hřiště, koupaliště, skate park, bike park, in-line dráha a další prostory pro
volnočasové aktivity, se pomalu dává k ledu a připravují se nekoncepční kroky. Projekt na zřízení školní zahrady se také již dávno
hodil do koše, přestože se na něj podařilo získat dotaci. Ta bohužel byla nízká a školní zahrada by městskou kasu vyšla zhruba na
dva miliony. Hezké venkovní prostředí pro šest set dětí, které by
plnilo i množství vzdělávacích funkcí, je zřejmě za tyto peníze
příliš drahé.
Za zcela správné naopak považuji, že město provozuje a chce
dále rozvíjet volnočasové centrum, že podporuje mateřské centrum. Je dobře, že vznikla naučná stezka Klejnot. Chtělo by to další
takové počiny! Obecně i obnovování starých cest v krajině pro
vycházky a cyklovyjížďky, výsadby stromořadí, herní prvky pro
děti, infrastruktura pro sport – to je správná volba. Rozhodně jsou
přínosné i městské dotační programy – a to nejen ty na podporu
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zájmových aktivit dětí a mládeže. Bohatý sportovní, kulturní, spolkový a obecně společenský život, množství možností pro trávení
volného času, udržovaná veřejná prostranství a v neposlední řadě
kvalitní vzdělávání jsou určitě devizou, která může mladé rodiny
přesvědčit, aby zde žily a vychovávaly děti.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Na otázku Co by se dalo podle vás v Nepomuku udělat pro podporu rodin s dětmi? je těžké odpovědět.
Těch faktorů, které ovlivňují rozhodování každého, kde bude
žít, je velmi mnoho. Je-li v otázce uvedeno velmi obecné … co by
se dalo v Nepomuku udělat… jsem přesvědčen, že na tuto otázku
položenou mnoha lidem dostaneme odpovědi, jak se říká, co
člověk, to názor. Mezi ty významné a rozhodující faktory můžeme
zařadit např. dostupnost zajímavé a lukrativní práce, kvalitní
obchodní síť a vyhovující rozsah služeb, pro někoho může být
důležitá dojezdová vzdálenost do většího sídla, dostupné vzdělávací instituce, vzdálenost dálnice nebo uspokojující síť veřejné
dopravy. Svou roli může sehrát i příjemné a zdravé životní prostředí, případně možnosti sportovních aktivit. Nabízí se třeba
i zdravý patriotismus k místu a také možnosti kulturního vyžití.
A každý si může doplňovat dál, co uzná za vhodné.
Druhá věc je, co město Nepomuk ve skutečnosti v těch výše
vyjmenovaných oblastech může. Ano, na některé uvedené faktory město disponuje jistými pravomocemi i možnostmi, ale na
druhé straně je zde celá řada věcí, do kterých při sebevětším úsilí
zasáhnout nemůže ani v nejmenším.
Ohlédneme-li se cca 15–20 let zpátky, přesně to neodhadnu,
město tehdy začalo s přípravou obytné zóny Na Daníčkách. Stojí
zde nové bytové domy i rodinné domky, další volné stavební
pozemky už zde nejsou. Další obytné zóny jsou ve stadiu přípravných prací a zájem o stavební parcely je stále. Přípravu ploch
pro výstavbu rodinných domků povařuji za vstřícnost ze strany
města. Pokud je ze strany mladé generace zájem zde stavět a žít,
tak můžeme svoje město považovat za příjemnou lokalitu k perspektivnímu bydlení.

?

Vážení občané, myslíte, že je Nepomuk
dobrým místem k bydlení pro rodiny
s dětmi?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

téma k diskuzi
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Oslovili jsme také představitele, vlastně představitelky, institucí, které se ve městě věnují mimo jiné podpoře rodin s dětmi:
Karolína Buriánová, předsedkyně MC Beruška, z. s.
Na první pohled se zdá, že je Nepomuk pro mladé rodiny ideálním
místem pro život – je to malebné, klidné městečko s krásnou přírodou a atraktivní polohou. Jsou zde všechny služby, které rodiče
preferují – školka, škola, dětský lékař, různé obchody a adekvátní
nabídka dětských kroužků či kurzů pro dospělé.
Opravdu ale toto stačí k tomu, aby zde byla moderní rodina
s dětmi plně spokojena?
Trendy posledních let totiž ukazují, že rodiče mají potřebu
seberealizace a socializace i v době mateřských dovolených. Kromě
toho mají i větší nároky na pestrost služeb a jsou náročnější na to,
jak má jejich program ve volném čase vypadat. Nepomuk má dle
mého názoru v současné době solidní základnu pro to, aby zde byly
mladé rodiny spokojeny. Vnímám ale i určité rezervy, na kterých
by bylo dobré zapracovat. Rodiče by jistě ocenili opravy a doplnění
stávajících dětských a sportovních hřišť, vytvoření podnětného
a bezpečného zázemí pro společné setkávání i mimo venkovní
prostředí, více kroužků pro nejmenší děti, cukrárnu a restauraci
přátelskou k dětem nebo vznik alternativy ke klasickým školským
institucím. Jsou mezi námi i tací, kteří nemají tak velkou oporu
v rodině a využívali by doplňkové služby, jako je doprovod dětí ze
školky/školy na kroužek či domů, hlídání dětí nebo sdílenou kancelářskou místnost s dětským koutkem (tzv. coworking).
Nutno dodat, že v Nepomuku se nepohybují jen místní rodiny
s dětmi, ale i turisté a lidé, kteří si jedou vyřídit různé pochůzky.
Tyto rodiny by jistě ocenily vznik naučné stezky, která by cílila na
děti především svojí délkou a bezpečností, nebo kdyby více podniků a institucí ve městě získalo certifikáty Family friendly (více
zde: familyfriendly.cz a babyfriendlycertificate.cz)
I když dnešní doba není moc příznivá pro veřejné rodinné
aktivity, pohlížím s velkou nadějí do dalších let. Pod rouškou
protikoronavirových opatření totiž v Nepomuku vzniká mnoho
projektů, které budou rodinný život různě podporovat. Myslím,
že se opravdu máme na co těšit a záleží už jen na nás rodičích,
které projekty podpoříme. Pokud vás toto téma zajímá a chcete se
dozvědět více, nenechte si v lednu 2021 ujít velkou veřejnou debatu
s lidmi, kteří za těmito projekty stojí. Bližší informace k tomuto
setkání budou zveřejněny v dalším vydání Nepomuckých novin.
Lucie Korbová, hlavní koordinátorka Volnočasového
centra Fénix
Sama jsem příklad „náplavy“, která při stěhování k Nepomuku
v roce 2013 zjišťovala právě i nabídku pro děti a rodiny. Opakuju
se, ale lákadlem pro mě bylo především Volnočasové centrum
Fénix a také MC Beruška, příroda kolem, slušná občanská vybavenost. My jsme dost akční a nevadí nám výjezdy jinam, nicméně
přímo v Nepomuku postrádám kvalitní hřiště a vnitřní zázemí při
déletrvajícím špatném počasí. Hezká by byla kavárna s dětským
koutkem, nebo alespoň přitažlivěji upravená knihovna s atraktivnějším zázemím pro děti. Z venkovních aktivit mě oslovuje třeba
outdoorový park se slackline nebo přímo lanovými překážkami.
Proč ne? Nepomuk má skvělou pozici mezi městy, kde takové
atrakce jsou, a má stále velký potenciál přijít s něčím novým.
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Čtenářská gramotnost v naší škole
Rodiče školáků a studentů jistě mnohokrát zaznamenali termíny,
o kterých se v posledních letech v souvislosti se vzděláváním mluví.
Mám na mysli termín gramotnost s různými přívlastky. Máme tady
gramotnost matematickou, finanční, počítačovou, čtenářskou a třeba
ještě investiční. Vrátíme-li se cca do poloviny minulého století, bývala
četba běžnou součástí života žáků a školáků. S rozvojem techniky,
filmu, rozšířením televizního vysílání a samozřejmě internetu, chytrých mobilů a podobně je četba pro část mladé generace něčím, bez
čeho se celkem dobře obejdou. Ti, kdo odmaturovali v tzv. státní
maturitě, museli a musí při ústní zkoušce z českého jazyka prokázat,
jak porozuměli textu z vylosované otázky. Shrnuto a podtrženo, kdy
jindy přivést žáky ke čtení než na základní škole.
Na naší škole úspěšně spolupracujme v oblasti čtenářské gramotnosti s MAS SJN. Jak se žáci obou stupňů zapojili do projektu
Čtení – nejlepší učení čtenářům Nepomuckých novin přiblíží naše
kolegyně. O 1. stupni informuje Mgr. Jana Skalová a o 2. stupni Mgr.
Věra Šlajerová.
Jak se dařilo pracovat s malými čtenáři na 1. stupni, přiblížila
paní učitelka Jana Skalová:
V loňském i letošním školním roce 2020/2021 jsem se s paní učitelkou
Mgr. Evou Vápeníkovou v souběžné třídě zapojila se svými žáky do
projektu Čtení – nejlepší učení, jehož smyslem je prostřednictvím
zajímavých knih podpořit čtenářskou gramotnost u žáků základních
škol. Díky zástupcům z MAP II a autorce projektu bylo možné v naší
škole realizovat tento zajímavý projekt. Každá třída v rámci projektu
obdržela šest zajímavých titulů po pěti kusech. Ke knihám byly připraveny pracovní listy, které žáci po přečtení vypracovali. Knihy byly
různorodé a každý si přišel na své.
Knihy jsme četli při čtenářských dílnách ve škole a největší radost
pro paní učitelky byla otázka: „A můžu si tu knížku půjčit i domů?“
Proto stihli někteří žáci přečíst všech šest titulů. Projekt se všem
moc líbil. Touto cestou děkujeme Místní akční skupině svatého Jana
z Nepomuku za zprostředkování a jsme rádi, že budeme číst i letos.
Zkušenosti se žáky 2. stupně z loňského školního roku představuje
paní učitelka Věra Šlajerová:
V loňském školním roce jsme se s žáky dvou šestých tříd zapojili do projektu Čtení – nejlepší učení, který podporuje čtenářskou
gramotnost dětí. Projekt probíhal pod záštitou MAS svatého Jana

Žáci 2. A při výuce.

