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Josef Jančar prohlíží výstavní panel věnovaný jeho osobě na vernisáži výstavy Zelená Hora za vlády totality 1. září 2020, 
foto Hana Staňková
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pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout 
v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by 
být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách 
zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat 
pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost 
vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Vytrvalý déšť poznamenal poslední koncert 
sezóny na Malé letní scéně
V pátek 28. srpna se konalo poslední z letních pátečních před-
stavení na Malé letní scéně, a to vystoupení hudebního uskupení 
Karel Gott revival Morava. Tento projekt vznikl spojením Josefa 
Boudy a Radka Vernera jako pocta mimořádné hudební osobnosti, 
Karlu Gottovi. Bohužel pro nepřízeň počasí byla účast publika 
malá, přestože byl koncert přesunut do sálu Městského muzea.

foto Pavel Motejzík

Světová malířka bude vystavovat v Nepomuku
Zástupci města Nepomuk a Matice sv. Jana Nepomuckého navští-
vili v srpnu v Norimberku (Německo) akademickou malířku 
Victorii Kodl-Janotovou, jejíž obrazy budou v Městské galerii 
Nepomuk k vidění od 21. března 2021 do poloviny května. Bude 
se jednat o jednu z hlavních výstav svatojánského výročí 300 let 
od blahořečení světce.

foto Lukáš Mácha

Výstava představuje skutečné černé barony
Dne 1. září jsme si připomínali 70. výročí od vzniku pomocných 
technických praporů – černých baronů. V Nepomuku byla zahá-
jena výstava vytvořená Pamětí národa a městem Nepomuk, kte-
rou jste mohli najít na terasách před infocentrem a také uvnitř 
budovy Městského muzea. Vernisáže se zúčastnila ředitelka 
Paměti národa Plzeňský kraj Markéta Čekanová, zastupující hejt-
manka Marcela Krejsová a náměstek pro oblast kultury Vladislav 
Vilímec. Nechyběli ani dva pamětníci – Josef Jančar a Richard 
Smola. Výstava byla na venkovních terasách umístěna tři týdny 
(poté se přesunula do Janovic nad Úhlavou), uvnitř budovy zůsta-
nou panely zhruba do 17. listopadu. Výstava byla realizována za 
finanční podpory Plzeňského kraje, měst Nepomuk a Janovice 
nad Úhlavou a firmy Jenčík a dcery z Prádla.

foto Hana Staňková
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Slovo starosty

Vážení občané,
musím začít smutnou zprávou o úmrtí pana 
Bohuslava Šotoly, která nás zasáhla v době, 
kdy byla v Městském muzeu a v prostoru 
před ním otevřena výstava věnovaná černým 
baronům a kdy vychází jeho kniha pohlednic 
Nepomucka. Pozůstalým vyjadřuji upřímnou 
soustrast, přišli jsme o významnou osobnost 
našeho města.

Od čtvrtka 3. září se otevřelo pro veřejnost 
nákupní centrum BILLA, což posouvá naše 
město zase do trochu vyšší atraktivity. Samo-
zřejmě se sluší poděkovat firmě UNIBRICK za 
financování výstavby a majiteli Marcelu Klau-
sovi za příspěvek městu k vybudování dalšího 
zdroje kvalitní pitné vody pro naše občany.

Tématem tohoto čísla je zeleň ve městě. 
Co člověk, to názor. Věřte, že se snažíme 
o zeleň pečovat v mezích našich kapacit 
a rozpočtu co nejlépe. 

Tak trochu s tím souvisí i vybudování nové 
naučné stezky Klejnot, na jejíž slavnostní ote-
vření 5. října bych vás chtěl pozvat. V době, 
kdy se připravují do tisku tyto noviny, narůs-
tají počty nakažených nemocí covid-19, a to 
i v našem okrese, ale už i ve městě samotném. 
Opět se zpřísňují protiepidemická opatření 
a bohužel musíme také rušit další plánované 
kulturní a sportovní akce.

Prosím proto všechny občany, buďme 
rozumní a dodržujme 3R, tedy myjme si ruce, 
hlídejme si rozestupy a nosme roušky.

Dále apeluji na rodiče dětí v MŠ a na 
prvním stupni ZŠ, aby přehodnotili své pri-
ority. Je-li někdo z vás v karanténě, tak se 
toto nařízení vztahuje i na vaše děti a měly by 
zůstat doma. Odkládat své potomky do zaří-
zení MŠ i ZŠ je krajně nezodpovědné a příčící 
se zdravému rozumu.

Přeji všem pevné zdraví

Jiří Švec, starosta města

Nepomucká BILLA slavnostně 
zahájila provoz 

Nový supermarket, který provozuje značka BILLA, je od čtvrtka 3. září přístupný široké 
veřejnosti. Prodejnu slavnostně ve středu 2. září otevřeli zástupci města Nepomuk i všech 
subjektů zapojených do projektu. Akce se zúčastnili starosta Jiří Švec, místostarosta Vla-
dimír Vokurka, jednatelé společnosti UNIBRICK, jakožto investora, Marcel Klaus a Lenka 
Klausová, zástupci stavebního a technického úseku firmy KLAUS Timber, která se podí-
lela na výstavbě, a také zástupci projekční kanceláře S15. Za značku BILLA byli přítomni 
například Petr Dupal, jednatel společnosti pro Českou republiku, Josef Tráva, regionální 
manažer prodejen, nebo Martin Kurej, manažer expanze. Projekt nového supermarketu 
vznikal od září 2019, v prosinci byly odevzdány podklady na stavební úřad a na konci 
března 2020 stavební povolení nabylo právní moci. Samotná výstavba trvala od dubna do 
června a přes prázdniny proběhly vnitřní úpravy. Celá prodejna od A do Z tedy vznikla 
během necelého jednoho roku. 

Otevřeno má BILLA od pondělí do soboty mezi 7:00 a 20:00, v neděli pak od 8:00 do 
20:00. Nákup kvalitních čerstvých produktů mohou zákazníci spojit s návštěvou ruční 
myčky aut UNIWASH, která se nachází v těsné blízkosti prodejny.

Alice Baumruková Kotylová

Společné foto zaměstnanců nové prodejny BILLA, foto Pavel Motejzík
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Změny v jízdních 
řádech autobusů

Od 13. září byly spoje 2 a 3/430432 kvůli zpožďování uspíšeny 
o pět minut. Dále byly kvůli zpožďování upraveny ranní spoje 
do Nepomuku a přidán čas na odbavení v Nepomuku na odpo-
ledních spojích. Školní spoj z Nepomuku vyjíždí o pět minut 
dřív, přičemž předchozí spoj byl uspíšen cca o pět minut, aby 
nedocházelo ke zpoždění.

Martin Fencl, POVED s. r. o.

Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 25. srpna 2020:
 
•  ZMN schválilo zařazení správního území města Nepomuk do 

územní působnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepo-
muku, z. s. na období 2021–2027.

•  ZMN nominovalo Ing. Ivanu Šiftovou za město Nepomuk na 
člena programového výboru MAS sv. Jana z Nepomuku na 
další programové období 2021–2027.

•  ZMN schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúče-
lového hřiště v Nepomuku u školy.

Kompletní zápis z jednání najdete na www.nepomuk.cz.

Počítače dětem
 

Zástupci Nadačního fondu IT People (za podpory společnosti 
Mironet.cz a dobrovolníků z Karlovy univerzity) se rozhodli 
spustit dobročinnou akci na pomoc rodinám v nouzi – Počítače 
dětem. Cílem této akce je poskytnout rodinám v nouzi výpo-
četní techniku, která umožní jejich dětem studovat z domova 
a využít techniku k zvyšování počítačové gramotnosti a ke kre-
ativním činnostem. 

Hledáme rodiny, které se vlivem koronavirové krize dostaly 
do finanční nouze a nemohou svým dětem poskytnout tech-
niku pro jejich studium. Dále hledáme dobrovolníky, kteří 
nám pomohou svážet techniku od dárců, rozvážet techniku do 
potřebných rodin apod. V neposlední řadě také hledáme dárce, 
kteří nám věnují či odprodají vhodnou techniku. Otevřeli jsme 
20 svozových míst, kam můžete darovat (nyní i v budoucnu) 
svoji vyřazenou techniku. Další pobočky otevírají dobrovolníci, 
lokální firmy a neziskové organizace. 

Pro nás všechny je prestižním vyznamenáním, že o projekt 
Počítače dětem se začal zajímat Fond dětí Organizace spojených 
národů UNICEF, který se stal partnerem projektu. 

Pokud teď nebo kdykoli v budoucnu budete přemýšlet o vyřa-
zení starší techniky, zvažte prosím, zda ji věnujete dětem do 
rodin, které si jinak počítač nemohou dovolit. 

Vaše případné dotazy zodpovíme na telefonu 234 700 800. 
Více informací na www.pocitacedetem.cz

Robert Novotný, generální ředitel Mironet.cz

Antivirus – podpora 
zaměstnanosti
 
Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám 
ochránit pracovní místa. Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR 
kompenzuje firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomáhá 
zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci. Nebudou tak 
muset sáhnout k propouštění. Výše kompenzací zaměstnavate-
lům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných 
odvodů (48 400 Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit 
zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé mohou požádat 
Úřad práce ČR o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:
•  v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % 

průměrného redukovaného výdělku
•  v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstna-

nec náhradu 100 % mzdy

Režim B – druh překážky:
•  překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karan-

tény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – 
zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku

•  omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbyt-
ných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % prů-
měrného výdělku

•  omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produk-
tech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměr-
ného výdělku

Rozhodnutím vlády z 24. srpna 2020 jsou do 31. 10. 2020 prodlou-
žené oba stávající režimy programu, A i B. 

Pravidla a více informací na: mpsv.cz/antivirus

Lukáš Mácha, specialista CSS

Nepomucké noviny / říjen 2020

Aktuální informace o opatřeních proti 
šíření covidu-19 najdete na webu města 
Nepomuk v sekci Aktuality a detailně  
na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: 
https://koronavirus.mzcr.cz/
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Český rybářský svaz z.s.,  
místní organizace Nepomuk 

Vás zve na 

Výlov Špitálského rybníka v Nepomuku 
 

konaný dne 10.10.2020 od 8:00 

 

 

 

 

Na všechny se těší výbor MO Nepomuk  

Nepomucké noviny / říjen 2020

Pod Zelenou Horou, z. s. a KČT Nepomuk
srdečně zvou na 

Slavnostní otevření Naučné stezky 
Klejnot pro veřejnost

v pondělí 5. října 2020 ve 14 hodin
Sraz na hrázi Nového rybníka (Autobus ze stanice Nepomuk, město odjíždí v 13:46 hodin, vystoupit ve stanici Žinkovy, 

Nový rybník. Návrat autobusem s odjezdem v 16:03 hodin.) Stezka vede po lesních cestách a přes pastviny  
a není vhodná pro kočárky či cyklisty. Délka stezky je 4,5 kilometru. V případě nepříznivého počasí (déšť) 

bude akce přesunuta na 12. října 2020. Více informací u Heleny Sedláčkové (tel. 604 308 085) či Pavla Motejzíka (tel. 604 442 409).
Realizace stezky byla podpořena z Programu rozvoje venkova přes MAS sv. Jana z Nepomuku.
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Bohuslav Šotola
*20. listopadu 1931 +1. září 2020

S velkou lítostí oznamujeme, 
že 1. září nás navždy opustil milovník 
historie regionu, sběratel a „černý 
baron“ pan Bohuslav Šotola. Odešel 
symbolicky v den 70. výročí vzniku 
pomocných technických praporů 
a zároveň záhy po zahájení 
vzpomínkové výstavy v Městském 
muzeu a galerii Nepomuk, kde je 
mu věnováno několik výstavních 
panelů a kde se dočkal na dálku 
i posledního životního potlesku.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

Město Nepomuk

Se skauty v Hluboké nad Vltavou (1947)

Vojín Bohuslav Šotola (1954).

Fotografie: archiv Městského muzea Nepomuk
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Vzpomínka na pana 
Bohuslava Šotolu

Pan Šotola se narodil 20. listopadu 1931 v Praze, ale brzy se 
s rodinou přestěhoval do Roztok u Prahy. Po válce se vyučil 
uměleckým truhlářem. Do Nepomuku se dostal, když narukoval 
na Zelenou Horu, kde bylo velitelství „pétépáků“, tedy černých 
baronů. Příčinou snad bylo to, že byl v mládí členem skauta, 
a to stačilo k tomu, aby byl komunisty označen, ocejchován. 
Na Zelené Hoře se také seznámil s režisérem a spisovatelem 
Miroslavem Švandrlíkem.

Během vojenské služby poznal svoji budoucí manželku, dceru 
místního pekaře Cardy, a to rozhodlo, že se v Nepomuku usadil 
natrvalo. Po celý aktivní život byl zaměstnán u Okresního sta-
vebního podniku v Blovicích. Při zaměstnání ještě učil externě 
v autoškole. Byl dlouholetým členem nepomuckého automoto-
klubu. Jeho velkým koníčkem byla turistika.

Od poloviny 60. let minulého století se pan Šotola začal věno-
vat sběratelské činnosti. Jádrem jeho sbírky byly pohlednice. Měl 
jich kolem dvaceti tisíc. Sbíral ale také fotografie, knihy, noviny, 
časopisy, mapy, faktury místních živnostníků, plakáty i „oby-
čejné“ pozvánky na plesy nebo třeba na schůze. Součástí jeho 
sbírek byly také vojenské helmy. Tematicky se věnoval nejvíce 
Nepomucku a Šumavě, kterou měl prochozenou křížem krážem 
a byl jejím velkým znalcem.

Exponáty sbírek neměl ale pan Šotola pouze pro svoji potě-
chu. Jeho pohlednice a fotografie byly ozdobou mnoha knih, 
časopisů i televizních pořadů. Posloužily studentům, organi-
zacím i zájemcům o historii.

Častokrát jsem za ním zašel půjčit si nějaké fotky nebo jen 
tak v kuchyni posedět. Vždycky s úsměvem rozpřáhl paže, podal 
mi ruku a řekl: „Nezouvej se a jdi dál, udělám ti kafe podle pana 
Benetky, dám tam ještě trochu kakaa, uvidíš, bude ti chutnat.“ 
A chutnalo mi.

Budou mi chybět pravidelná setkání u piva. To vždycky něco 
přinesl, knihu, časopis, ale i dobrou náladu, vtip, vzpomínky.

Pan Šotola se snažil v každém člověku vidět především to 
dobré. Proto byl stále v dobré náladě. Budu na něho vzpomínat 
jako každý, kdo ho poznal.

Karel Baroch

Zeptáme se Šotoly

Bohuslava Šotolu znám od chvíle, kdy jsem potřeboval první, 
méně známé, pohledy na Nepomuk a Zelenou Horu. Od té doby 
jsem bral automaticky, že když něco v této oblasti nevím či 
nemám, zeptám se pana Šotoly. Prostě tu vždy byl a pomohl mi 
při psaní knih, textů či při realizaci jiných kulturních počinů. 
Vždy ochotný, skromný a informovaný. Nezažil jsem ho ve špatné 
náladě nebo tak, že by mi někdy řekl ne. On prostě znal, měl 
a byl vždy ochotný se zdarma podělit.

Nejen já, ale všichni jsme to věděli a snažili jsme se to růz-
nými formami oplácet. Veřejně mu děkovat a připomínat ho, 
ať už v ústní, či písemné formě. Naposledy na aktuální výstavě 
o černých baronech v Městském muzeu a galerii Nepomuk. 
Nestál o to, ale věřím, že z toho měl hřejivý pocit. Určitě tam 
nahoře v nebi už sedí vedle dalších kulturně milovných velikánů 
z regionu – Alexandra Berndorfa, Bohumila Sýkory, Václava 
Malovického, Richarda Böhnela, Petra Jenčíka a mnohých dal-
ších. Spolu si prohlížejí staré pohlednice Nepomucka a doplňují 
to humornými poznámkami, jak to dokázali jen oni.  

Početnou sbírku převzal do opatrovnictví syn Bohuslava 
Šotoly, rovněž Bohuslav, který o ni plánuje nadále s láskou pečo-
vat. Motto zesnulého v Paměti národa zní: „Nikdy jsem (předtím) 
o Nepomuku neslyšel.“ A já věřím, že o něm naopak Nepomuk 
díky jeho odkazu uslyší ještě mnoho příštích desetiletí. 

Pavel Motejzík

Rozhovor s panem Bohuslavem Šotolou vyšel 
v Nepomuckých novinách v dubnu 2018.

Bohuslav Šotola jako autor výstavy Černí baroni na Zelené Hoře 
v roce 2000. On sám zde sloužil v letech 1952–1954.
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Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuke

V období od 15. srpna do 18. září se nepomučtí policisté zabývali 
řadou případů. Chtěli bychom vás seznámit alespoň s některými 
z nich. Jako již tradičně začneme hříšníky z oblasti BESIP.

Ve večerních hodinách dne 15. srpna hlídka OOP Nepomuk 
zastavila na silnici č. I/20 v obci Nepomuk osobní automobil 
zn. Škoda Superb. Jeho řidič „nadýchal“ 0,96 promile alkoholu 
v dechu. Tatáž hlídka odhalila o hodinu později v obci Srby osobní 
automobil zn. Fiat Doblò, na kterém byly umístěny registrační 
značky přidělené jinému vozidlu. Řidič automobilu navíc nebyl 
držitelem řidičského oprávnění. 

Dne 16. srpna v ranních hodinách nepomučtí policisté zastavili 
v obci Srby osobní automobil zn. Fiat Doblò. Řidič vozidla nebyl 
držitelem řidičského oprávnění a navíc u něj provedený test indi-
koval přítomnost opiátů a pervitinu. Hlídka na místě dále zjistila, 
že se předmětné vozidlo nachází v celostátním pátrání. Téhož dne 
v odpoledních hodinách stejná policejní hlídka zastavila v Rožmi-
tálské ulici v obci Dvorec osobní automobil zn. Opel Vectra. Jeho 
řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění a provedený test u něj 
ukázal přítomnost látky pervitin.

V ranních hodinách dne 22. srpna nepomučtí policisté zkontro-
lovali v Nádražní ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn. Ford 
Focus. Jeho řidič byl podroben dechové zkoušce, při které bylo 
naměřeno 0,96 promile alkoholu v dechu. Téhož dne v odpoled-
ních hodinách si stejná policejní hlídka povšimla osobního auto-
mobilu zn. Suzuki Swift, který projel nepomuckou benzínovou 
čerpací stanicí v protisměru. Po zastavení vozidla vyšlo najevo, 
že jeho řidič není držitelem řidičského oprávnění.

Večer dne 2. září hlídka OOP Nepomuk zastavila mezi obcemi 
Žinkovy a Čepinec osobní vozidlo zn. Škoda Octavia. Jeho řidič 
byl podroben dechové zkoušce. Displej přístroje ukázal hodnotu 
0,65 promile alkoholu v dechu. 

Dne 8. září v odpoledních hodinách zastavila hlídka OOP 
Nepomuk mezi obcemi Nepomuk a Dvorec osobní automobil zn. 
Citroën Berlingo. Za tímto bylo přípojné vozidlo, které nemělo 
sjednáno zákonné pojištění, nebylo technicky způsobilé k provozu 
na pozemní komunikaci, nebylo registrované a nemělo umístěné 
registrační značky. O několik hodin později tatáž policejní hlídka 
zastavila na silnici č. I/20 v obci Nepomuk osobní automobil zn. 
Audi. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových 
látek, který byl pozitivní na přítomnost látek marihuana a pervitin.

V časných odpoledních hodinách 15. září hlídka OOP Nepo-
muk zastavila v Rožmitálské ulici v obci Dvorec osobní automobil 
zn. Opel Agila. Jeho řidička byla podrobena testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin. 
Večer téhož dne stejná hlídka zastavila v Rožmitálské ulici v obci 
Dvorec dodávku zn. Ford Transit. Její řidič byl podroben dechové 
zkoušce, při které bylo naměřeno 0,96 promile alkoholu v dechu.

Dopoledne 17. srpna byli nepomučtí policisté povoláni k pří-
padu, kdy se na nepomuckém náměstí nacházel muž, který byl 
pod silným vlivem alkoholu a vykřikoval, že je nakažen nemocí 
covid-19. Jelikož osoba s policisty nespolupracovala, musela jí být 
přiložena pouta. Hlídka následně eskortovala muže do plzeňské 
nemocnice, kde mu zdravotníci provedli příslušné testy. Tyto 
byly negativní. Muž tak skončil na protialkoholní záchytné sta-
nici. Jednalo se o jeho 54. pobyt v tomto zdravotnickém zařízení. 

Apelujeme na všechny občany, aby v souvislosti s horšící se 
epidemiologickou situací dodržovali veškerá vyhlášená pro-
tiepidemická opatření. Tato budou ze strany policie důsledně 
kontrolována. 

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Oprava zářijového článku 
z činnosti OOP Nepomuk 

V minulém čísle Nepomuckých novin bohužel došlo k tiskové chybě. 
Tímto se čtenářům i autorovi omlouváme a připojujeme chybějící 
část textu předmětného článku:

Odpoledne 19. července hlídka OOP Nepomuk zastavila mezi 
obcemi Žinkovy a Kokořov osobní automobil zn. Fiat Punto. Jeho 
řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl 
pozitivní na přítomnost látky marihuana.

Před půlnocí dne 23. července nepomučtí policisté zkontrolovali 
v obci Klášter osobní automobil zn. Toyota RAV4. Jeho řidička byla 
podrobena dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 1,65 promile 
alkoholu v dechu.

Ve večerních hodinách dne 25. července došlo v obci Kláš-
ter k dopravní nehodě, při které se pádem z kola zranil cyklista. 
Při dechové zkoušce bylo u něj naměřeno 2,19 promile alkoholu 
v dechu.

Dne 28. července v odpoledních hodinách na návsi městysu 
Žinkovy hlídka OOP Nepomuk kontrolovala osobní automobil zn. 
Audi A3. Řidič vozidla byl podroben dechové zkoušce, při které 
displej přístroje ukázal hodnotu 0,32 promile alkoholu v dechu.

Krátce po půlnoci dne 29. července hlídka OOP Nepomuk zasta-
vila v nepomucké Nádražní ulici osobní automobil zn. Opel Agila. 
Jeho řidička byla podrobena testu na přítomnost návykových látek, 
který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.