Nepomuckého a paní Naděždy Vlasákové. MAS nakoupila knihy a paní
Vlasáková vytvořila k těmto knihám pracovní listy. Dětem jsem nejprve sdělila, že je projekt čeká. Do další hodiny jsem přinesla knihy
a nechala jsem děti, aby si všechny knihy prohlédly a prolistovaly.
Některé děti sáhly po jedné knize a už ji nedaly z ruky, jiné děti prolistovaly knihy všechny a nedokázaly se rozhodnout, kterou vybrat.
Podle jejich schopností jsem jim pak s výběrem pomohla. Když měly
děti knihu vybranou, nechala jsem je, ať si ji znovu prolistují, ať si
chvilku čtou, nechala jsem je tak cca 20–30 minut. Některé jsem pak
od knihy nemohla odtrhnout. Rozdala jsem dětem také pracovní listy
a vysvětlila jsem jim, jak budeme dál pracovat. Průběžně jsem mapovala, jak si děti v práci s knihou vedou. V tomto byly děti naprosto
úžasné. Na začátku hodiny vždy samy hlásily, jak četly, kam až dočetly,
přidaly i informaci, jak se jim kniha čte – samy se předháněly a vzájemně motivovaly. Některé děti četly i ve škole o přestávkách. Když
mě potkaly, mávaly knížkou a ukazovaly, jak pokročily.
Závěrečné shrnutí a hodnocení projektu proběhlo v únoru. Děti
nejprve pracovaly ve skupinkách (podle výběru knih), hodnotily
a zapisovaly komentáře na pracovní listy. Na závěr jsme si o všech
knihách povídali obecně, bylo to vlastně i takové doporučení knihy
ostatním, proč stojí za to si knihu přečíst.
Tento projekt mi dělal radost, bylo zajímavé pozorovat, jaké
mají děti myšlenkové pochody, jakým způsobem pracují. Někdo
četl knihu a zároveň vypracovával úkoly na pracovní list. Jiný
chlapec naopak říkal: „Paní učitelko, já jsem to musel nejdřív celé
přečíst, to bylo tak napínavé.“ A až po přečtení knihy se vracel
k úkolům. (Četl knihu Dívka, která upíjela měsíc.) Většina dětí
přečetla knihu ještě před stanoveným termínem, některé děti
si chtěly rovnou půjčit další knihu. Samozřejmě, že některé děti
měly s četbou problémy a četly jen proto, že musely. Ale i tyto děti
měly ve finále radost z toho, že to zvládly.
Když to tedy shrnu – tento projekt byl určitě smysluplný a obohatil mě i děti. I proto letos v projektu pokračujeme.
Poděkování patří samozřejmě všem účastníkům – žákům, vyučujícím i zaměstnancům Místní akční skupiny SJN za zprostředkování kvalifikované lektorky i nákup knih, které máme k dispozici ve
školní knihovně pro další čtenáře. Navíc MAS ohodnotila snahu dětí
a každý malý – velký čtenář dostal malý dárek.
Díky všem!
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Jsme zpátky ve škole
Titulek platí v době uzávěrky novin pouze pro žáky 1. a 2. tříd.
Měsíční uzavření škol přineslo komplikace nejen rodičům, zaměstnavatelům, zaměstnancům, ale především těm nejmenším školákům. Po sedmi necelých týdnech školní docházky se v celé ČR
uzavřely všechny školy a nastalo to, co se už v jarních měsících
stalo součástí slovníku každého člověka, a to distanční vzdělávání.
Situace byla velmi složitá pro všechny žáky, rodiče i pedagogické
pracovníky. Těch faktorů, které vzdělávání na dálku ovlivňují, je
obrovské množství a je naprosto jasné, že tato forma vzdělávání
nemůže plnohodnotně nahradit každodenní prezenční studium.
Jsou-li na fotografiích naši prvňáci a druháci, tak touto cestou
upřímně děkuji všem rodičům, kteří se svým školákům po celou
dobu distančního vzdělávání zodpovědně a poctivě věnovali.
Hned první den, co se naši prvňáčci a druháci vrátili do
svých tříd, se jich třídní učitelky ptaly, jak se dařilo učení, když
nemohli být ve škole. Odpovědi byly téměř stejné, ve škole se nám
všechno učí lépe, po škole se nám stýskalo, chyběli mně spolužáci
a podobně. Tak doufejme, že měsíční výpadek z každodenní výuky
byl v tomto školním roce poslední.

Jednotné skupiny byly zachovány i ve školní jídelně.

Protože toto číslo je v roce 2020 poslední, dovolte, abych čtenářům Nepomuckých novin popřál klidné a příjemně prožité
vánoční svátky, co nejvíc osobní pohody, optimismu a především pevné zdraví.
Svým kolegyním a kolegům touto cestou upřímně děkuji za
odvedenou nejednoduchou práci v podmínkách, na které nikdo
z nás nemohl být připraven. Děkuji také rodičům za trpělivou
a zodpovědnou spolupráci při zvládání distanční výuky. Žákyním
a žákům školy přeji splnění vánočních přání a v době vánočních
prázdnin hodně radosti a příjemně prožité vánoční prázdniny.

Tentýž den, kdy s do školy vrátily první dva ročníky, zahájila provoz i školní družina.

Na závěr ještě jedna věta pro prvňáčky a druháky:
Opravdu velikou pochvalu si i na stránkách Nepomuckých novin
zaslouží všichni žáci prvních a druhých ročníků, kteří velmi zodpovědně po celou dobu pobytu ve škole od rána až do odpolední
družiny dodržovali povinnost nošení roušek.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Tentýž den, kdy s do školy vrátily první dva ročníky, zahájila provoz i školní družina.
Protože stále není povolena tělesná výchova, tak se školáci během dne vydávali
na krátké vycházky. Na snímku žáci 1. A na první společné vycházce.

Ve středu 18. listopadu vítalo školáky při příchodu do školy krásné podzimní slunce.

Žákům, kteří byli v té době stále na distanční výuce, jsme umožnili odběr obědů pouze do

Vstupy do tříd jsme upravili tak, aby se žáci prvního a druhého ročníku téměř nesetkávali.

donesených nádob a výdej byl improvizovaně řešen u bočního vchodu do školní jídelny.
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Vánoce ve firmě začínají
o letních prázdninách
Rozhovor s Jindrou Štěpánkovou
Text: Hana Staňková
Foto: archiv Jindry Štěpánkové, Hana Staňková

Hledala jsem pro rozhovor do prosincového čísla Nepomuckých novin
„něco vánočního“. A vzpomněla jsem si, kde pečou vánočky i cukroví
už od roku 1992 a navíc s certifikátem kvality FSSC 22000. Je to
rodinný podnik Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o.
Oslovila jsem Obchodní oddělení a sešla se ve Dvorci s Jindrou
Štěpánkovou. Dámou, jež je jedním z potomků zakladatele firmy
a jež spolu se svými dvěma bratry pekařství a cukrářství vede.
Ukazovala mi v mobilu fotografie krásně zdobených vánočních perníčků,
které doma peče pro rodinu a přátele. To mě dostalo, celé dny se
v práci zabývá pečivem a doma si pro radost peče. Asi to má v krvi…

Vaše firma existuje už 28 let, jak došlo k jejímu založení?
Firmu založil můj tatínek Jan Pondělík 1. 6. 1992, ale on už v oboru
působil od roku 1956, takže ty kořeny jsou hodně hluboko. Tatínek
zprivatizoval areál ve Dvorci, kde pracoval, bývaly to Plzeňské pekárny
a cukrárny, závod Klatovy, provoz Dvorec.
Co jste tomu říkali, že se tatínek takhle rozhodl? V té
době už nebyl nejmladší.
On byl ročník 1933. Byl vždycky akční a chtěl něco dokázat, nikdy se
ničeho nebál. Prostě přišel domů a řekl: „Já to budu chtít a chci, aby
to fungovalo.“ Byla to jeho srdeční záležitost i za toho státního podniku. Povolání mu bylo koníčkem.
Bylo to pro vás překvapení, nebo jste to tušili?
Úplné překvapení to nebylo.
Mluvili jsme o tatínkovi, ale vlastně jsme se nezmínili o mamince.
Maminka pracovala v pekárně taky, na expedici. V době, kdy to tatínek
začal rozjíždět, už byla v důchodu. Byla mu velkou oporou a každou
volnou chvíli trávili spolu nebo s vnoučaty.

Jak jste se do firmy dostali vy, druhá generace?
Postupně. Tatínek začínal s nejstarším bráchou, s Jendou, pak se
přidal Pavel a nakonec jsem nastoupila já s manželem. Jsme tady
všichni, celá rodina.
V současnosti vedete s bratry pekařství ve třech, jak máte
rozdělené kompetence?
Bratři se starají o výrobu pekařských a cukrářských výrobků, já vedu
ekonomické a obchodní oddělení.
Jaké to je vést firmu v rámci rodiny? Oddělujete firemní
a soukromé záležitosti?
Ano, oddělujeme, jinak to ani být nemůže. Ale bavíme se o tom i doma,
nejde to úplně odloučit, všichni jsou zainteresovaní.
Máte v rodině pokračovatele?
To je ještě všechno ve hvězdách. Dneska nikdo neví, co bude za rok.
Když my jsme k tomu přišli, také nikdo netušil, jak to bude. Já mám
dvě dcery, nejstarší brácha má dceru a syna a prostřední Pavel má dva
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kluky. Na kusy bychom pokračovatele měli, ale jestli by chtěli, nebo
nechtěli, to už je druhá otázka.

ale opravdu bylo z jednoho kusu, vezlo se do Pardubic a bylo tam
vystavené, máme i fotky.

Jaké jsou klíčové události z historie firmy?
Otevření nové prodejny ve Dvorci, koupě prodejny potravin v Blovicích, získání značky kvality Klasa na výrobek Linecké třené s džemem.
Výroba obřího perníkového srdce pro výstavu Gastro Pardubice vážícího 67 kg z jednoho kusu těsta.

Co obnáší získat značku Klasa?
Hlavní parametr je, že výrobek musí být ze sedmdesáti procent z ryze
českých surovin. Záleží hlavně na kvalitě. V našem lineckém třeném
je nejvíc mouky a tu my bereme z horažďovického mlýna. Odebíráme
suroviny od českých a hlavně regionálních dodavatelů, chceme podporovat místní.

Na co vzpomínáte nejraději?
Byl to obrovský nadhled a profesionalita, s jakou můj tatínek rodinnou firmu vedl. První kamion, který se odvezl do PENNY, těch okamžiků je mnoho.
Jak jste se dostali k vyrábění obřího srdce?
To bylo v roce 1998, Agentura Dobrý den z Pelhřimova vyhlásila pokus o rekord na Gastro výstavě. A můj tatínek řekl, že
zkusí udělat to největší srdce, jaké bude možné. Nevím už, jak to
dopadlo, jestli se to povedlo a srdce bylo zapsáno do knihy rekordů,

Vaše produkty prodávají i ve velkých potravinářských
řetězcích, jak se tam výrobky rodinné firmy dostanou?
Není to vůbec jednoduchá záležitost, v první řadě musí chutnat
a dalším významným parametrem jsou obchodní podmínky.
Účastníte se výběrových řízení, jak to probíhá? Představuji si nějakou komisi, co ochutnává.
V řetězcích to tak je, dodavatelé – pekárny, cukrárny – pošlou na
výběrové řízení sortiment na Vánoce nebo Velikonoce. A jeden den
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Dotazovali jsme se v Agentuře Dobrý den, zda mají obří perníkové
srdce zaregistrováno v České databance rekordů. Poslali nám zápis,
který nás překvapil:
Obří perníkové srdce
24. 10. 1998 Pardubice
Čokoládovny a. s. Praha upekly perníkové srdce o rozměrech: výška
157 cm, šířka 148 cm, tloušťka 5,5 cm, obvod 484 cm a hmotnost 67 kg.
Srdce bylo zdobeno cukrářskou technikou. Rekordu bylo dosaženo
24. 10. 1998 v rámci programu Gastro ´98 v Pardubicích.
Poslali jsme do Pelhřimova fotku i dobovou zprávu z tisku. V odpovědi
jsme si přečetli, že již bohužel mají jen zápis a nelze nic dalšího dopátrat.
Čokoládovny a. s. zřejmě na výrobě spolupracovaly – možná finančně.
Ale uvedli, že na základě zaslaných materiálů fotografii a informaci
o panu Pondělíkovi k zápisu doplní.

Jindra Štěpánková
se sourozenci - vlevo
Největší srdce z perníku na výstavě Gastro ´98 v Pardubicích,

bratr Honza, vpravo

zhotovitel srdce Jan Pondělík (uprostřed) se členy hodnotící komise.

bratr Pavel.

Rodiče Jan a Marie Pondělíkovi.

v týdnu zasedá komise a hodnotí ty výrobky, jestli se jim líbí – nelíbí,
chutnají – nechutnají, cenu a další parametry, záruky a tak. Pak to
vyhodnotí a nejpozději do měsíce nám pošlou výsledky výběrového
řízení, jestli jsme uspěli, nebo ne.
A to se dělá každý rok?
Každý rok. Napečeme na Vánoce o prázdninách, doručíme to tam
a čekáme, jak to dopadne. Je to takový risk, protože řetězců je
hodně, my ty výrobky pošleme třeba do pěti a když si nás vyberou
všichni, tak nemáme kapacitu to vůbec vyrobit.
Nastala někdy chvíle, kdy jste s tím chtěla takzvaně
„praštit“?
Myslím, že do takové situace se dostal asi každý, ale vždy se musí
najít způsob, jak jít dál.
Co je na podnikání nejtěžší?
Získat schopné, šikovné a poctivé zaměstnance, těch si
nesmírně vážíme.
Kolik máte zaměstnanců?
Kolem sedmdesáti. Máme výrobnu a ještě dvě prodejny, ve Dvorci
a v Blovicích.
Kolik se za směnu zpracuje surovin?
Záleží podle toho, co se vyrábí, jestli se dělá trvanlivé, nebo perníky, je to různé.

Kolik pečiva vyrobíte za rok? Třeba toho populárního
lineckého?
Lineckého vyrobíme 170 tisíc kusů.
Kam nejdál se vaše výrobky dostanou?
Ten okruh je velký. Zavážíme řetězec Albert, Globus, Normu,
dodáváme zboží na jejich centrální sklady a odtamtud jej oni
distribuují na jednotlivé prodejny. Pravidelně nám jezdí linky do
18 jednot po republice. Máme ambulantní prodej, to znamená,
že si na těch prodejnách vyberou zboží a řidič jim ho doplní
podle situace. E-shop neplánujeme, s potravinami je to složité.
Spíš distribuci přes rozvozce. Teď máme nového rozvozce, který
nám distribuuje směr Nymburk, Poděbrady a na tu stranu, co
už je pro nás daleko.
Změnily se chutě zákazníků za tu dobu, co firma funguje?
Měnili jste recepty?
My se držíme klasiky. Dělali jsme spoustu výrobků, ale trh je toho
už přesycený, takže jsme se vrátili k tomu, co je základ firmy.
Hodně výrobců dělá výrobky z nějakých směsí, ale my se snažíme stále péct z jednotlivých surovin. Nechceme to nějak ošidit.
Chceme, aby to bylo pořád dobré jako vždycky.
Využili jste nějaký rodinný recept?
Ano, nejstarší bratr Jan přispěl významným receptem, jedná
se o výrobek Šumavské povidláčky. Bratr Pavel má zase velkou
zásluhu na našich tyčinkách a preclících.

rozhovor měsíce
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Máte vy sama nějaký oblíbený výrobek ze sortimentu
pekárny?
To linecké třené, to je taková klasika, a z perníků mám ráda Chodskou tyčinku.

Budete hlídací babička?
Nevím, jestli budu hlídací babička, protože mladí bydlí v Praze.
Spíš si to užijeme na víkend, až přijedou, ale pokud budou potřebovat, tak ráda pohlídám.

Jak zasáhl vaše podnikání koronavirus?
Pro všechny je tohle období velmi těžké. Jak personálně, organizačně, tak i v zabezpečení všech hygienických opatření. Nemluvě
o zajištění výroby v době, kdy máte předem nasmlouvané zakázky,
které jste povinna splnit. Lidi nám zůstali doma v karanténě nebo
na ošetřovačce. Zatím stíháme, ale děláme i v sobotu, protože to
prostě jinak nejde.
Hygienické podmínky se změnily, samozřejmě, že ano. Nejhorší byl ten začátek, jaro bylo kritické. Přišlo nařízení – všichni
roušky, ale roušky nikde nebyly, takže se šily doma. Kamarádka
mi taky našila, abychom mohli všechny zaměstnance zabezpečit,
aby neměli kontakt s okolím bez ochrany úst. Nebyly dezinfekční
gely, mýdla, rukavice, prostě nebylo nic. V obchodech jsme museli
mít jednorázové rukavice, ty došly během chvíle, tak jsme používali sáčky. To jaro bylo fakt hrozné. Přes léto už jsme vše sehnali,
dokoupili, takže na druhou vlnu už jsme byli připraveni.

Co pro vás znamenají Vánoce – ve firmě i osobně?
Vánoce ve firmě začínají již o letních prázdninách prezentací
výrobků na výběrových řízeních, a pak, v případě úspěchu, výrobou prezentovaných výrobků.
V osobním životě to je především setkání s nejbližšími, pravidelné setkání přátel a zpívání koled o Štědrém večeru u stromečku,
výroba adventních věnců, pečení a zdobení perníčků, kterými
pravidelně obdarovávám své přátele a příbuzné.

V potravinářství musíte splňovat přísné hygienické
normy i bez covidu, že?
Samozřejmě, hygienické audity se dělají pravidelně, závozy do
řetězců jsou tím podmíněné.
Co byste dělala, kdybyste neměli pekařství?
Určitě bych pracovala v jiném oboru, třeba v reklamě, propagaci.
Je to mé původní zaměření.
Kdo se věnuje propagaci ve vaší pekárně? Kdo třeba
vymýšlel design obalů?
Tyhle věci řeším já. Snažíme se sjednotit obaly, které byly různé,
jak šly výrobky postupně na trh. Udělali jsme sadu obalů pro
linecké třené světlé a kakaové, design je stejný, akorát je to barevně
rozlišené. Kokosky, povidláčky, linecké koláčky, to je zase jiná
řada. Máme nový výrobek, meruňkový perník, tak jsme dělali
nový obal a zase jsme se snažili přiblížit k těm ostatním, aby měl
styl podobný těm, co už máme.
A kdo vytvořil logo firmy?
To vymýšlel tatínek s jedním pánem z Petrovic u Klatov. On byl
malíř, který si maloval pro radost. Dali spolu dohromady naše logo,
takové jednoduché, trošku naivní, ale čitelné a jasné.
Ovlivnilo vaše podnikání vybudování dopravního uzlu ve
Dvorci, který byl dokončen v září loňského roku?
My jsme měli problém, když se to předělávalo a bylo to zavřené,
protože zaměstnanci neměli kde zaparkovat. Ale teď to funguje,
myslím, velmi dobře. Parkoviště je prima, je to takové uspořádané
a není to úplně zaplněné. Lidi ale parkují i tady u prodejny, protože zastaví, nakoupí a nemusí tam zajíždět.
Jak se vám spolupracuje s městem Nepomuk?
Velice dobře, pan starosta je velmi vstřícný člověk.
Dopřejete si dovolenou?
Letos se nikam nemohlo, ale na odpočinek se vždycky snažíme
těch pár dnů najít.
Jak relaxujete?
Já chodím ráda ven do přírody, mám sedmiletou fenku kavalíra,
takže procházky s ní.
Jezdím ráda na kole, lyžuji, podnikám výlety s rodinou. A v současné době mám dvouměsíčního vnoučka, to je největší radost.