Ve večerních hodinách dne 31. července nepomučtí policisté 
kontrolovali na návsi obce Vrčeň osobní automobil zn. Merce-
des-Benz. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návyko-
vých látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin. Stejná 
hlídka po půlnoci dne 1. srpna chtěla v obci Neurazy zkontrolovat 
osobní automobil zn. Fiat Merea. Řidič však namísto zastavení 
začal ujíždět a nereagoval ani na opakované výzvy k zastavení 
vozidla. Policisté jej pronásledovali přes obce Klikařov, Vojovice, 
Žinkovy a Radkovice. Za obcí Radkovice řidič odbočil na polní 
cestu a posléze vjel do obilného pole. Tím pokračoval zhruba  
1,5 km a následně vjel mezi stromy do nedalekého lesa, kde po ujetí 
krátké vzdálenosti narazil do hromady dříví. Poté opustil vozidlo 
přes sedadlo spolujezdce a dal se na útěk. Policisté jej však v lese 
doběhli a zadrželi. Záhy vyšel najevo důvod jeho jednání – jednalo 
se o recidivistu se zákazem řízení motorových vozidel, který byl 
navíc pod vlivem látky pervitin. Hlídka dále zjistila, že jsou na autě 
umístěny registrační značky z jiného vozidla.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

• 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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Obrázky nepomuckých malířů 
se líbily v Karlových Varech

„Malování je snadné, když neumíte malovat. Jakmile malovat 
umíte, je tomu právě naopak.“

Edgar Degas

Vernisáž obrazů malířů nepomuckého Ateliéru „K“ Augustina 
Němejce se uskutečnila v sobotu 29. srpna v Galerii Drahomíra 
v Karlových Varech. Příjemným překvapením byl velký zájem 
návštěvníků. Sešlo se více jak 60 milovníků obrazů – plná síň gale-
rie (viz foto). Ředitel galerie všechny návštěvníky uvítal a popřál 
jim pěkné zážitky. Dle svého vyjádření si nevzpomíná, kdy napo-
sledy přišlo na vernisáž tolik lidí. 

Úvodním slovem potom uvítal návštěvníky předseda Ateliéru 
„K“ Ing. Ladislav Čáslavský. Seznámil příchozí s osobou malíře 
a nepomuckého rodáka Augustina Němejce, s činností Ateliéru 
„K“ a představil přítomné malíře. Dále uvedl, že ateliér pracuje 
v podkrovním prostoru Němejcova rodného domu v Nepomuku již 
10 roků. Jeho členové uskutečnili velké množství výstav v Nepo-
muku, v kraji, ale i za hranicemi republiky a svojí tvorbou propagují 
město nejznámějšího českého světce svatého Jana Nepomuckého. 

Výstava v Karlových Varech byla návštěvníky přijata velmi 
sympaticky a přátelsky. Lidé oceňovali atmosféru výstavy a dis-
kutovali s malíři o námětech a technikách jednotlivých vystave-
ných obrazů. Několikrát jsme také zaznamenali překvapení nad 
skutečností, jaké množství kvalitních malířů v Nepomuku tvoří.

Na závěr lze konstatovat, že to byla jedna z nejhezčích ver-
nisáží, které členové Ateliéru „K“ za dobu své společné činnosti 
zažili. Všichni měli dobrý pocit, že se výstava povedla. Návštěv-
níkům se hodně líbila a dobře reprezentovala město Nepomuk 
v Karlových Varech.

Ladislav Čáslavský, předseda Ateliéru „K“
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Jaroslav Hodek  
vystavoval v Blovicích

Velký zájem návštěvníků vzbudila víkendová výstava Jaroslava 
Hodka v Kolowratské kapli (hrobce) vedle blovického kostela. Nej-
prve byla hrobka ve čtvrtek 10. září vysvěcena po obnově s krátkým 
historickým výkladem. Poté následovala vernisáž výstavy kreseb 
Paměť Blovic. Obrázky bylo možné si prohlédnout ještě následu-
jící tři dny, kdy se pan Hodek sám ujímal role průvodce. Mnoho děl 
zachycovalo rovněž dávno zaniklou historii Blovic, a tak byl nejeden 
návštěvník překvapen tím, že daná místa již nepoznává.

foto archiv Ateliéru „K“ 

foto Pavel Motejzík
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Oslavy jubilejního 30. ročníku 
nohejbalového turnaje v Podhůří

V sobotu 15. srpna se v Podhůří konal tradiční nohejbalový turnaj 
amatérských trojic Memoriál Josefa Smrčky. Jelikož šlo o jubilejní 
30. ročník, celý den se nesl v duchu slavnostní atmosféry. Čestným 
hostem akce bylo Divadlo Verze, jehož členové také tvořili jeden ze 
čtrnácti týmů. Mezi známé tváře, které navštívily malebnou ves-
ničku Podhůří, patřili David Prachař, Igor Chmela, Matouš Ruml, Jan 
Dolanský, Thomas Zielinski, Linda Rybová, Jana Janěková, Kristýna 
Frejová, Lenka Vlasáková a Tereza Rumlová. V průběhu celého dne 
bylo možné sledovat sportovní výkony, které nenechaly chladným 
žádného diváka. Po dramatických utkáních, při kterých hráči bojovali 
o každý míč, se na třetím místě umístilo družstvo Kouťáci, druhé 
místo získalo družstvo Jeden tým a první místo obsadil tým Zlatá 
kráva. Po vyhlášení vítězů se diváci mohli těšit na divadelní před-
stavení oneman show známého herce Davida Prachaře s názvem 
Trenér. Po úžasném hereckém výkonu se nesl podhůřskou návsí 
dlouhý potlesk, který byl zakončen ohňostrojem. Krátká, ale vydatná 
dešťová přeháňka nijak nenarušila další program, který pokračo-
val tanečním vystoupením Báry Šmídové a následně retro diskoté-
kou, která končila v pozdních nočních hodinách. Dle ohlasů diváků 
a účastníků nohejbalu se celá akce náramně vydařila a již nyní vás 
zveme na  31. ročník, který se bude konat v srpnu 2021. Závěrem 
bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům Spolku pro Pod-
hůří, kteří se aktivně podíleli na přípravě a bez kterých by se celá 
akce nevydařila. V neposlední řadě patří velké poděkování všem 
sponzorům za jejich finanční podporu a městům Nepomuk, Kase-
jovice a obci Oselce.

Milan Šmíd

Už podesáté závodníci 
proběhli Nepomukem 

V sobotu 12. září uspořádal UNIBRICK jubilejní desátý ročník 
Běhu Nepomukem, závodu pro malé i velké amatérské běžce. Na 
sportovce letos čekala mimo jiné speciální desetikilometrová trať, 
kterou zdolalo 17 statečných, a celkově se Běhu zúčastnil rekordní 
počet soutěžících, bylo jich téměř 150. Návštěvníci si mohli kromě 
samotného závodu v areálu užít také umělou lezeckou stěnu, 
dětský koutek a výborné občerstvení z restaurace Angusfarm 
Soběsuky. Tým UNIBRICK gratuluje medailistům a skládá obdiv 
všem účastníkům, kteří i přes vysoké teploty a žhnoucí slunce 
úspěšně doběhli do cíle.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Trať 1 000 m
Adam Šindelář (Chlapci 0–4 let)
Ema Václavková (Dívky 0–4 let)
Matyáš Balek (Chlapci 5–7 let)
Andrea Veselá (Dívky 5–7 let)
Erik Vilhelm (Chlapci 8–10 let)
Monika Veselá (Dívky 8–10 let)

Trať 1 550 m
Jan Klůs (Chlapci 11–14 let)
Marie Machová (Dívky 11–14 let)

Trať 5 000 m
Matěj Kyrál (Muži 15–18 let)
Tereza Kašparová (Ženy 15–18 let)
Marek Dietl (Muži 19–35 let)
Anežka Honsová (Ženy 19–35 let)
Petr Kyrál (Muži 36–44 let)
Alena Kyrálová (Ženy 36–44 let)
Zbyšek Pavlásek (Muži 45 a více let)
Pavla Valachová (Ženy 45 a více let)

Trať 10 000 km
Šimon Pavlásek (Muži 15 a více let)
Ivana Machová (Ženy 15 a více let)

Alice Baumruková Kotylová

foto Milan Šmíd
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Krátké zprávy

Domy s duší z Nepomuka. Plzeňský rozhlas připravil cyklus 
pořadů o nepomuckých domech. Průvodci jsou například Pavel 
Kroupa či Pavel Motejzík. V reportážích se objevuje řada zajíma-
vých domů v historickém centru města. Archiv pořadu najdete 
pod odkazem: plzen.rozhlas.cz/domy-s-dusi-8266824

Město obdrželo kompenzační bonus. Město Nepomuk obdrželo 
v září od státu kompenzační bonus v částce 1250 Kč na obyvatele, 
celkem tedy 4 668 750 Kč. Kompenzační bonus částečně kryje 
finance, o které město přišlo kvůli vyplácení kompenzací za ome-
zení činnosti v době jarních opatření proti pandemii koronaviru 
pro OSVČ a malé firmy ze sdílených daní.

Hledá se jubilejní desátá Alej roku Plzeňského kraje. Cílem 
ankety Alej roku spolku Arnika je přitáhnout pozornost lidí k alejím, 
které patří ke zdravé a fungující krajině. Dosud je nominováno  
22 alejí, z nichž dvě pochází z Plzeňského kraje. Loni v kraji bodo-
vala Hraběcí alej u zámku Kozel, za celou republiku památná alej 
u Rakovnického potoka. Aleje je možné nominovat do 27. října. 
Stačí poslat fotografii a krátký příběh nebo popis nominovaného 
stromořadí na www.alejroku.cz.

Městská knihovna Spálené Poříčí byla oceněna v soutěži Stavba 
roku. Cenu odborné poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje 2019 získala novostavba městské knihovny ve Spáleném 
Poříčí. Z celkových 37 přihlášených staveb postoupilo do finálo-
vého kola 19, mezi nimi dvě stavby ze Spáleného Poříčí  - knihovna  
a rekonstrukce domu čp. 122 na byty pro seniory. Vyhlášení oce-
něných staveb proběhlo v Měšťanské besedě v Plzni v úterý 8. září.  
Zdroj: www.spaleneporici.cz

V Zahrádce se konala prakiáda. Stejně jako minulý rok, i letos se 
na konci prázdnin v Zahrádce střílelo z praku. V sobotu 29. srpna 
se v místním hasičském klubu uskutečnil již třetí ročník prakiády. 
Zdroj: www.obec-cizkov.cz

Silnice I/20 v úseku Třebčice 
– Životice se opravuje 

V pondělí 21. září začaly přípravné práce na opravě silnice I/20 
v úseku Třebčice – Životice. Během prací v řešeném úseku dojde 
ke kompletní opravě živičného krytu vozovky v celkové délce  
3,7 km. Dále budou opraveny a dosypány krajnice, pročištěny pří-
kopy a upraveny hospodářské sjezdy v opravované části silnice. 
Svodidla v místě budou opravena či doplněna a dojde k osazení 
nových směrových sloupků. V místě je plánovaná pouze částečná 
uzavírka s provozem vedeným jednosměrně po volné části vozovky. 
Provoz bude řídit semaforová souprava kyvadlově, a to vždy po 
úsecích dlouhých zhruba 900 m. Ve výběrovém řízení vyhrálo 
společenství firem Swietelsky a VHS Stavby, které pro Ředitel-
ství silnic a dálnic provedou stavební úpravy s celkovou cenou  
44,768 milionů Kč bez DPH. Kompletní uvedení silnice do pro-
vozu je plánované na přelom listopadu a prosince letošního roku.