Kdy se začíná péct na Vánoce?
Koncem září, začátkem října se najíždí. Nezačínáme tak úplně
vánočním pečivem, děláme už několik let perníky čertů a Mikulášů do jednoho řetězce, a ty se vyrábějí už v říjnu.
Co byste chtěla zákazníkům před Vánoci nabídnout?
Tradiční nabídku vánočního čajového pečiva, vánočky s mandlemi
a rozinkami, jak klasickou velikost, tak i velkou rodinnou.
Máte v sortimentu nějaké novinky?
Máme novinku Meruňkový perník, o tom jsem se zmínila, a po
letech jsme opět zařadili do výroby perník Chodská tyčinka.
A jaké máte plány do budoucna?
Těžko říct. Investujeme do vybavení. Máme nový balicí stroj, ten
se nám teď vyplatil, když jsme dělali 45 palet perníků do Aholdu.
V letošním roce jsme spustili nové webové stránky, které aktualizujeme. Spolupracujeme s místní nepomuckou reklamkou
HD Reklama a jakékoliv věci, co se týkají reklamy, řešíme s nimi.
Detaily se ladí přímo na místě a spolupráce s nimi je velmi dobrá.
Co byste vzkázala na závěr čtenářům Nepomuckých novin?
Především bych popřála hodně zdraví, aby se svými nejbližšími
strávili klidné a pohodové Vánoce a aby tohle pro všechny obtížné
období bylo už brzy za námi.

Děkuji za rozhovor.

Jindra Štěpánková se narodila v roce 1963.
Původním povoláním je aranžérka, nyní je spolu se
svými bratry jedním ze tří spolumajitelů firmy Jan
Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. Řídí
ekonomické a obchodní oddělení.
Bydlí ve Švihově u Klatov, je vdaná a její manžel
pracuje také v rodinné pekárně. Má dvě dcery a jednoho vnuka.
Ve volném čase ráda jezdí na kole, lyžuje a chodí na
procházky se svým psem nebo cestuje s rodinou.
Její oblíbenou hudební skupinou je Kryštof a Queen,
poslední přečtenou knihou Pěšky mezi buddhisty a komunisty od Ladislava Zibury.
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Muzeum mění plán výstav
Vzhledem k aktuální situaci a omezením se výstava akademického
malíře Viktora Peška v Městském muzeu a galerii Nepomuk
přesunula z původně určeného termínu listopad – prosinec
2020 na leden – únor 2021. V případě, že začne v prosinci platit
stupeň 3 vládních nařízení, otevře se výstava betlémů Milana Baše
a výstava obrazů Evy Hubatové. Více informací na tel. 371 592 546.
Otevírací doba Městského muzea a galerie o vánočních svátcích
a po novém roce (v případě příznivé epidemiologické situace):
21. - 23. 12. 10.00 – 11.30 / 12.00 – 16.00
24. – 27. 12. zavřeno
28. – 30. 12. 10.00 – 11.30 / 12.00 – 16.00
31. 12. – 3. 1. zavřeno

Nad vánočním vydáním
Zelené Hory
V úvodním příspěvku sborníku jižního Plzeňska Pod Zelenou
Horou se autor Jiří Sankot věnuje vzácně zachované korespondenci
žáčků národních škol ve Chválenicích a Prusinách, kterou na
popud svých učitelů posílali na bojiště první světové války nejen
svým příbuzným, ale i úplně cizím vojákům.
Víte, kde bychom ve svém nejbližším okolí nalezli kostel
bez věže? Stojí od poloviny 18. století ve Štěnovicích. Vznikl
z hospodářského objektu a o tom, proč mu byla upřena důstojná
věž, píše místní historička Alena Vlčková.
Náhodný objev nápisu na soklu jednoho starého kříže na pomezí
západních a jižních Čech vzbudil pozornost archiváře Vladimíra
Červenky, který se úspěšně zhostil pátrání po okolnostech
postavení kříže i osobnosti jeho donátora.
Přeštičtí občané chodí při cestě na hřbitov kolem budovy, které
je právě letos rovných 160 let. Je to bývalý špitál, dům s číslem
popisným 43, který stojí v místech někdejší návsi osady Pohořko,
kde býval dříve rybníček. Za svůj vznik vděčil objekt jednomu
z nejosvícenějších kněží, kteří v Přešticích působili, E. V. Řičákovi.
O 17. konferenci spolku Genius loci českého jihozápadu na téma
poddanských měst v českých zemích, která se konala 21. září 2020
v Přešticích, referuje podrobně Marta Ulrychová.
V oblíbených vzpomínkách pamětníků zavítáme do učiliště
v Oselcích na počátku 60. let minulého století, na zabijačku ve
Snopoušovech a naučíme se věštit ženichy podle „svatoondřejského
čarování“.
Nekrologem k odchodu významného regionálního pracovníka
a mj. i našeho spolupracovníka Bohuslava Šotoly z Nepomuku naše
listování sborníkem pro letošek končí.
Věřme, že příští upoutávky na vlastivědné čtení budou vycházet
již v radostnějších časech!
Věra Kokošková
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Pozvánka na online
koncert Rybova díla
V pátek 11. prosince od 19 hodin z Galerie Masné krámy
Vystoupí Michaela Katráková s Classicali Ensemble
Přenos bude zajištěn živě bez diváků rovněž prostřednictvím
facebooku města Nepomuk
Online koncert 3+1 Ryba zahrnuje díla skladatele Jakuba Jan
Ryby, který má v letošním roce dvojité výročí (narození /1765/
a úmrtí /1815/). Konkrétně se jedná o tři typy pastorální mše.
(Kromě klasické „Rybovky“ složil tento skladatel ještě méně
známé vánoční mše Missa pastoralis in C a Českou mši půlnoční.) Dojde k představení vybraných částí všech tří děl formou
koncertu v prostorách Galerie Masné krámy v Plzni a zároveň
budou mluveným slovem představeny Rybův život a dílo. Jakub
Jan Ryba prožil mládí v Nepomuku, kde se ve Svatojánském
muzeu nachází jeho stálá expozice. Pořádají Západočeská galerie
a Pod Zelenou Horou, z. s. za finanční podpory Plzeňského kraje.

Knihovna upravuje ceník
Městská knihovna Nepomuk bude mít s platností od 1. ledna vyšší
ceny. Základní roční poplatek pro čtenáře bude: dospělí 150 Kč
(původně 100 Kč) a děti 50 Kč (původně 40 Kč
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zveme vás
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Předvánoční pátrací
hra
po Nepomuku
ÚKOLOVÁ HRA PRO RODIČE
S DĚTMI (NEBO DĚTI OD CA
10 LET)NA 10 STANOVIŠTÍCH

mapu stanovišť vyzvedni ve Fénixu, na FB
nebo na www.fenix-nepomuk.cz
projdi stanoviště, plň úkoly a slož tajenku
pošli nám odpovědi a/nebo tajenku na email,
fb či do poštovní schránky ve Fénixu
uzávěrka přijímání odpovědí je 18.12.
21.12. vylosujeme výherce

www.fenix-nepomuk.cz
606 032 707
FénixNepomuk
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300 Mb/s
INTERNET + TV

95

Kč
/měs.

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.
VELMI RYCHLÝ INTERNET / TV PROMO ZDARMA
JEDNODUCHÁ INSTALACE / SILNÝ WIFI ROUTER

MÁTE PŘIPOJENÍ OD
KONKURENCE? PŘIPRAVÍME
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025

www.starnet.cz/akce
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platnost do 31. 12. 2020

STNÍ
MÍ

HN

VÁNOČNÍ
POHLAZENÍ
SE ZDEŇKEM
JUNÁKEM
během adventu Po–Pá 9.45–10.00
vánoční tradice & velká vánoční soutěž

Nepomuk | 106.7 FM | R-PLZEN
SPECIÁL VÁNOCE VE SLUNEČNÉ 21.–25. 12. 13.00–14.00
PLZEN_inz_186x136_vanocni_Junak_5mm_spad_press.indd 1

20.11.2020 9:06:47
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Oslovili jsme tentokrát i místní p
„Jak hodnotíte podmínky podniká
Jaký dopad na vaše podnikání o
s epidemií koronaviru a opatřen
Jak by vám mohlo město N
(v souvislosti s koronavir
I přes bouřlivé období se sešlo

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, 335 01 Nepomuk

Hlavním výrobním programem jsou:
- subdodávky dílů pro stavební a průmyslové stroje
- subdodávky sestav a dílů pro dřevoobráběcí stroje
- subdodávky montážních sestav pro textilní stroje
Hlavní zákazníci : Homag Group, Caterpillar, Hamm, Rieter

ELITEX Nepomuk a.s. hledá pro posílení pracovního kolektivu pracovníky těchto profesí:
Pracovník/ - ice technické kontroly

SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj nebo Nj výhodou
vhodné i pro absolventy
Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů
Obsluha vysekávacího lisu, Laseru,
Ohraňovacího
se nepodařilo
vyřešit i přeslisu
několikaleté úsilí, přestože městu
SOU, 3 směnný
provoz všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší souvycházíme
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení
Svářeč
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
SOU, svařovací situaci
průkazočekáváme
CO2
silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
firmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Skladník
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet
SOU, průkaz na obsluhu VZV výhodou, 1pro
směnný
provoz-prodloužené
směny s koronavirem nám zřejmě
ně vhodné
podmínky. V souvislosti
nijak pomoci nemůže.
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci, zázemí stabilní
společnosti,
závodní
stravování, jazykové kurzy,
Ladislav
Janovec,
veterinář
nárůst mezd a další benefity. Další informacePodmínky
o společnosti
na : www.elitexnepomuk.cz
ze strany
města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti
V případě zájmu o některou z nabízených
pozic
nás kontaktujte
s epidemií
koronaviru
očekávám pochopitelně omezení činnosti
na tel.č. 601350657, 724432974 nebo emailu
ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

EKOLES
HAJŠMAN KAREL
spol. s r. o.
tel.: 602 108 863,
602 468 402
e-mail: ekoles.kh@seznam.cz
Firma EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r. o.
nabízí palivové a štípané dřevo:
- palivové dřevo v délkách 2 – 4 m,
pouze celý kamion, tj. 30 – 50 prm
CENA Kč 300,-/1 prm včetně dopravy.
- štípané dřevo v délkách 25 – 50 cm,
pouze celý kontejner, tj. 8 prms
CENA Kč 6 000,-/ celý kontejner včetně dopravy
(délka 25-35 cm)
Kč 5 500,-/ celý kontejner včetně dopravy
(délka 36-50 cm)

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

?

Marc

Ač to
jeni. S
nám
méně
na m
rychl
aktuá
dopa
každo
S rod
ačkol
že jsm
tech v
home
a ohle
učini
devší
a nev

Vážení občané, pomoh
PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU
drobného podnikání n
město našlo vho
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- kdyby
Kč
staré
školy?
Hlasujte v
• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.
• Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
• Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,
nebo na tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373
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Anna Rybová
V předvánočním čase si na stránkách Nepomuckých novin opamanžela a současně živitele sedmi dětí, přičemž nejmladšímu
kovaně připomínáme osobnost a dílo Jakuba Jana Ryby, známého
synovi nebylo v době otcova úmrtí ještě ani pět let.
hudebního skladatele, učitele, regenschoriho a spisovatele, autora
V problémech se zmítala i rožmitálská škola, která přišla
slavné České mše vánoční, narozeného 26. října 1765 v nedalekých
o schopného učitele. Ujmout se jí měl syn Josef Arnošt, který ale
Přešticích. Tentokrát se více zaměříme na životní osudy jeho ženy
plánoval další studia a pedagogem se stát nechtěl. Nakonec do
školy nastoupil jeho bratr Vilém, což však, jak se vzápětí ukáAnny, která mu dlouhá léta stála po boku a obětavě vytvářela
zalo, nebyla dobrá volba. Josef Ryba se k této tíživé záležitosti
zázemí pro jeho namáhavou práci.
Roku 1765 se Jan Jakub Lagler oženil v Praze s Kateřinou Gayeropozději vyjádřil ve svém deníku: „Skutečně nebylo žádné jiné
vou. Nejprve působil jako důchodní arcibiskupského panství Dolní
východisko, které by odvrátilo nastávající bídu mé matky a souBřežany, později coby purkrabí arcibiskupského panství Rožmitál.
rozenců. Nemohl jsem se však k tomu odhodlat. Byl to příliš velký
Dcera Anna Antonie Alžběta přišla na svět v Rožmitále, pokřtěna
skok od mých vzletných plánů k této nečekané a tísnivé skubyla 26. dubna 1769. O jejím děttečnosti. Já, jemuž nedávno
ství nemáme bližší informace,
málem nestačila všechna
jistě ale bylo ovlivněno smrtí
tuzemská učiliště, měl jsem
matky, jež skonala v květnu 1775.
zrezavět jako obyčejný vesPohřbena byla v kryptě farního
nický učitel! […] Z tohoto
kostela Povýšení sv. Kříže ve
tísnivého stavu mne vysvoStarém Rožmitále.
bodil bratr Vilém, který se
Otec se později znovu oženil,
dobrovolně rozhodl věnovat
v roce 1779 pojal za manželku
se škole a opuštěné rodině.
vdovu Kláru Havránkovou,
Vilém nebyl bez schopností
rozenou Vaněčkovou, která
a zajímavých vlastností, ale
pocházela z Hostomic. Tady se
oddal se zcela nespoutaným
vášním. Odstoupil jsem mu
poprvé provdala roku 1770 za
Jana Josefa Havránka. Druhá
se sklíčeností plnou předsvatba se konala v Třebsku, kde
tuch právo konat povintehdy Klára byla hospodyní na
nost, k jejímuž plnění jsem
faře u svého bratra Filipa Jana
se sám nemohl odhodlat.
Vaněčka.
Nicméně celé břímě starostí
Budoucí životní partner
spočívalo stejně na mně.
Anny Laglerové přišel do RožV nesnázích nevěděl nikdo
mitálu pod Třemšínem v roce
kromě mne dát radu nebo
1788. Do manželství vstoupomoc. Vilém se plně oddal
pili 26. července 1790 v Třebbezstarostnému a pohodlsku, kde je oddal výše zmíněný
nému životu, do něhož ho
Filip Vaněček. Krátce předtím
postavil nezasloužený úřad,
ztratila Anna otce, jenž skonal
o jehož povinnosti se pra12. května 1790.
málo staral.“
Postupně se Rybovým naroVětšinu úkolů týkajících
dilo třináct dětí, z nichž se však
se školy zastával provizor
Antonín Štědrý, narozený
dospělosti dožili pouze Josef
roku 1790 v Hostomicích,
Jakub Jan Arnošt (*1795), Vilém
Josef Alexandr Prosper (*1797),
zatímco o domácnost pečoVáclav Jakub Prosper (*1800),
vala Anna. Po třech letech
Filipina Anna Terezie (*1803),
se Vilém rozhodl školu
opustit. Vyřešení další
Marie Rosalie Anna (*1805), Klenelehké situace napomentina Anna (*1808) a Jakub Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku, foto Lenka Špačková
Jan Filip (*1810).
mohl Štědrý. Ačkoliv byl
Ambrož Jakub (*1791), Jakub Josef Jan (*1793), Terezie Kateřina
výrazně mladší, nabídl Anně manželství. Vilémův odchod se
opět neobešel bez obtíží, poté se na podzim 1818 odebral do
Anna (*1798) a Anna Terezie (*1802) zemřeli v dětském věku, FranPrahy. Svatba Anny Rybové s Antonínem Štědrým se konala
tišek Jakub Januar (*1807) v den příchodu na svět a dcera Anna se
8. února 1819.
roku 1813 narodila mrtvá.
Podle vzpomínek syna Josefa se následně do rodiny vrátila
Anna s manželem prožívala všechny každodenní radosti a staztracená pohoda a Štědrý se choval dobře k dětem i matce.
rosti, trápení nad ztrátou potomků, jeho úspěchy i problémy
pramenící z neshod s představenými rožmitálské školy i z nepoDokonce se zlepšovalo její zdraví, kterému uškodily předchozí
chopení místního obyvatelstva. Snažila se porozumět jeho životproblémy. Spokojenost však netrvala dlouho. Již od roku 1820
ním hodnotám a být mu oporou v závratném pracovním tempu.
trpěla Anna často kašlem, jemuž neprospívala přílišná pracoPokud připočteme péči o domácnost a děti, jednalo se jistě
vitost. Později si stěžovala na občasnou bolest pod levou lopato nesnadné poslání.
kou, načež jí syn Josef stanovil potřebnou životosprávu, kterou
Další těžké chvíle ji ovšem teprve čekaly. Nenadálá smrt životovšem nedodržovala. Dne 16. dubna 1823 onemocněla těžkým
ního partnera, jenž 8. dubna 1815 spáchal sebevraždu, přivedla
zápalem plic a 22. dubna 1823 zemřela. Pohřbena byla o dva dny
Annu Rybovou do bezvýchodné situace, neboť rázem ztratila
později na původním hřbitově u farního kostela Povýšení

historie / Fénix

Nepomucké noviny / prosinec 2020

sv. Kříže ve Starém Rožmitále, zrušeném roku 1854. Antonín Štědrý
se v roce 1824 oženil s Josefou Ježkovou a rožmitálskou školu vedl
až do smrti roku 1840.
Josef Arnošt Ryba na matku dojemně vzpomenul ve svém
deníku: „Bylo mi, jako by velká část mé bytosti zemřela s ní.
Moji ctihodní rodičové museli odejít příliš záhy, aniž se dožili
na dětech plodů své nesmírné starostlivosti, nejnamáhavějších
snah a příliš četných obětí. Moje matka byla láskyplná, skromná
manželka, nadmíru učinlivá, pečlivá matka a hospodyně. Od nejčasnějšího mládí, kdy svou matku záhy ztratila, přestála velké
utrpení, které snášela s velkou pokorou. Mému otci byla oddána
bezmeznou láskou a odevzdaností, její poddajná, více pasivní
povaha se dokonale hodila k jeho ohnivému temperamentu. Oba
pečovali v čistém souzvuku o naši výchovu a vzdělání. […] Ve své
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poslední nemoci ztratila vědomí až ve smrti: když se přesvědčila
o její nutnosti, přiznala s lítostí, že nečekala tak brzký konec,
ani si ho nepřála: bylo prý její nejvroucnější modlitbou, aby žila
ještě aspoň pět let; protože však je smrt neodvratná, spokojuje se
s tím. Uspořádala svou poslední pobožnost s největším pokojem
mysli, zavolala k sobě své děti, požehnala jim a napomenula je
ke svornosti a k poslušnosti k otčímovi. Toho prosila, aby zůstal
dětem dobrým otcem. […] V inventáři po ní, který mi poslali,
nemohl jsem bez slz přečíst hned první řádky: Ze šperků atd.
se nic nenašlo, jen jeden zlatý snubní prsten z prvního manželství, který však – podle posledního přání zůstavitelky – musel
s ní být pochován.“
Lenka Špačková

Silnice „včera“ a dnes
Jak se změnila hlavní silnice na Plzeň za 100 let, můžete srovnat
na obraze Karla Votlučky z roku 1920 a na vedlejším současném
snímku. Malíř stál na polní cestě u rybníka Pazderna, která se

foto Pavel Motejzík

dochovala dodnes (kvůli stromům nelze přesný pohled dnes
vyfotit). Tato cesta se napojovala na císařskou silnici, dnes hlavní
silnici I/20, která vedla po můstku a mezi patníky.
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IVX. Nepomucká hnětýnka
se uskutečnila letos netradičně
Jelikož nám situace v naší republice nedovolila pořádat tradiční
soutěž o nejlepší hnětýnku Nepomucka roku 2020, byly jsme
nuceny změnit celou koncepci výstavy.
Nejdříve jsme chtěly akci zrušit, ale spousta dotazů, zda bude
soutěž, nás přesvědčila, že by to nebylo dobré. Po dlouhém váhání
jsme se tedy rozhodly a vytvořily sběrné místo na Zelenohorské
poště – stálém místě konání našich akcí. Sběrné místo fungovalo
jen jeden den za přísných hygienických opatření.
Soutěžící jako každý rok přinášeli hnětýnky (3 kusy) a hned byli
odměněni za účast lněnou utěrkou. Celkem jsme vybraly 46 sad
soutěžních hnětýnek, což bylo velmi dobré, jen nás mrzela neúčast
místní MŠ.
Ještě v pátek jsme vše nafotily a připravily k vložení na náš Facebook, aby všichni, kdo se chtěli zúčastnit hlasování pro jednotlivé
hnětýnky, měli vše připravené – hlasovalo se jen do středy. Poté
jsme hnětýnky vyhodnotily my a také jsme sečetly hlasy na našich
stránkách. Po celkovém součtu jsme odměnily vítěze.
1. cena – ruční vysavač – hnětýnka č. 16
2 cena – kávovar – hnětýnka č. 12
3 cena – varná konvice – hnětýnka č. 45
I další ceny (mixér, skleničky, tác, pánvičky apod.) již všichni obdrželi. Také byly maličkostmi (láhev na pití, dětská baterka, dětské
hodiny apod.) ohodnoceny všechny děti.
Děkujeme panu Kroupovi za bezplatné poskytnutí prostor, panu Holubovi za sponzorský dar a dále našim rodinným příslušníkům za pomoc při fotografování a ukládání na
naše stránky.
Doufáme, že se situace zlepší a my se budeme moci zase setkávat osobně (adventní setkání). Těšíme se na rok 2021.
Jana Augustová, Nepomucké kuchařinky, z. s.