Adam Koloušek, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poděkování za otevření 
Zelené Hory 

Vážení přátelé nepomučtí, ráda bych se vrátila zpět k letošnímu 
létu na Zelené Hoře. 

Jako prostá občanka bych chtěla poděkovat našemu spoluo-
bčanovi, panu Martinovi Lukešovi za letošní otevření zámku 
Zelená Hora, které přilákalo návštěvníky a bylo zpestřeno progra- 
mem.

Velký zájem byl o prohlídku „prasečáku“, kde pobíhala ve svém 
prostoru živá prasátka. Dalším bonbónkem byla možnost vidění 
Šternberského dvora a prohlídky samotného objektu zámku až 
do čtvrtého poschodí. Byť je zámek vyklizený, historie zde byla 
popisována průvodkyní. Zájem byl opravdu veliký. 

Doplněním prohlídky Zelené Hory pak bylo příjemné posezení 
u kávy či jídla v nádherně opravené restauraci v areálu, na nádvoří 
s různými rybími pochoutkami či jinými dobrotami. V odpoled-
ních a večerních hodinách byl čas vyplněn jednotlivými hudeb-
ními vystoupeními.

A zde bych chtěla jen připomenout, že stejná situace se bude 
opakovat za rok a pak ještě za další rok. A tak se máme na co těšit!

Kamila Dostálová

Čapí odyssea skončila

Od srpna 2019 do dubna 2020 jsem vás průběžně informoval o ces-
tách nepomuckého čápa, respektive čápice, později pojmenované 
Pepina. Bohužel 13. dubna došlo k nějaké poruše zařízení, díky 
kterému jsme mohli čápici sledovat, a to přestalo odesílat data. 
Možná při páření, kdy se samec snaží udržet samici na zádech, 
mohl toto zařízení poškodit svými „drápy“. Ostatně v době, kdy 
přestalo zařízení fungovat, se běžně pářili několikrát denně. Po 
několika měsících mlčení se zařízení přihlásilo na konci června, 
jen na chvíli, ale stihlo za tu dobu odeslat všechna data nashromáž-
děná od 13. 4. Věděli jsme tedy přesně, kde všude se na Nepomucku 
pohybuje a sbírá potravu pro mláďata. Od té doby opět mlčí a já 
jen doufám, že třeba zase někdy na chvíli naskočí a odešle infor-
mace, na které netrpělivě čekáme. Každopádně prozatím naše 
sledování končí.

Čápice Pepina spolu se svým partnerem vychovali tři mlá-
ďata, která úspěšně opustila hnízdo a v polovině srpna bez rodičů 
odtáhla. Staří čápi se ještě chvíli zdržovali na Nepomucku, až defi-
nitivně oba zmizeli poslední týden v srpnu a vydali se na cestu 
na zimoviště.

Začátkem září nás pak trochu vystrašila informace o nálezu 
mrtvého kroužkovaného čápa, který se spálil proudem na sloupu 
vysokého napětí u sběrného dvora ve Dvorci. Trochu nás sice 
uklidnilo, že podle kroužku se nejednalo o nepomuckého čápa, 
ale i tak je to smutný příběh. Dnes již vím, že šlo o mladého čápa, 
který byl okroužkovaný 24. srpna ve Cvikově (Liberecký kraj)  
a 26. srpna uhynul právě ve Dvorci. Ze Cvikova je to vzdušnou 
čarou 159 km a čáp tak žil s kroužkem na noze pouhé dva dny, 
během nichž mířil na jiho-jihozápad a jeho životní cesta právě 
u nás skončila.

Václav Kovář, N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek
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Představujeme nové 
knihy o Nepomucku 

Spolek Harley Owners Group 
Pilsner Chapter

zve na

Jízdu k výročí České republiky
Nepomuk 24. října 2020

Program:
23. 10. od 17:00 
Pro ty, kteří si chtějí udělat program na celý víkend, případně 
přijedou z větší dálky, je v restauraci Hotelu Dvorec, U Trati 343, 
Nepomuk připravena neformální přátelská večeře. Možnost uby-
tování v hotelu Švejk https://www.hotelnepomuk.cz/home/

24. 10.   
10:00 příjezd na náměstí Augustina Němejce před budovu 
 radnice, přivítání starostou města Nepomuk
10:15 slavnostní posvěcení jízdy farářem kostela 
 sv. Jana Nepomuckého
10:30 položení kytice u sochy T. G. Masaryka
11:00 start jízdy (trasa bude ještě upřesněna)
15:00 návrat do Nepomuku
16:00 slavnostní zakončení v restauraci Hotelu Dvorec, 
 grilovačka, zábava

Při účasti více jezdců je předjednána možnost 
policejního doprovodu na celé trase vyjížďky.

Akce bude dokumentována TV ZAK

Pořadatel: Harley Owners Group Pilsner Chapter, spolek
Daimlerova 1207/3, Skvrňany, 301 00 Plzeň

IČO: 08967946

KLUB PŘÁTEL ŽALUDSKÉHO ESA BUDISLAVICE 

A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE 

 

si Vás dovolují pozvat na

IX. TURNAJ XX. ROČNÍKU LIGY ČESKÉ REPUBLIKY  

V LICITOVANÉM MÍCHANÉM MARIÁŠI 

 

 

Turnaj se koná v sobotu 24. října 2020  

v Restauraci KD Dvorec – Nepomuk 

 

 
Časový program turnaje:

08:00 – 09:00  prezentace 

09:00 – 09:30 losování  

09:30 – 11:30 hrací doba 1. kola 

13:45 – 14:45 přestávka na oběd  

14:45 – 16:45 hrací doba 3. kola 

16:45 – 17:30 vyhlášení výsledků

11:45 – 13:45 hrací doba 2. kola 

 

Soutěž: 

Turnaj je otevřený, hraje se licitovaný dvacetihaléřový míchaný mariáš. 

Podmínkou soutěže je respektování pravidel, soutěžního řádu a výroků 

rozhodčích. 

Kontaktní osoba: 

Lubomír Kříž, Budislavice 40, Nepomuk 335 01, tel.: 723 489 412 

 

  

     Na vaši účast se těší  

     a mnoho krásných  

     zážitků ze hry přeje 

 

                                     KPŽE BUDISLAVICE   

 

Restauraci naleznete u vlakového nádraží Nepomuk - Dvorec

MĚSTO NEPOMUK A KPŢE BUDISLAVICE

si vás dovolují pozvat na

TURNAJ MEMORIÁLU VÁCLAVA VODÁKA,

který je součástí JIŽANSKÉHO POHÁRU

koná se ve středu dne 28. října 2020 v Restauraci KD Dvorec - Nepomuk

začátek od 11:00 hod

Časový program turnaje:

Prezence od 10:00 hod

Hrací doba 1. kola 11:00 - 12:20

Hrací doba 2. kola 12:30 - 13 50

Hrací doba 3. kola 14:00 – 15:20

Vyhlášení výsledků 16:00

Občerstvení: v průběhu turnaje zajištěno

Startovné: 200,-Kč

Soutěž: hraje se volený dvacetihaléřový mariáš podle pravidel Jiţanského poháru.

Kontaktní osoba: Ing. Václav Šampalík, tel.: 606 109 638

Na vaši účast se těší

a mnoho krásných

záţitků ze hry přeje

KPŢE BUDISLAVICE

První z nich je Nepomucko na starých pohlednicích a fotogra-
fiích od nedávno zesnulého Bohuslava Šotoly. Většina pohlednic 
a fotografií v knize pochází z jeho sbírky. Nakladatel a redaktor 
publikace Petr Prášil je doplnil i podklady od dalších autorů. 

Kniha nabízí prostřednictvím téměř 600 historických pohlednic 
a fotografií procházku po Nepomuku a okolních 48 obcích, které 
tvořily až do roku 1959 soudní okres Nepomuk. Je zde také kapitola 
věnovaná zámku Zelená Hora. Vydalo Vydavatelství Baron, 2020.

Knihu je možné zakoupit v  nepomuckém infocentru za 
490 korun.

Druhá z předkládaných knih jsou Osobnosti Nepomucka 2, 
jejímž autorem je nepomucký kronikář Karel Baroch. Publikace 
seznamuje čtenáře s pestrou společností třiceti lidí, od biskupa 
z desátého století, přes významné šlechtice, vědkyni, scéná-
ristu, malíře, spisovatele, zástupce církve a dokonce světce, až 
po naše současníky. Jejich pojítkem je právě Nepomucko. Vydal 
Spolek přátel starého Nepomuka, 2020. Kniha stojí v nepomuc-
kém infocentru 190 korun.
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Jistě vás zajímá, jak probíhal letošní třetí táborový běh Pionýrské 
skupiny Nepomuk, který se konal v termínu 2.–14. srpna. 

Tématem tábora byly „Zlaté české ručičky“. Jednotliví vedoucí 
využili vlastních profesních či zájmových dovedností, aby dětem 
připravili táborový den zasvěcený konkrétní profesi.   

Děti si vyzkoušely, jaké to je být stavitelem, a zdárně dokázaly 
sestrojit zdánlivě nesestrojitelné stavby. Nejúspěšnější byl druhý 
oddíl „Pidikidi“ se svým povedeným ledovým iglú. Následoval 
den ve znamení umělce, při kterém děti výtvarně znázorňovaly 
své vedoucí. (Děti umí být upřímné i kresbou.) Všichni jsme se 
pobavili při večerním programu, kdy část oddílu pantomimicky 
a výtvarně předváděla písničky svým kamarádům, kteří se je sna-
žili podle toho poznat.

Ač si děti užívaly zasloužených prázdnin, nechyběl ani den 
zasvěcený učiteli a zábavnému zopakování jejich znalostí. Během 
mysliveckého dne se děti věnovaly přírodovědě, nechyběla ani 
přednáška skutečných myslivců s předvedením jejich loveckých 
psů a trofejí. Den sportovce prověřil fyzické schopnosti všech 
účastníků. Při dni pekaře dětem Janina Brejchová ukázala, jak péct 
nejen domácí perníčky, a děti si užily i velkou open-air diskotéku. 
O zlodějském dnu si děti ověřily svoji zručnost, aby následně při 
dni detektiva samy vyšetřovaly zločin. Během dne influencera 
si děti osvojily tvorbu vtipných obrázků, fotek a videí. Večer pak 
byl zakončen táborovou Miss. Jejím účastnicím patří náš obdiv, 
neboť svá vyšperkovaná vystoupení denně poctivě cvičily v době 
svého osobního volna. 

„Tonda obal na cestách“ se nám pak zábavnou formou postaral 
o edukativní dopoledne spojené se správným tříděním odpadu. 
Náš tábor rovněž navštívili štafetoví běžci z celého světa pod 
záštitou PEACE RUN (mírového běhu), kteří dětem hrou šířili své 
poselství lásky a míru. 

Novinkou prokládající táborové dny bylo zavedení „brigád“, na 
kterých táborníci mohli vydělávat táborovou měnu – přebodíky, 
a to formou dobrovolného přihlášení se na libovolnou aktivitu 
připravenou vedoucími. Na výběr byly činnosti od nejrůznějších 
zájmových kroužků až po skutečné „makačky.“

Závěrečné poděkování patří nepomuckým hasičům, kteří nám 
pěnou zpříjemnili parné odpoledne, Veronice Kepkové za její 
háčkované hračky, Janě Čechové a kolegyním, společnosti KLAUS 
Timber, Vodárnám Plzeň a všem ostatním, kdo nám pomohli 
letošní táborový běh uskutečnit.  