foto Nepomucké kuchařinky

PF 2021
Pokojné vánoční svátky, velkou naději a hodně zdraví
v této pohnuté covidové době posílám všem
obyvatelům Nepomuku spolu s touto kopií třeboňského
mistra ze 14. století.
Ladislav Čáslavský + malíři Ateliéru „K“
Augustina Němejce v Nepomuku
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Fénix přeje krásný adventní čas
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk.
V době uzávěrky novin nemáme žádné informace o termínu možného otevření centra. Samozřejmě kurzy začneme, jakmile to bude
možné. Většinu seminářů jsme posunuli na období po novém roce.
V listopadu jsme ale napřeli síly do nových aktivit – pomoci lidem,
pomoci zvířatům a pohybu s radostí. Nové podněty, které v nás
vyvolávají radost, jsou potřeba kdykoliv. A když pomáháme jiným,
můžeme cítit vděčnost už jen za to, že můžeme – protože to znamená, že se nemáme zas až tak špatně, jak si třeba myslíme.
Vyrob přáníčko lidem v nemocnicích
Oslovili jsme nemocnice v Klatovech, Horažďovicích a ve Stodě, zda
by jim udělalo radost, kdyby jim před Vánoci přišla ručně vyrobená
přáníčka pro personál i pacienty, kteří budou v nemocnici trávit
Vánoce. Ohlas byl velmi kladný, a tak vás všechny zveme k vyrábění
– provedení přáníček se meze nekladou, jen by měla být do velikosti
A4 a převozuschopná. Materiál na výrobu je k zapůjčení ve Fénixu,
anebo po domluvě je možné nechat si ho dovézt, tel. 606032707.
Předvánoční pátrací hra po Nepomuku
Hra vhodná pro rodiče s dětmi cca od 4 let (některé úkoly jsou
hravé, některé vědomostní) nebo pro samostatné děti. Hra je volně
přístupná na 10 stanovištích do 18. 12., lze navštívit kdykoliv kterékoliv z 10 míst, plnit úkoly a sbírat písmena do tajenky. Mapa je
k vyzvednutí ve Fénixu (venku před vchodem), nebo ke stažení na
našem webu nebo facebooku. Tajenku nám zašlete do 18. 12., 21. 12.
vylosujeme výherce. Případné poškození nebo ztráty nám prosím
neprodleně hlaste. Přejeme vám radostný zážitek!
Adoptuj krmelec
Přednáška o tom, jak a čím krmit přes zimu zvířata v lese a který
krmelec můžeme naplnit. Sledujte info na webu a fb.
Zdobení stromečků v lese s MC Beruška
Společně ozdobíme ovocem a zeleninou stromečky pro zvířátka,
předběžně všední den v prosinci 16:00–18:00 hodin, sledujte náš
web a fb.
Na některých kurzech jsou volná místa, je možné se přihlásit
a kurzovné zatím neplatit. Pokud by nedošlo k otevření kurzů,
budeme samozřejmě již zaplacené kurzovné vracet.
Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti s tancem, naučíme vás vše od úplného začátku.
Ve stylu Rueda de Casino se tancuje v kruhu a partneři se střídají
za letu během tance. Michal Kabát s partnerkou Markétou, 15 lekcí
/ 900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč za osobu 27+.
Keramika pro děti 4+ s rodiči – nový termín tvoření s oblíbenou
lektorkou Jitkou Kahounovou, pátek 14:00–15:30, 15 lekcí / 800 Kč
Kurz angličtiny pro věčné začátečníky – podle učebnice Angličtina
pro začátečníky krokovou metodou s CD se 3 hodinami poslechů.
Věra Burdová, úterý 18:00–19:00 hodin, 1650 Kč / 15 lekcí
Německý jazyk pro začátečníky / mírně pokročilé – čtvrtek
17:00–18:00 hodin, Alena Rattayová, 15 lekcí / 1500 Kč
Počítačová grafika pro děti 10+ – fotomontáž, video s hudbou,
retušování, Inkscape, Sketchup… Lenka Křepelková, pondělí 15:00–
16:30, 15 lekcí / 1300 Kč
Poznáváme svět všemi smysly – pro děti 7+, čtvrtek 14:00–
16:00 hodin
Převážně venkovní kroužek za účelem poznávání přírody, svého
okolí i sebe sama. Koloběh roku – aktivity dle měsíců a ročního

období. Aktuální témata. Inspirace navzájem. Program se bude
utvářet podle skupiny. Jak děti vnímají svět, když mají důvěru a prostor? Lucie Korbová, 15 lekcí, 800 Kč.
Akce a semináře: je možné se hlásit a semináře hradit, až budeme
vědět, zda se uskuteční.
3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný
kurz, čtvrtek 10. 12. Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny. 16:00–17:30 pro děti 10+ a 18-20 pro dospělé (190 Kč / 250 Kč)
Seminář výroby vánočních ozdob z korálků, neděle 13. 12., se
Zuzanou Smith, 14:00–17:00 hodin. Domů si odnesete 4 kusy ozdob
(dle vlastního výběru), 390 Kč.
Čchi kung pro ženy, 17. 12. a 21. 1., s Hanou Reitspiesovou, 18:00–
20:00 hodin, 390 Kč. Seminář se cvičením, v plánu je navázat po
novém roce pravidelným kurzem.
CCHI KUNG doslova znamená práce s energií. Patří mezi nejpopulárnější energetická cvičení, jeho stáří se odhaduje až na 3000 let.
CCHI KUNG je sestava různých jednoduchých fyzických a mentálních cviků, které dodávají energii do těla.
Seminář SHIATSU, pondělí 11. 1., s terapeutkou Hanou Reitspiesovou, 18:00–20:00 hodin, 390 Kč předem. Povídání o této metodě
japonské masáže, ukázka ošetření, jednoduché techniky na ošetření sebe i blízkých – masáž se provádí na oblečených klientech.
Seminář základů šití na stroji, neděle 17. 1., 14:00–17:00 hodin.
Obsluha stroje, typy jehel, nití… trocha teorie a praxe – šití látkového sáčku na chleba, bylinky apod. V ceně 390 Kč je materiál,
přihlášení předem. Klára Kučerová, @Planet-Ka.
Seminář Tajemství pánevního dna I, sobota 30. 1., s akreditovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou, v čase 11:00–19:00, přihlášení s platbou předem nutné, 1800 Kč. Kurz se zabývá mnoha
tématy nejen z pohledu západní fyzioterapie a psychosomatiky,
ale i z tisíce let prověřených znalostí východních nauk. Metoda
3×3 Školy pánevního dna, kterou používá, v sobě propojuje nejen
tělesnou rovinu, ale pracuje i s emocemi a s rovinou energetickou.
Cvičení je velmi jemné a nenáročné, a tak je kurz vhodný pro ženy
všech věkových kategorií.
Seminář plstění – zimní panenky, neděle 7. 2., 14:00–17:00 hodin,
oblíbený tvořivý a relaxační seminář se Zuzanou Smith. Přihlášení
a platba předem, materiál je v ceně 390 Kč.
Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. Dotace 20 hodin, 20.–21. 2.
Tento kurz je vhodný nejenom pro pedagogické pracovníky, ale
pro všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost
nevyužijí kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu
obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP s neomezenou platností. (Č. j.: MŠMT-36508/2015-1-986). Více
info v přihlášce.

Otevírací doba kanceláře
(může se změnit dle konání kurzů):
pondělí, čtvrtek, pátek 10:00–12:00, 13:00–16:00, úterý
10:00–12:00, 13:00–15:00, středa 13:00–18:00
Zavřeno o vánočních prázdninách 23. 12. – 3. 1.
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz,
www.fenix-nepomuk.cz; FB @FenixNepomuk
Lucie Korbová a tým Fénixu
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Svatojánský koutek
Stanislav Přibyl o sv. Janu Nepomuckém

Obálka knihy P. Stanislava Přibyla Karlův most
– V souvislostech víry a ducha

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, zdroj: Wikipedie

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, ThD., redemptorista, v současné době generální sekretář České biskupské konference,
napsal knihu o pražském Karlově mostě, která vyšla v roce
2019 v Karmelitánském nakladatelství v Praze. Jak sám v úvodu
sdělil, zamýšlel napsat duchovního průvodce po jednom z nejkrásnějších mostů na světě, jenž je posvátným místem Prahy,
neboť – kromě jiného – se stal svědkem mučednické smrti sv.
Jana Nepomuckého. Kniha pojednává o třiceti sochách a sousoších světců, kteří „vydávají svědectví o duchovním dědictví
Prahy a České země“. Osobnosti sv. Jana Nepomuckého a jeho
soše věnuje autor samozřejmě – jako jiným svatým – zvláštní
kapitolu, ale jako jedinou ji zmiňuje i v Úvodu. Jeho slova jsou
velmi výstižná, a tak jsem se rozhodla jimi zaplnit dnešní
Svatojánský koutek: „Princip mostu je jednoduchý: dva pilíře
pevně opřené o zem překlene oblouk. Most je nejen stavbou
či komunikací, ale i symbolem lidského života. Inspiruje nás
svou konstrukcí, abychom pevně stáli na svých nohou a současně se dokázali sklonit ke svému bližnímu a překlenuli to,
co nás dělí. … Každý, kdo má možnost a prostředky k tomu,
aby mohl pevně stát na nohou života, dostává s tím i čestnou povinnost nežít sám pro sebe. Proto byl titul pontifex,
„stavitel mostů“, čestným titulem nejprve římských císařů
a poté papežů. Ten, kdo se jeví jako pán světa, má být tím,
kdo staví mosty, aby lidé k sobě nacházeli snadnější cestu.