Táborové fotografie jsou všem dostupné na facebookovém pro-
filu pod odkazem https://www.facebook.com/prebudov

Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na další skvěle pro-
žitý tábor. 

Martin Brejcha, Pionýr, z. s. 
– Pionýrská skupina Nepomuk, 3. běh

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

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

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

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

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

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

inzerce / informace

Děti si užily nabitý program tábora v Přebudově
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Úspěch Nikoly Raškové 
v požárním sportu

Po loňském ukončení kariéry v oddíle mladých 
hasičů se Nikola Rašková rozhodla, že chce 
v hasičském sportu pokračovat i  jako doros-
tenka. Během celého letošního „korona“ roku 
se tak pilně připravovala pod vedením nového 
trenéra Martina Provazníka. S  dobřanským 
klubem trénovala disciplínu 100 m s překáž-
kami, kterou běhala již v loňském roce s nej-
lepším časem 19,24 s na krajské soutěži v Plzni. 
V letošním roce se Niki díky své píli a chuti se 

zlepšovat zúčastnila čtyř závodů. První závod byl v Třebíči, kde se 
umístila na 4. místě s časem 18,19 s. Druhý závod byl v Bludově, kde 
se Niki poprvé dostala na bednu, a to na stříbrnou pozici s časem 
18,28 s. Třetí závod se konal v Praze, kde se opět umístila na bedně, 
a to na 3. místě s časem 18,10 s. A vrcholem Českého poháru byl 
závod v kolébce požárního sportu v Ostravě, kde se umístila na  
3. místě s časem 17,84 s, což je Niki osobní rekord. Věříme, že ho brzy 
ještě vylepší. Budeme jí všichni držet palce. Těmito výsledky se tak 
probojovala na celkové třetí místo v Českém poháru pro rok 2020 
v kategorii středních dorostenek, kde se o první příčky pralo více 
než 50 účastnic. Tímto gratulujeme ke skvělému úspěchu a jedno-
sekundovému zrychlení, což je na 100 metrech vynikající zlepšení. 
Děkujeme ti za skvělou reprezentaci našeho sboru. Jen tak dál, Niki.

Hana Augustová a Alena Šulcová, 
vedoucí oddílu mladých hasičů

foto Archiv SDH Nepomuk

V období od 16. srpna do 15. září vyjela dobrovolná nepomucká 
jednotka ke třem událostem. V podvečer 26. srpna jsme na žádost 
městského úřadu provedli omytí a desinfekci přístřešku v ulici Za 
Kostelem, kde přespávali bezdomovci.

Ke střetu dvou osobních aut na silnici 230 v křižovatce u Koko-
řova jsme vyjeli 2. září před 13. hodinou spolu s jednotkou Hasičského 
záchranného sboru stanice Nepomuk a dalšími složkami Integrova-
ného záchranného systému. Z jednoho vozidla bylo potřeba vypros-
tit zraněnou osobu, tu transportoval do nemocnice vrtulník Letecké 
záchranné služby. Další dvě zraněné osoby byly odvezeny sanitkami. 
Silnice byla v místě nehody uzavřena až do 16. hodiny.

Dne 12. září, chvíli po příjezdu techniky z akce „S hasiči hurá 
do školy“ zpět na základnu, jsme byli vysláni s jednotkou HZS 
Nepomuk a SDH Prádlo k požáru trávy a křoví na Dubči u roz-
cestníku nad Klášterem. Požár byl zlikvidován jedním proudem 
a obešel se beze škody.

Mimo tyto výjezdy jsme provedli několik hospodářských jízd. 
Jednalo se o asistenci při odpalování ohňostroje v Soběsukách 

foto Archiv SDH Nepomuk 

Činnost nepomuckých dobrovolných hasičů

a několik pěn pro děti na akcích v okolí. Členové jednotky se také 
zúčastnili odborné přípravy zaměřené na předlékařskou první 
pomoc včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru 
při zástavě srdce.

Začátkem září jsme pořádali hasičskou soutěž a dětský den 
s hasiči. V sobotu 5. září jsme na školním hřišti v Nepomuku pořá-
dali společně s Okresním sdružením hasičů Plzeň-jih hasičskou 
soutěž družstev okresu Plzeň-jih. Naše družstvo žen obsadilo 
mezi ženami krásné první místo, družstvo mužů skončilo ve své 
kategorii šesté. Kompletní výsledky najdete na stránkách oshpj.
cz. Vítězům gratulujeme. Tradiční akci „S hasiči hurá na prázd-
niny“ jsme letos museli přesunout až na 12. září, nazvali jsme ji 
tedy „S hasiči hurá do školy“. Kvůli epidemii nemoci covid-19 jsme 
omezili počet disciplín i ukázek a průběh akce tak o něco zkrá-
tili. Přesto se celé odpoledne, i díky pěknému počasí, vydařilo. 
Více informací, fotek a videí najdete na našem facebooku Hasiči 
Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz. 

Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v období od 16. srpna do 
15. září u 24 událostí, jednalo se například o překopnuté plynové 
vedení v Žinkovech nebo o požár pokoje v rodinném domě v Cho-
cenické Lhotě.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

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

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

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

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk
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Prodej zemědělské usedlosti, 
Pozemek 8.137 m2, Vrčeň
usedlost s krásným výhledem, obytná 
část 2+1, garáže, dílny. stodola po 
rekonstrukci, na pozemku objekt 
bývalého katru.

kód: 48032

Cena: 5.500.000 Kč

staVební Pozemek, 1.229 m2,  
noVotníky
Prodej zahrady na klidném a tichém 
místě, mírný svah, sítě v dosahu. na 
pozemku je stavba stodoly, zástavba 
podle ÚP možná.

kód: 47664

Cena: 525,-/m2

Prodejte s nÁmi!
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.



Téma: Zeleň ve městě 
V průběhu léta se na diskuzním fóru občané různě vyjadřovali k údržbě zeleně ve městě. 

Někdo chválí rozkvetlé záhony, jiný si stěžuje na neposečený trávník a třetímu se nelíbí plevel 
v dlažbě náměstí. Možná k živé diskuzi přispělo i letošní léto, které přineslo více deště 

než ta předchozí suchá. I když zeleň bujně rostla, mnohé dříve travnaté plochy na sídlišti jsou holé. 
Slouží totiž místo trávníků jako parkoviště. 

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Jak jste spokojeni se stavem zeleně v Nepomuku? 
Měla by být tráva na prostranstvích města sekána 
tradičně nakrátko, nebo dvakrát za sezónu podle 
nových trendů? Jak by se dalo podle vás řešit 
ničení trávníků auty, která parkují na zelených 
plochách na sídlišti?“

16 téma k diskuzi

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Jak jsem za svou roční praxi zjistil, ať uděláte v Nepomuku cokoli, 
prakticky všechno je špatně.

Osobně beru zeleň za udržovanou v mezích možností města. 
S tím, že se někomu zdá, že by to šlo lépe, mohu, ale nemu-
sím souhlasit.

Městská zeleň – ta, kterou je třeba udržovat, má výměru 14,08 ha!!! 
A je to třeba několikrát za sezónu. Vím, že teď někdo řekne, že u nich 
se neudržuje.

Na tuto práci máme 8–10 lidí a věřím, že po příchodu jedné 
síly z mateřské dovolené bude zase o jedny ruce navíc a tím se 
situace zlepšit může.

Se sečením je to úsměvný koloběh. Devět lidí připomínkuje, 
že není posečeno, desátý si stěžuje, že sečeme. Jen bych chtěl 
vysvětlit, že nesečeme zahrádku, kde si podle počasí dokážeme 
trávu nechat tři nebo čtyři cm. Pokud je někdo tak náročný, může 
si kolem své bytovky posíct sám, podle svého gusta.

S parkováním je problém. Sídliště bylo stavěno na zcela jiný 
počet aut a dnešní počty jsou násobkem. O to víc mě mrzí, že 
spousta garáží, které jsou „na skalce“ nebo mezi bytovkami, 
jsou prázdné nebo slouží jako skladiště. Pohodlnější je mít auto 
u vchodu, zvláště to služební, kde škody tolik nebolí. Zajímalo by 
mne, pokud by vyrostl Na Vinici parkovací dům s placeným pro-
nájmem stání, kolik lidí by ho využilo. Nejedná se pouze o Vinici. 
Jde jen o to lidem – byť sankcí – vysvětlit, že na trávě se neparkuje. 
O parkování kamiónů a různých služebních náklaďáků a dodá-
vek nemluvě.

Na pár vytipovaných místech budeme chtít plochy při silni-
cích, kde po trávě není už ani památky, vyřešit stáním z vegetační 
dlažby. Ale nejde to všude a není třeba mít čtyři auta, když vím, že 
se dvěma už nevyjedu.

Nepomucké noviny / říjen 2020
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Vážení občané, jste spokojeni 
s údržbou zeleně ve městě? Mělo 
by vedení města řešit parkování na 
sídlišti?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

téma k diskuzi 

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
V Nepomuku je ploch veřejné zeleně celá řada, takže prostor pro 
zlepšování tu bude asi stále.

Mám ovšem pocit, že oproti předchozím létům byla letos věno-
vána zeleni, zejména různým květinovým záhonům, poněkud 
menší péče.

Mrzí mě také, že nebyly podniknuty žádné další kroky v kultivaci 
některých ploch, s nimiž bylo počítáno v minulém volebním období. 
Na plánované doplnění trvalkových záhonů čeká stále prostranství 
před MŠ Na Vinici, nepokračuje se nijak viditelně v přípravě rekulti-
vace parku U Mihovky ani se nic nechystá na louce u základní školy.

Otázka sečení, či nesečení trávníků je poněkud zjednodušující. 
Záleží totiž na tom, kde daná plocha leží a jak je využívána. Například 
reprezentativní trávník před budovou bývalé piaristické koleje, který 
byl znovu založen před dvěma lety v souvislosti s renovací památníku 
Obětem válek se sochou TGM u příležitosti sta let republiky, dnes 
reprezentativně příliš nevypadá. Přitom zrovna zde jde o místo, 
kterému anglický trávník vyloženě sluší. O takový trávník je ale 
třeba intenzivně pečovat, pravidelně, nejlépe každý týden, ho sekat, 
hnojit, zalévat. Nejde přitom o nijak rozsáhlou plochu, jen o pár 
desítek metrů čtverečních. Nízce sečené trávníky si určitě zaslouží 
i prostory dětských hřišť a jiná intenzivněji využívaná prostran-
ství. Naopak u mnoha travnatých ploch, které jsou užívané zcela 
minimálně, například na sídlišti nebo v případě loučky na Čiháku, 
by se dalo šetřit energií a časem technických služeb a přeměnit je 
na květnaté louky se sečí zhruba dvakrát za sezónu. Pokud má ale 
taková plocha vypadat opravdu dobře, nestačí jen přestat sekat. Je 
třeba ji nejprve osít směsí s vysokým zastoupením lučních květin 
a jen malým podílem trav. Vzhled těchto „květnatých luk“ se pak 
přibližuje oněm „přírodním“ letničkovým záhonům, které v našem 
městě máme již několik let. Taková louka je pak pastvou nejen pro 
včely, ale i pro lidské oko.

Nedostatek parkovacích míst je problémem všech sídlišť. Byla 
prostě stavěna v době, kdy se počítalo s jedním autem na dvě domác-
nosti a ne se dvěma auty na jednu. Určitě by si naše sídliště zaslou-
žilo komplexní architektonický návrh na úpravu svých veřejných 
prostranství, který by zahrnoval nejen zvýšení počtu parkovacích 
stání, ale i další zlepšení veřejného prostoru. Přilepování více či 
méně provizorních parkovacích plácků není dobrým řešením.

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Oproti stavu před 20 lety udělala údržba zeleně v Nepomuku velký 
skok dopředu. Ale dle mého názoru je stále co zlepšovat a pokud město 
bude chtít do této oblasti investovat, tak to jen podpořím. Líbilo by se 
mi, kdyby město bylo pěkně udržované a rozkvetlé jako mnohé obce 
v Německu či Rakousku. Bohužel jedna zahradnice nemá absolutně 
možnost toto vše stíhat. Stav zeleně mimo jiné odráží finanční mož-
nosti města. Protože údržba něco stojí – zejména mzdy pracovníků, 
kteří se o zeleň starají. Město by mělo být rozčleněno na několik 
zón z pohledu využívání a podle toho by se mělo přistupovat k jejich 
údržbě. Nejvíce by mělo být investováno v centru města a podél 

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Se stavem zeleně jsem spokojen, podle mého názoru zahradníci 
odvedli dobrou práci.

V letošním roce tráva rostla obzvláště rychle a dobře, proto si 
nedokáži představit její sečení pouze 2x za sezónu, přestože je to 
nový trend.

V současnosti přibývá počet automobilů, parkovací místa však 
nikoliv. Snad by bylo řešení zpevněné plochy vybudovat ze zatrav-
ňovacích tvárnic, aby to bylo dobře na obě strany.

nejfrekventovanějších pěších a průjezdných komunikací ve městě 
a u vstupů do města (nádraží ve Dvorci a okolí atd.), naopak méně 
lidmi navštěvované prostory stačí udržovat „sporadicky“.

Co se týče údržby trávníků, tak by se k tomu mělo přistupovat se 
zdravým selským rozumem. Zastánci obou táborů (sekání i téměř 
nesekání) mají v mnoha ohledech pravdu. Každá varianta přináší 
nějaké výhody i nevýhody, ale mělo by se s přihlédnutím k místním 
podmínkách tu využívat ta a jinde zas ta druhá varianta údržby zeleně 
nebo určitý kompromis. Lidem s alergiemi na pyl (a že jich není málo) 
budete stěží vysvětlovat, že kvůli motýlkům a výparu vody z půdy se 
trávníky před jejich bytovým domem posečou jen 2x do roka. Nehledě 
na to, že to ani není moc hygienické, protože ty trávníky jsou plné 
psích výkalů a pohozených odpadků (byť to ve vysoké trávě není moc 
vidět), které se jinak při pravidelném sečení seberou spolu s trávou. 
Proto si ani nedokážu představit, že si v této vzrostlé trávě budou 
hrát děti. A maminky budou volat stížnosti na úřad, že jim děti nosí 
domů klíšťata z městských neposekaných trávníků. Na druhou stranu 
je to ekonomičtější pro město, vyšší tráva lépe zadržuje vodu, prach, 
na rostlinách mohou probíhat vývoje různého druhu hmyzu – např. 
motýlů. Kvetoucí rostliny, které neposeče sekačka, jsou zdrojem pylu 
a nektaru pro včely atd. Tedy jak jsem již psal, používat zdravý selský 
rozum a tu využívat pravidelné seče, jinde zas seče 2-3x za rok, jinde 
nějaký kompromis mezi tím. Frekvenci sekání také upravovat podle 
aktuálních meteorologických a klimatických podmínek – ve vlhčím 
roce sekat častěji, v suchém roce bude stačit třeba polovina zákroků.

Co se týče parkování na trávnících, tak to má také dvě strany mince. 
První je ta, že by se to skutečně dělat nemělo. Druhá strana mince je 
nedostatek parkovacích míst, zejména na sídlišti, a tak mnoha lidem 
zkrátka nic jiného nezbývá, než občas i na tom trávníku zaparkovat, 
protože nikde v okolí jiná možnost není.

Stávající legislativa dává možnosti toto jako přestupek řešit, ale tím, 
že město nemá městskou policii, která by to kontrolovala a řešila, tak 
nevidím  moc pravděpodobné, že by to město nějak výrazně pálilo 
a řešilo se to jinak.
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Poděkování

Pravděpodobný počet obědů, které pře-
bírali školní strávníci od kuchařky paní 
Vlasty Zemanové, by se mohl počítat 
v řádu milionů. Neuvěřitelných 42 roků 
paní Zemanová vařila ve školní jídelně. 
Nejdříve ve staré nepomucké škole a od 
otevření nové budovy v moderní školní 
kuchyni. V srpnu tohoto roku se roz-
hodla pracovní poměr ukončit a odešla na 
zasloužený odpočinek. Přejeme do dalších 
let hodně radosti z každodenních malič-

kostí, potěšení z vnoučat, osobní pohodu a pevné zdraví. Věříme, že 
i nadále jí vydrží milý úsměv, který byl pro ni u výdejního pultu kaž-
dodenní samozřejmostí. Za obrovské množství práce při přípravě 
chutných školních pokrmů i touto cestou veřejně děkujeme.

Skvělý úspěch v OVOV

I v této nelehké době vám přinášíme fantastickou zprávu ze spor-
tovního prostředí. Tereza Bláhová a Kryštof Kotiš si svými výkony 
vybojovali právo účasti na republikovém finále Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, které se konalo ve dnech 2.–4. 9. 2020 v nádher-
ném sportovním areálu VUT v Brně. Po oba dny byly vidět v tomto 
obtížném sportovním odvětví (10 disciplín) neuvěřitelné sportovní 
výkony (např. 161 kliků za 2 minuty), naši závodníci se však rozhodně 
neztratili a udělali nám obrovskou radost. Terezka v kategorii dívek 
ročník 2005 a Kryštof v kategorii chlapců ročník 2008 obsadili shodně 
7. místo (Terezka obsadila dílčí 2. místo za 77 shybů ve 2 minutách, 
Kryštof pak obsadil dílčí 2. místo ve skoku do dálky za 4,63 m) a tím 
se nesmazatelně zapsali do historie této soutěže. Bližší informace 
o výsledcích můžete nalézt na http://rf.ovov.cz/, podrobnosti o sou-
těži OVOV pak na https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

Terezko a Kryštofe, děkujeme vám za parádní reprezentaci školy! 
Speciálně Terezce pak děkujeme za všechny čtyři roky, během nichž 
se stala průkopníkem této soutěže v naší škole a opakovaně nás repre-
zentovala na republikových finále. Přejeme ti mnoho studijních úspě-
chů na střední škole a nezapomeň se na nás přijít podívat! Zvláštní 
poděkování pak patří také rodičům našich sportovců, kteří je dopro-
vázeli na finále a především dohlíželi na jejich pravidelnou přípravu.

Pavel Pelcr

Terasa a konstrukce

Po celou dobu existence školy jsme byli zvyklí na kovovou kon-
strukci na severní štítové zdi, která měla působit jako výrazný 
estetický prvek ukončující jeden z pavilonů. Po zateplení školy 
však z terasy i ze železné konstrukce do fasády zatékala dešťová 
voda a nová omítka odpadávala na několika místech. Po dohodě 
se zřizovatelem byla celá terasa včetně konstrukce odstraněna, 
fasáda bude brzy opravena a na metrové zbytky traverz bude 
umístěn cca metrový skleněný přístřešek.

Vzdělávání dospělých

Ještě před zahájením školního roku jsme ve škole přivítali dvě 
lektorky, které se všemi členy a členkami pedagogického sboru 
na semináři probraly informace a zkušenosti z oblasti, jak pra-
covat s nadanými žáky. V minulých letech byl kladen velký důraz 
na začleňování dětí s různými poruchami a úplně stranou zájmu 
zůstali jedinci, kteří svými znalostmi a přehledem jednoznačně 
převyšovali ostatní spolužáky. Naštěstí se z řad pedagogické veřej-
nosti začaly čím dál víc ozývat hlasy, že je velkou chybou nechat 
nadané jedince bez povšimnutí a patřičné péče. Specializovaná 
pracoviště vytvořila týmy lektorů a lektorek, které pořádají různé 
akce, kde se účastníci mohou seznámit s tím, jak nadané žáky 
podpořit. V rámci čerpání dotací z programu nazvaného Šab-
lony II jsme mohli do školy pozvat paní Mgr. Irenu Hoškovou, 
která celý život pracuje s lidmi a snaží se rozvíjet jejich potenciál 
a z plzeňské pobočky Národního pedagogického institutu paní 
RNDr. Mgr. Zdeňku Chocholouškovou, Ph.D. Obě lektorky předaly 
všem přítomným celou řadu podnětů a nápadů, jak maximálně 
nadané žáky podpořit.

Distanční vzdělávání

Od března letošního roku se veškerá rodičovská veřejnost sezna-
movala s tzv. výukou na dálku, jinak také s distančním vzdě-
láváním. Od začátku školního roku uplynulo v době uzávěrky 
Nepomuckých novin jen několik dnů, a protože situace ohledně 
nemoci covid-19 se od začátku měsíce nevyvíjela nijak příznivě, 
řada škol se iniciativně zapojila do příprav, jak postupovat, budou-
li školy úplně nebo částečně uzavřeny. V době uzavření škol se 
různé instituce do netradičního způsobu výuky zapojily, vyvíjely 
programy a nabízely školám různé formy vzdělávání po sociálních 
sítích. Protože těch variant se nabízelo poměrně hodně, nebylo 
jednoduché vybrat takovou alternativu, která by byla vhodná pro 
vyučující, žáky a také rodiče. Krátce po zahájení školního roku se 
zájemci z řad pedagogického sboru sešli ve sborovně k výměně 
osobních zkušeností s výukou na dálku. Paní Mgr. T. Doskoči-
lová, která na naši školu nastoupila 1. září a vyučuje matematiku 
a fyziku na 2. stupni, zastává ještě pozici IT koordinátorky. Všem 
účastníkům setkání představila osvědčené postupy, jak se žáky 
komunikovat, jak zadávat úkoly a jednoduše kontrolovat plnění 
zadaných prací žáky. Pro někoho se jednalo spíš o konzultaci 
a upřesnění potřebných informací, někomu představené postupy 
mohou značně usnadnit práci. Současně jsme se sjednotili v tom, 
jak bychom v případě potřeby postupovali. 

foto Roman Bláha
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Přivítání prvňáčků

Do prvního ročníku jsme první zářijový den společně s panem 
starostou Jiřím Švecem přivítali 53 nových žáků školy. Krátce před 
zahájením školního roku jsme na školním webu zveřejnili poža-
davek, aby s ohledem na situaci doprovodili prvňáčky do školy 
pouze rodiče a v budově školy měli na ústech roušky. Za respek-
tování obou požadavků téměř všemi zákonnými zástupci můžeme 
ještě touto cestou poděkovat. Věřme, že školní rok bude probíhat 
bez zásadních změn a rodiče se budou těšit z každého pokroku 
a úspěchu svých malých školáků.