Pohled z Karlova mostu k Pražskému hradu, sídlu českých králů
a prezidentů, nám připomíná tuto jejich povinnost spojovat.
Z mostu však není nutno hledět jen vzhůru k Hradčanům, je
dobré se podívat blíž, na sebe, a pak na onoho svatého na mostě,
svatého Jana Nepomuckého. Není to pro náš národ snadno stravitelný svatý. Byl vždy ctěn i vysmíván, uznáván i znevažován.
Je však bezesporu nejznámějším českým svatým. Jeho sochy
najdeme snad ve všech světadílech kromě Antarktidy. Většinou na mostech. Upomíná to na způsob jeho smrti a „pohřbu“,
ale také na jeho „druhý život“, kdy se stává svatým na mostě
i tak, že spojuje. Nás Čechy činí v tomto smyslu národem světoznámým, ale svým životem i smrtí poukazuje na to, že spory
řeší dialog, a nikoli prosazování svého za každou cenu, a že je
někdy moudřejší mlčet než mluvit. Jan vypráví o stavovské věrnosti a o věrnosti vůbec, a o tom, že jsou ještě vyšší hodnoty
než záchrana lidského života za každou cenu: dodržení daného
slova, statečnost, jasný postoj a současně diskrétnost. Pět hvězd
kolem Janovy hlavy, symbolizujících latinské slovo tacui („mlčel
jsem“), poukazuje na hodnotu slova vyřčeného i nevyřčeného. To
je v dnešní době inflace slova a informací velmi cenná deviza.“
Skvělá a pádná slova P. Stanislava Přibyla! Najdeme je v jeho
knize „Karlův most – V souvislostech víry a ducha“.
Marie Bílková
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Vánoční bohoslužby 2020–2021 v Nepomuku
a farnostech odtud spravovaných
Neurazy/
Žinkovy

Datum

Nepomuk

Vrčeň

Prádlo

NE 20. 12. 4. neděle
adventní

10.00 MS – JK

8.00 MS

9.30 MS

ČT 24. 12.
Štědrý večer

22.00 MS – JK

20.00 MS

16.00 MS

PÁ 25. 12.
Narození Páně

10.00 MS – JN

Neurazy 8.00 MS

Kasejovice

9.30 MS
Kotouň
10.00 MS
Budislavice 17.00
MS

SO 26. 12.
Sv. Štěpána

14.00 Mileč
koncert

8.00 BS

NE 27. 12.
Svaté rodiny

10.00 MS – JN

8.00 MS

PO 28. 12.
Svatých Mláďátek

17.00 MS - JK

18.00 MS

ÚT 29. 12.

7.30 MS - JN

18.00 MS

ST 30. 12.

16.00 MS – JN
Adorace

PÁ 1. 1. 2021
P. Marie a Nový rok

10.00 MS – JK

MS – Mše svatá

10.00 MS

9.30 MS

7.30 MS - JN

ČT 31. 12.
Sv. Silvestr

BS – Bohoslužba slova

Kotouň/
Budislavice

Budislavice 18.00
- Vánoční
muzicírování

18.00 MS
DKS Žinkovy 10.15
MS
8.00 BS

18.00 MS
Adorace
9.30 MS

DKS – Dům klidného stáří v Žinkovech

Pomník Patera Cibuzara
zničen při autonehodě

V Nepomuku pomáhá
17 Dobrých andělů

V pátek 16. října došlo ke zničení pomníku Patera Františka
Cibuzara u sádek u Prádla. Snaha města Nepomuk bude nechat
vyrobit nový důstojný pomníček, který bude umístěn na lépe
dostupné místo.

Rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za projevenou
důvěru a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli rodinám
s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Velmi
si toho vážíme!
Přejeme vám pevné zdraví a příjemné prožití nadcházejících
svátků.
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl

Pomníček se podařilo provizorně složit z úlomků rozházených po místě nehody. Foto Pavel Motejzík

Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc,
stačí se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na www.dobryandel.
cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto
rodinám snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl
vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte a kterým jsou vaše
příspěvky odesílány do posledního haléře. Děkujeme!
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555 let Jednoty zelenohorské
Dne 28. listopadu 1465 došlo k ustanovení tzv. Jednoty zelenohorské, připomeňme si tyto události:
Dne 2. března 1458 byl na staroměstské radnici v Praze zvolen
Jiří z Poděbrad jednomyslně českým králem. Poprvé v české
historii usedl tak na trůn muž, který nepocházel z panovnické
dynastie, nebyl knížetem ani hrabětem, ale pouhým pánem, ba
co hůř, byl stoupencem husitství, které bylo většinou Evropy
považováno stále za kacířství.
Papež Pius II. dne 31. března 1462 zrušil basilejská kompaktáta, která uznávala v Čechách dvě náboženství − katolictví
a husitství. Nový papež Pavel II. pak pohnal 2. srpna 1465 Jiřího
před svůj tribunál do Říma, kam se český král ve stanovené
lhůtě 180 dnů nedostavil.
Zatím Jiří pověřil 26. listopadu 1465 svého švagra pana Lva
z Rožmitálu vedením okružní reprezentační jízdy po západoevropských panovnických dvorech. Cesta, která skončila
až na jaře 1467, měla vylepšit obraz
českého soustátí a jeho panovníka
v očích evropské veřejnosti a byla
vesměs úspěšná.
Dva dny po odjezdu této mírové
mise z Prahy svolal pán zelenohorského hradu Zdeněk ze Šternberka
patnáct svých šlechtických stoupenců k jednání u kulatého stolu na
Zelené Hoře, jehož výsledkem bylo
vydání zápisu, v němž oficiálně ohlásili (zkráceně): „že vstoupili v jednotu
k hájení zemských svobod a svých
práv, obvinivše Jiřího z Poděbrad, že
tyto svobody a práva potlačuje, že je,
pány, nutí k vojenské pomoci, že proti
zemskému právu chová sám klenoty,
zlehčuje minci, sahá na odúmrtí
a o zemských věcech že se s nimi
neradí. Vstoupili v jednotu také proto,
aby ztracená práva získali. Současně
si slíbili věrnost a vzájemnou pomoc.”
K zápisu přivěsili všichni zápisníci Zdeněk ze Šternberka dle Paprockého
svou pečeť. Dokument vyhotovený
zelenohorským písařem se dochoval dodnes bez některých
pečetí v originálu psaný na pergamenu o rozměrech 69×45 cm
a je uložen v Národním archivu v Praze. Zelenohorská jednota
je také někdy označována za Jednotu panskou.
Kromě vůdce nově ustanovené Jednoty − Zdeňka ze Šternberka − se zelenohorského sjezdu účastnili také: Bohuslav
ze Švamberka, Zdeňkovi synové Jaroslav a Jan, vratislavský
biskup Jošt, Jan z Rožmberka, Jan a Oldřich Zajícové z Hasenburku, Vilém z Ilburka, Jindřich starší a mladší z Plavna, Děpolt
z Rizemberka, Jindřich z Hradce, Burjan z Gutštejna, Linhart
z Gutštejna a na Klenové a Dobrohost z Ronšperka, tedy samí
přední čeští šlechtici.
Nová aliance brzy našla spojence ve Vratislavi i dalších katolických a německých městech (Plzeň, Jihlava, Brno, Znojmo aj.)
a také u některých dvořanů.
Dne 23. prosince 1466 uvalil papež Pavel II. na Jiřího z Poděbrad papežskou klatbu, v níž ho prohlásil za kacíře a sesadil z trůnu. Po vyhlášení křížové výpravy proti kališnickým
Čechám musel i císař Fridrich III. pod tlakem papežské kurie
skoncovat se svou neutralitou.
Proto se 14. dubna 1467 konal na stejném místě druhý sjezd
Jednoty, při kterém byla slíbena pomoc císaři proti „husitskému

králi” Jiřímu. Ten 20. dubna téhož roku vyhlásil válku Zdeňkovi
ze Šternberka. O tři dny později s ním vstoupila Zelenohorská
jednota do otevřeného vojenského konfliktu.
Domácí odboj i vpády křižáků z německých oblastí král Jiří
dokázal až na výjimky potlačit, přičemž Zelenohorská jednota utrpěla několik porážek, především byly dobyty Šternberkovy hrady.
Papežovu i Zdeňkovu nabídku na český trůn odmítl ze strachu před Jiřím i polský král Kazimír, i když měl na něj přednostní právo (Sestra Ladislava Pohrobka byla Kazimírovou
manželkou.). Polský král alespoň vyjednal mezi oběma znepřátelenými stranami dočasné příměří (od 30. listopadu 1467
do 26. května 1468).
Papežský legát Rudolf prohlásil, že čeští věřící jsou oprávněni
nabídnout trůn komukoliv, kdo se jim jeví vhodným a schopným. Toho obratně využil 31. března 1468 uherský král Matyáš I.
Korvín, když vyhlásil nepřátelství Viktorinovi z Poděbrad a tím
fakticky i jeho otci Jiřímu, který byl
zároveň Korvínovým tchánem.
Matyáš brzy získal pod kontrolu
značnou část Moravy a podporovaly
ho též vedlejší země Koruny české,
což bylo významnou vzpruhou pro
Zelenohorskou jednotu. Zdeněk
a uherský král se stali důvěrnými
přáteli. Zatím Zdeněk ztratil Konopiště a i Korvínovo uherské vojsko bylo
26. února 1469 v Uhrově u Vilémova
obklíčeno a jeho vůdci nezbylo nic
jiného, než uzavřít s českým králem
smír a odtáhnout ze země.
Matyáš Korvín však svůj slib
nedodržel a v květnu téhož roku
se nechal katolickou opozicí v čele
se Zdeňkem ze Šternberka zvolit
českým králem.
Sám Poděbrad navrhl, aby se po
jeho smrti stal českým králem Vladislav Jagellonský, syn polského krále
Kazimíra IV., což se také 27. května
1471 stalo. Jeho vládu uznávaly pouze
husitské oblasti českého království, zbytek země stále podporoval Matyáše Korvína, váhavě tak činil i císař Fridrich III.
Vůdce Zelenohorské jednoty Zdeněk ze Šternberka zůstal věrný
katolickému vyznání a Matyášovi Korvínovi až do své smrti ve
vídeňském Novém Městě v roce 1476.
V čele Jednoty nahradil Zdeňka ze Šternberka Bohuslav ze
Švamberka, kterého nový český král Vladislav II. donutil uzavřít
mír s císařem, za což byl zajat Matyášem I. Korvínem, který si
tak definitivně odklonil přízeň Čechů.
Po tříletém příměří byl 21. července 1479 slavnostně vyhlášen Olomoucký mír mezi Matyášem I. Korvínem a Vladislavem
II. Jagellonským, podle něhož měli oba panovníci užívat titulu
český král. Vladislav II. měl vládnout v Čechách a Matyáš na
Moravě, ve Slezsku a Horní i Dolní Lužici. Došlo také k propuštění Bohuslava ze Švamberka z vazby, když se za něj přimluvil
kromě české katolické šlechty také samotný Vladislav II. Toho
také papež uznal za českého krále. Proto výsledkem jednání
bylo též smíření krále Vladislava s Jednotou zelenohorskou
a navrácení statků do rukou Šternberků.
Pavel Motejzík
(redakčně kráceno)
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Naše pobočka patří do firemního seskupení ProMinent, které má
pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je
výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma
byla založena v roce 1993 a v současné době má přes 300
zaměstnanců.