Adaptační kurzy

V minulých letech jsme hned na začátku školního roku pravidelně 
pořádali adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. ročníků. Šesťáci měli několik 
let adaptační kurz v nedalekých Žinkovech. Letos jsme oslovili rodiče 
šesťáků, zda v situaci ovlivněné koronavirem umožní svým dcerám 
nebo synům účast na třídenním kurzu v Žinkovech. Zhruba třetina 
dotázaných se vyslovila záporně. Pořádat kurz s dvoutřetinovou účastí 
nemá smysl, proto jsme zvolili variantu kurzu v době výuky nedaleko 
od školy a částečně i ve třídách. Během dvoudenního kurzu si žáci 
vyzkoušeli svou obratnost na lanech upevněných mezi stromy, pro-
kázali manuální zručnost při potisku triček a další tvorbě.    

Prvňáčci absolvovali svůj adaptační kurz také v areálu školy 
a ve třídách v době výuky. Rovněž si vyzkoušeli svou obratnost 
a odvahu na lanech a zahráli si řadu kolektivních her. Cílem obou 
kurzů je, aby se děti lépe seznámily, stejně tak aby nové třídní uči-
telky poznaly své žáky jinak než při hodinách ve třídě a zároveň 
aby se žáci seznámili se svými třídními v jiném prostředí a při 
jiných činnostech než při výuce. Přirozenou formou se v každém 
kolektivu objeví jedinci, kteří jsou aktivní, činorodí, velmi ochotní 
ostatním pomáhat, dokáží zformovat skupiny a podobně. Zrovna 
tak se projeví ti, kteří jsou více pasivní a méně průbojní. 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

První školní den v 1. A

Všichni šesťáci si vyzkoušeli svou odvahu i schopnost držet rovnováhu . Na natažených 
lanech nebo pásech překonávali vzdálenost mezi dvěma stromy. foto Hana Bohatá ‑ třídní 6. B

Žáci z 6. C v atriu školy představili svá trička zhotovená v rámci adaptačních kurzů.

Adaptační kurz v 1. B

Adaptační kurz v 1. C
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Potěší mě, když se dětem 
nechce ze školy domů 
Rozhovor s ředitelkou Základní školy 
Mileč Kateřinou Kohoutovou

Řekněte mi, paní ředitelko, na začátku našeho povídání 
něco o vaší škole.

Jsme malotřídní škola s prvním až pátým ročníkem, kam nyní dochází 
devatenáct dětí. Jezdí sem ze spádové i nespádové oblasti. Máme tady 
třeba děti z Nekvasov, Kovčína nebo Kvášňovic, ale i z dalších obcí. Naší 
snahou je vytvářet nestresující vnitřní klima a snažíme se přistupovat 
ke každému žákovi individuálně. Většina lidí na nás pohlíží jako na 
školu alternativní, přitom děláme spoustu věcí jako v klasické velké 
škole. Moderní výukové metody, projektové hodiny i dny, čtenářské 
dílny realizují i na velkých školách. Ve škole pracuje pět zaměstnankyň. 
Já a paní kuchařka jsme na plný úvazek, na částečné úvazky jsou zde 
potom druhá paní učitelka, paní asistentka a paní účetní.
        

Jaký je podle vás význam malotřídek?
Podle mě je to hlavně kulturní a společenské centrum obce. Také 
se tak k tomu snažíme přistupovat. Například jsme několikrát 
uskutečnili přednášku Pojďte s námi ke hvězdám. Rozvěsili jsme 
letáčky a pozvali širokou veřejnost. Přednášky vedl náš kamarád 
Michal Široký, který prováděl v klášteře v Plasích. Je velká škoda, 
že při přednáškách pokaždé pršelo a byla zatažená obloha.

Ještě se vrátím k významu malotřídních škol. Mezi dětmi panuje 
větší sounáležitost. Učitelé více spolupracují s rodiči žáků, častěji 

se setkáváme, i když zrovna nejsou třídní schůzky. S některými 
rodiči se vidíme takřka každý den, protože k nám dovážejí děti 
i z jiné než spádové oblasti.

Jak se staví k malotřídkám stát?
MŠMT ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání 
zahájily v roce 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů, zkráceně SYPO. V současnosti neexistuje uce-
lený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. 
Tento projekt, který je financován z Evropské unie, by chtěl tento 
stav významně změnit. Nedávno mi přišla nabídka zúčastnit se 
webináře z tohoto projektu s názvem Aplikace zkušeností na 
malotřídní škole. Na tomto webináři jsme se setkali s řediteli 
malotřídních škol, což bylo fajn. Nejen, že jsme sdíleli zkušenosti, 
ale také jsme se opět ujistili, že v tom nejsme sami. Toto setkání 
vedl pan Miloš Novotný, který je spoluautorem několika učebnic 
v jednom známém nakladatelství a byl ředitelem na malotřídní 
škole cca dvacet let. Díky tomuto webináři mám možnost s panem 
Novotným i dalšími řediteli malotřídních škol sdílet zkušenosti 
i nadále. Dokonce si vybral přímo naši školu pro profesní koučing.
Z tohoto projektu jsme dostali 171 tisíc korun a za to jsme mohli 
nakoupit deset iPadů.

Text: Karel Baroch
Foto: Hana Staňková

Milečská škola má na fasádě letopočet 1910. Z toho lze odvodit, že 
vychovala celé generace žáků. Je to krásná budova, klasická vesnická 
škola. Uvnitř je učebna, počítačová učebna, kabinet, tělocvična, 
kuchyně s jídelnou i sborovna – kancelář paní ředitelky. Právě tam 
jsem si povídal s paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Kohoutovou.
Při našem prvním mailovém kontaktu mi paní ředitelka napsala, 
že je ráda, že čtenářům přiblížíme jejich školičku. Já si paní 
ředitelku dovolím trochu poopravit. To není žádná školička, 
ale škola jako hrom, se vším, co k pořádné škole patří.
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Je přechod pro děti z „malé“ školy do té „velké“ složitý? 
Přece jenom na malé škole je to takové rodinné.

Myslím, že tak složitý není. Děti odcházejí většinou za svými kama-
rády, které již poznaly ve školce, někteří docházejí do ZUŠ, kde se 
s velkou školou také mají možnost seznámit.

Spolupracujete s okolními školami?
Ano. Navštěvujeme například nepomuckou školu, aby žáci pátých 
ročníků věděli, kam budou přestupovat. Dále spolupracujeme 
se školou ve Vrčeni i s mateřskou školou v Nekvasovech. S touto 
školkou se vzájemně navštěvujeme, připravujeme třeba sportovní 
odpoledne či stopovačky v přírodě.

Těžko si lze představit fungování školy bez spolupráce 
s obcí…

Ze strany obce máme velkou podporu a jsme za to velice rádi.

Spolupracujete také s místními spolky?
Spolupracujeme s místními hasiči. Ti po dlouhá léta připravují 
pro děti maškarní bál či Milečskou olympiádu. Začalo být zvykem 
připravovat lampiónový průvod na přelomu října a listopadu. Spo-
lečně s dětmi malujeme na velké sklenice, do kterých umístíme 

svíčky. Těmi pak zdobíme cestu. Společně s paní kuchařkou při-
pravujeme úkoly pro děti, které schováváme u cesty.

Jsou při škole nějaké kroužky a nějaké mimoškolní aktivity?
Nabídka kroužků se mění. Konají se po vyučování, v době, kdy 
děti čekají na odjezd autobusu. Tradiční je divadelní kroužek, kde 
společně připravujeme představení na vánoční besídku pro rodiče 
a okolí. Dále pak se koná kroužek „dovedné ruce“.

Zapojují se také do mimoškolních aktivit rodiče?
Rodiče se podílejí na přípravě divadelního představení. Mnozí 
jsou velice šikovní, dokáží vytvořit krásné kostýmy.

Jak dlouho v Milči učíte?
V Milči učím od roku 2013. Na dva roky jsem si dala „přestávku“ 
v podobě mateřské dovolené, kdy mě zastupoval pan PaedDr. Sta-
nislav Červenka v plném rozsahu. Od jara 2018 jsem zase zpátky.

Jak jste se na milečskou školu dostala?
Tuto školu jsem navštěvovala od prvního do čtvrtého ročníku, 
takže k ní mám blízký vztah. Po studiu na vysoké škole jsem čtyři 
roky učila na klasické základce v Plzni. Pak mě oslovili z obecního 
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Kateřina Kohoutová se narodila na Nepomucku, v obci 
Chlumy. Nyní žije se svým manželem, desetiletou dcerou 
a čtyřletým synem v Prádle. Je jí 37 let. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Poté čtyři roky učila na klasické ZŠ v Plzni 
a od roku 2013 (kromě mateřské dovolené) je ředitelkou 
ZŠ v Milči.

úřadu v Milči, zda bych neměla zájem pokračovat po panu Červen-
kovi. Přihlásila jsem se do výběrového řízení, které jsem vyhrála.

Jste hodná paní učitelka?
Ano, snažím se. Ostatně, to spíše posoudí děti. Většinou se pokou-
ším najít něco dobrého, hezkého.

V čem je vaše výhoda a naopak nevýhoda oproti učite-
lům, kteří učí na velké škole?

Velká výhoda je, že si mohu pořídit pomůcky i učebnice, které se 
mi zamlouvají, a že mohu podle nich učit. Nemusím se s nikým 
dohadovat, zda mi pomůcky zapůjčí, či ne. To samé platí i u výběru 
dalšího vzdělání pedagogů. Na velké škole jsem učila čtyři roky 
a téměř pokaždé, když jsem si vybrala nějaké další vzdělávání, se 
pak nic neuskutečnilo.

Příprava na výuku a její realizace klade na učitele vysoké nároky 
ve srovnání s velkou školou, kde máte jednu třídu. Jde hlavně 
o český jazyk a matematiku.

Vztahy mezi učiteli a vlastně v celém pracovním týmu bývají 
otevřenější a hlubší ve srovnání s klasickou školou.

Nevýhodou je také složité shánění aprobovaného učitele, který 
by byl ochotný docházet do školy na část úvazku. Zatím to naštěstí 
řešit nemusím, ale tato skutečnost tady je. Velice mě překvapilo, když 
jsem na jednom školení zjistila, že podobný problém mají i některé 
velké školy.

Jaký je váš názor na inkluzi?
Jsem pro inkluzi, ale jak se říká, všeho s mírou. Někdy to prostě 
nejde a trápí se žák, pedagog i rodiče. Jsem ráda, že od ledna 
opět funguje to, že se může žák umístit do speciální třídy či školy 
rovnou na doporučení speciálně pedagogického centra a není 
potřeba jej na zkoušku umísťovat do běžné třídy.

Důležité je po práci relaxovat. Máte nějaké koníčky?
Ráda se věnuji ručním pracím, hlavně pletení, občas si zahraji na 
akordeon či klavír. Začalo mě také bavit zahradničení.

Kdybyste mohla, co byste na současném školství změnila?
Ráda bych, aby nebylo tolik administrativy.

Budova školy v Milči

Výstava 
fotografií dětí

 z milečské školy 
se bude konat 
v Městském 

muzeu a galerii 
v Nepomuku 
od 23. října 

do 7. listopadu.
V pátek 

23. října bude 
slavnostní 
vernisáž 

s dětskými 
autory výstavy.

Moje oblíbená otázka: co vám dokáže zlepšit náladu? 
A co vám ji naopak zkazí?

Zkazit – včera jsem například myla auto a zjistila jsem, že mi jej 
někdo na parkovišti odřel a ujel. Radost mám, když připravím 
pro děti nějakou aktivitu, která je zaujme. Také mě potěší, když 
přijdou pro děti rodiče a děti nechtějí domů.

Na závěr se vás, paní ředitelko, zeptám, co čeká mileč-
skou školu v blízké budoucnosti?