NABÍZÍME:
- práci v přátelském a moderním prostředí v Blovicích nebo v Plzni
- firemní dopravu z Plzně a okolí Blovic zdarma, nebo příspěvek na dopravu
- zázemí silné zahraniční společnosti
- stravování ve firemní kantýně
- 5 týdnu dovolené
- měsíční bonusy
- Vánoční odměny (50% z platu)
- možnost jazykového a dalšího vzdělávání
- interní náborová prémie

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU!
Zástupce mistra – SOU elektrotechnického směru, vyhláška 50/78 Sb., AJ/NJ výhodou, znalost 5S
výhodou
Vedoucí projektu – SŠ/VŠ, AJ/NJ nutností, znalost SAP výhodou, organizační schopnosti
Mistr elektro – SOU elektro, Vyhl.50/78 Sb. nutností, zkušenost s vedením lidí, LEAN a 5S výhodou
Zástupce vedoucího obchodního oddělení – SŠ/VŠ, praxe v obchodním oddělení výhodou, AJ nutností,
Znalost MS, SAP výhodou
Obsluha formátovací pily na plasty – SOU, praxe na obdobné pozici, orientace v technických výkresech
Inženýr kvality – SŠ/VŠ, praxe v oblasti kvality a v komunikaci se zákazníky, AJ/NJ výhodou
Vedoucí výroby – SŠ/VŠ, praxe na obdobné pozici, zkušenost s vedením lidí, znalost LEAN a 5S nutností
Pomocné práce ve výrobě/brigáda – ZŠ/SOU, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
V případě zájmu volejte nebo piště na: kariera@prominent.com; 378 227 168 / 378 227 148
www.prominentsystems.cz
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Paštika s brusinkami cena za 1 kg
Lacki Dammer blok 45% tvs cena za 1kg
Škvařené vepř. Sádlo 250g
Bohunka smetanový dezert 130g mix druhů
JČ Niva 50% cena za 1kg
Gothajský salám cena za 1 kg
Šunkový salám cena za 1kg
Hodická Vysočina 1967 Tubus 650g

ABC smetanový sýr 100g mix druhů
Omega 250g
Lacki Dammer blok 45%
JČ pomazánkové 150g mix druhů
Písecké špekáčky cena za 1kg
Český salám cena za 1kg
Lázeňská šunka zauzená cena za 1kg

Odol Classic 75ml
Ariel prášek Color 3,375kg

19,90 Kč
18,90 Kč
159,00 Kč
22,90 Kč
129,00 Kč
89,00 Kč
139,00 Kč

Nabídka platí od 2. 12. do 31. 12. 2020
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

24,90 Kč
199,90 Kč
Farmářské
interiéry pokojů

Nepomucké noviny / duben 2020
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Ubytování
inspirované pivem

Načepuj,
vychutnej…

VOUCHER zakoupíte na vouchery.pivnihotel.cz

Obdarujte sebe nebo své blízké netypickým zážitkem
v novém Pivním hotelu!

1 noc ve dvoulůžkovém pokoji vč. snídaně a vstupu do wellness

2 990Kč za 2 490Kč!

Prvních 300 voucherů

VÁNOČNÍ POUKAZ!

Pivní hotel je nejen odměnou pro věrné fanoušky našeho piva, ale
i pro ty, co chtějí zrelaxovat, objevovat, ochutnat pivní speciály
či vyzrálé hovězí maso z vlastní farmy, zabavit své ratolesti
na dětském hřišti… a taky pro všechny Krávy a Bejky,
co chtějí zažít úplně novou – pivní! - dimenzi.

Na své si přijde opravdu každý.

Pivo přímo
z postele

ZLATÁ KRÁVA - PIVNÍ HOTEL - Nám. Augustina Němejce 416, Nepomuk, web: PIVNIHOTEL.CZ FB / IG: @PIVNIHOTEL

ě
í lázn
Pivn llness
e
aw

Hotel zasvěcený pivu vychází z jedinečného zázemí samotného
pivovaru Zlatá kráva. Ten dal prostor vzniku nejen novému modernímu
ubytování, ale i kvalitním pivním lázním stvořeným k relaxaci
a odpočinku v pivní koupeli s - jak jinak než - vlastním výčepem!
K Pivnímu hotelu náleží v neposlední řadě také wellness s vlastním
barem, pivovarská stodola vhodná k pořádání akcí nejrůznějšího
typu, šalanda s výhledem na pivní varny… a ta pípa na pokoji?!
Ráj. Prostě ráj.

S pivem, v pivu, u piva… u nás si
vychutnáte pivo jak se patří, a to
opravdu všemi smysly! Pivovar Zlatá
kráva v Nepomuku otevírá nový Pivní
hotel s puncem naprosto jedinečného
konceptu ubytování. Národ pivařů
si tak bude moci poprvé v České
republice dopřát konzumaci piva přímo
v pohodlí hotelových pokojů, které
jsou opatřeny svou vlastní pípou.

Pouhé sny se stávají skutečností, což takhle
načepovat si pivo kdykoli na něj přijde chuť?

Pivní hotel poprvé
v Čechách – pípa
na každém pokoji!

Nepomucké noviny / prosinec 2020
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sponzor měsíce

Nabídka platí od 2. 12. do 31. 12. 2020 v prodejně „U Stodoly“

139,00 Kč
169,00 Kč
17,90 Kč
12,90 Kč
189,00 Kč
99,00 Kč
119,00 Kč
169,00 Kč

Nabídka platí od 2. 12. do 31. 12. 2020
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

inzerce / informace
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vzpomínka

vzpomínka

Čas letí a vzpomínky na Tebe
zůstávají, chybíš nám…

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala…
Dne 10. prosince uplyne jeden
smutný rok, co nás navždy opustila
paní Zdeňka Štěpáníková.
S láskou vzpomínají manžel, děti
a vnoučata s rodinami.

Dne 8. prosince 2020 uplynou dva roky,
co nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Václav Vladař z Nepomuka.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
V úctě rodina

řádková inzerce

RADY A TIPY, I PRO MLSNÝ JAZÝČKY

ANGLIČTINA – online výuka (Skype apod.), www.anglickyjazyk.net. Tel. 724 015 347
Nabízím domácí vánoční cukroví, více info. na domacizakusky@seznam.cz nebo na tel. 775 223 640
Prodám sud 200 l od nafty a pumpu Punkva do sudu, cena 500 Kč, ocelové zárubně a dveře
plné 60 cm, dohodou. Tel. 776 096 213
Koupím motor Simson S51 a jiné díly na tento motocykl. Tel. 728 382 374
Prodám různé oblečení pro chlapce věk 10–12 let, bundy, kalhoty, mikiny atd. Velmi levně.
Tel. 777 117 358
Prodám lyžařskou soupravu Alpine Pro barva červená, vel. 134, cena 299 Kč. Tel. 777 117 358
Prodám tmavohnědý oválný konferenční stolek s odkládacím prostorem. Rozměr: 115x70 cm
výška 50 cm. Cena 500 Kč. Tel. 723 348 812

➢ Online
➢ Jídelníček na míru
➢ 13ti dílný seriál tipů a rad
➢ Jste to co jíte!
➢ Jak posílit imunitu
➢ Recepty nejen pro mlsný jazýček

ONLINE STARTUJEME JIŽ 6. LEDNA 2021
• 199 Kč / 1 díl / jídelníček
• Přihlášky na email: mls.jazyk@email.cz
do 23.12.2020

Sháním laciné dárky pro mé nejdražší. PZ3@post.cz

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Centrum Výživy, Koterovská 1217/85b, 32600 Plzeň

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

Prodám osobní automobil Seat Ibiza, R. výr. 1999, zimní i letní kola. Cena 20 000 Kč.
Tel. 724 938 479

inzerce
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E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

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

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

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

Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy či pozemku?
Vše potřebné zařídíme. Jsme jediná realitní společnost
v Mikroregionu Nepomucko s tzv. „kamennou“ kanceláří.
Jsme zde s Vámi už 5 let.
NOVINKA

Cena: 2.750.000 Kč

2 730 000 Kč

Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie

Prodej řadového rodinného
POZEMEK
1 289 m2, NEPOMUK
domu,
4+2, Neurazy
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU
4+1,
Třípodlažní
dům
po částečné
rekonPOZEMEK
1 289
m2, NEPOMUK
strukci,
prostorné
bydlení
pro celou
rodinu. Užitná plocha celkem 186 m2
+ 93 m2 sklepních místností.

2 730 000 Kč
Pronájem komerčního
prostoru, 65 m2, Nepomuk
Nabízíme prostory ve II.NP rodinného
domu v Nepomuku, ulice Zelenodolská.
Vhodné jako sídlo firmy, případně
k ubytování managementu.

Kód: 51477

Kód: 51014

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1,

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

Přejeme všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a rodinnou pohodu,
do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o.
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Přejeme všem našim
čtenářům, spolupracovníkům,
přispěvatelům a sponzorům
radostné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2021
hodně zdraví, štěstí,
splněných přání a také
příjemných chvil strávených
s našimi novinami.
Děkujeme za přízeň
a podporu.

Redakce Nepomuckých novin

Michaela Katráková - zpìv

Martin Vydra - zpìv