Tento školní rok jsme ve spolupráci s výtvarníkem panem Jiřím 
Světlíkem připravili projekt Tady jsem doma. Pořídili jsme pro 
každého žáka jednorázový fotoaparát a zadali úkol.

Už jsme na tom začali i pracovat. Uspořádali jsme projektový 
den mimo školu v Písku, navštívili jsme Sladovnu, dvě interak-
tivní výstavy. Byly na téma létání. Vystoupali jsme na rozhlednu 
Jarník u Písku, aby děti viděly kraj z ptačí perspektivy. Navštívili 
jsme také oboru pod Jarníkem, kde jsou mufloni. Děti fotily, ale 
víc neprozradím. Na přelomu října a listopadu výsledek uvidíte 
na výstavě v Městském muzeu a galerii v Nepomuku.

Děkuji vám, paní ředitelko, za rozhovor a přeji vám a celému 
pracovnímu kolektivu hodně radosti z práce a dětem zase hodně 
radosti z učení.
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Roku 1609 zdědil zelenohorské pan-
ství Adam ze Šternberka, nejvyšší pur-
krabí a umírněný katolík. Jeho úsilím 
císař Rudolf II., který učinil Prahu svým 
sídelním městem a shromáždil v ní roz-
sáhlé sbírky umění, vydal svůj Maje-
stát na náboženskou svobodu, který 
Adam ze Šternberka stvrdil z titulu své 
funkce svým podpisem. Rudolf II. byl 
následně donucen roku 1611 abdikovat. 
Jeho nástupce Matyáš II., jehož prohlá-
sil z moci svého úřadu českým králem 
rovněž Adam ze Šternberka, přesídlil na 
stálo do Vídně a Praha tak ztratila statut 
císařské a královské rezidence. Vláda 
v Čechách byla přenechána deseti mís-
todržícím z řad katolické šlechty v čele 
s Adamem. V té době byla ale už touha 
hrdých Čechů po vymanění se z nadvlády 
Habsburků příliš silná. Adam byl proto 
23. května 1618 přítomen na Pražském 
hradu druhé pražské defenestraci, při 
níž vůdci stavovské opozice svrhli z oken 
do hradního příkopu dva jeho kolegy, 
prohabsburské místodržící Jaroslava 
Bořitu z Martinic a Slavatu z Chlumu 
společně s  jejich sekretářem. Adam 
zůstal pádu z okna ušetřen (i kvůli svému 
věku) a byl z místnosti vyveden. 

Na Zelenou Horu se utekla schovat 
spolu se svými dětmi Adamova dcera, 
Marie Eusebie z Martinic. Byla sice čes-
kými stavy pronásledována, ale po včasném varování se jí poda-
řilo v noci na 24. května utéct přes Žinkovy a Klatovy do Německa, 
kde se šťastně shledala se svým mužem, kterým nebyl nikdo jiný 
než z okna vyhozený Jaroslav Bořita z Martinic. Tehdy měl štěstí, 
dopadl na hromadu hnoje, zranil se jen lehce a rovněž stačil včas 
uprchnout ze země.

Následně byl zvolen třicetičlenný sbor direktorů, tedy povsta-
lecká prozatímní vláda. Adam ze Šternberka byl jimi zbaven své 
funkce. Země České koruny se definitivně ocitly ve třicetileté válce. 

Když pak roku 1619 zemřel král Matyáš II., jímž vymřela 
rakouská větev Habsburků po meči, a vlády se ujal Ferdinand II. 
Štýrský, znamenalo to definitivní konec možností o smír znepřá-
telených stran. O jmenování Ferdinanda II. se zásadním způsobem 
postaral rovněž zelenohorský pán Adam ze Šternberka. 

Ferdinand II. byl však po půl roce vlády sesazen odbojným 
generálním sněmem z českého trůnu a na jeho místo sněm jme-
noval Fridricha V. Falckého, zimního krále. Touto volbou skončila 
prozatímní vláda třiceti direktorů, neboť Fridrich obsadil všechny 
nejvyšší zemské úřady svými přívrženci z řad protestantských 
stavů. Ferdinand II. byl zanedlouho poté zvolen římskoněmeckým 
císařem, okamžitě své volby využil a dohodl se s vůdcem Kato-
lické ligy vévodou Maxmiliánem Bavorským na vojenské pomoci 
proti českým stavům.

Počátkem října 1620 přitáhlo do Čech 
císařské vojsko pod vedením generála 
Buquoye a spojilo se zde s oddíly Maxmili-
ána. Po dobytí Písku se u Lnář vojsko rozdě-
lilo na dva proudy, aby se mohlo lépe zásobit 
drancováním zdejšího kraje před svým 
tažením na Plzeň, kterou mezitím ovládl 
velitel stavovského vojska vévoda Mansfeld. 

Dne 6. října 1620 přitáhl Maxmilián 
Bavorský se svým ohromným plukem 
čítajícím tisíce hlav až k Zelené Hoře, 
kde se mu místní posádka ihned vzdala 
a vstoupila do jeho služeb. Na odpor se 
mu postavil pouze malý oddíl 120 ang-
lických jezdců, kteří předtím doprovodili 
do Čech královnu Alžbětu Stuartovnu, 
manželku Fridricha Falckého, a následně 
tvořili královské posádky po hradech. 
Pomník u hostince Na Vyskočilce dodnes 
připomíná jejich obětavou smrt. 

Maxmilián poté přespal na Zelené Hoře 
a spolu se svými spojenci pak ještě „neo-
pomněl” vyplenit celou řadu okolních 
vsí, například Vrčeň, Měrčín či Poříčí, 
které odtud je zváno Spálené. Následně 
se u Plzně Maxmilián spojil za finanční 
příslib s generálem Mansfeldem, který tak 
zradil české povstání a uzavřel příměří. 

Neděle 8. listopadu 1620 se tak stala na 
svazích Bílé hory u Prahy svědkem vítěz-

ství spojeného císařského a ligistického vojska (28 tisíc mužů) nad 
českým stavovským vojskem (20 tisíc mužů). Bitva na Bílé hoře je 
dodnes těžkým traumatem a tragickým symbolem českých dějin.

V noci z 21. na 22. listopadu 1620 přenocoval Maxmilián Bavor-
ský – jako bělohorský vítěz vracející se slavně domů do Bavor – na 
Zelené Hoře znovu. Tehdy prý potřeboval ještě více místa, protože 
s sebou vláčel ohromnou kořist, 60 tun klenotů naložených na 1500 
vozech a hlavně umělecká díla z Rudolfových sbírek. 

Následovala poprava 27 českých pánů a  značné okleštění 
majetku ostatních účastníků českého stavovského povstání ve 
prospěch císařových spojenců. Ferdinand II. se vrátil na český trůn 
a jediným povoleným náboženstvím se stalo katolické vyznání, 
ač byla nekatolíků v Čechách naprostá většina. Pokud ti odmítli 
katolickou konfesi přijmout, museli českou zemi navždy opustit. 
Třicetiletá válka ale zdaleka neskončila.

Vraťme se však zpět na Zelenou Horu. Adam ze Šternberka, 
který byl za svůj život tajným radou tří císařů (Maxmiliána II., 
Rudolfa II. a Ferdinanda II.) a dokázal si zachovat soudnou hlavu 
i v době povstání českých stavů, získal vítězstvím Ferdinanda II. 
zpět majetek i funkce v úřadu. Zemřel 10. dubna 1623. 

Zdroj: Pavel Motejzík, DiS., Zelená Hora 
a Klášter u Nepomuku, vydání II., České Budějovice 2006

Události roku 1620 na Zelené Hoře

Pomník anglickým vojákům u hostince Na Vyskočilce (Knárovka) 

pod zámkem se právě opravuje. Foto Jan Staněk
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První dva dny vstupenky k dispozici prioritně pro obyvatele 
z regionu. Využijte jedinečné šance získat místa s nejlepším 
výhledem na jeviště. Podrobný leták na zadní straně novin.

Eva Urbanová měla být na startu své kariéry jedním z pilířů nepo-
muckých událostí u příležitosti výročí 600 let od umučení sv. Jana 
Nepomuckého v roce 1993. Byly vytištěny plakáty, ale samotný kon-
cert sopranistky se nakonec uskutečnit nemohl. „Božská Eva“, jak se 
dnes po vzoru Emy Destinnové přezdívá hvězdné operní pěvkyni, 
vyrazila na přední světové scény, obdivovali ji diváci milánské La 
Scaly i Metropolitní opery v New Yorku a na plánovaný koncert 
v Nepomuku se během let zcela zapomnělo.

Ale obyvatelé Nepomucka nezapomněli na „svou Evu“. Během 
její dosavadní kariéry ji pravidelně podporovali na různých scé-
nách a kupovali si všechny její desky. S nadějí, že jednou zažijí 
Evu na velkém nepomuckém koncertu. Čekali téměř tři deseti-
letí, než tento sen ožil u příležitosti 300 let od blahořečení sv. 
Jana Nepomuckého.

Eva Urbanová se představí v samém srdci města, na největším 
pódiu, které na hlavním náměstí kdy stálo. Doprovázet ji při tom 
bude zhruba 50 muzikantů orchestru Národního divadla. Svou 
účast zároveň přislíbilo několik vzácných osobností i kolegů – 
umělců. Vždyť půjde nejen o koncert k poctě sv. Jana Nepomuc-
kého, ale i o dokončený list, který zůstal rozepsán na začátku její 
slavné kariéry…

Koncert, který se dotkne na obloze hvězd sv. Jana Nepomuckého.
U toho prostě nesmíte chybět!

Program koncertu (výběr skladeb):
Rozeznění všech nepomuckých kostelních zvonů a příjezd sólistů                                                         
Svatí Jani (píseň k poctě sv. Jana Nepomuckého / St. Louis – 
USA) – M. Katráková, M. Vydra   
Bedřich Smetana – Libuše – předehra k opeře – sólo orchestr                                                    
César Franck – Panis angelicus – E. Urbanová, M. Vydra              
Georges Bizet – Agnus Dei – E. Urbanová                                                           
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – Furiant – sólo orchestr                                              
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – árie Mařenky „Ach, 
jaký žal“ – E. Urbanová                        
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – duet Vaška a Mařenky 
„Známť já jednu dívčinu“ – E. Urbanová, M. Katráková, M. Vydra
Antonín Dvořák – Rusalka – árie Rusalky „Měsíčku na nebi“ –  
E. Urbanová                     
Giuseppe Verdi – La traviata – předehra – sólo orchestr               
Giuseppe Verdi – I vespri siciliani – árie Eleny „Mercé, dilette 
amiche“ – M. Katráková                 
Franz Schubert, Hector Berlioz – Erlkönig – M. Vydra                                                                       
Giuseppe Verdi – Macbeth – árie Lady Macbeth „La luce 
langue“ – E. Urbanová                                            
a další tajná překvapení

Souvislosti:
Koncert se koná v předvečer výročí blahořečení sv. Jana Nepomuc-
kého, které proběhlo 31. května 1721.

Libreto Libuše bylo napsáno podle Zelenohorského rukopisu, nale-
zeného na zámku Zelená Hora nad Nepomukem. Pro Evu Urbanovou, 
žijící v našem regionu, je role Libuše přední životní rolí.

Na den koncertu připadne 155. výročí od premiéry Prodané 
nevěsty, která má rovněž vztah k plzeňskému regionu, děj opery je 
zasazen na vesnickou náves na Plzeňsku.

Sólisté Michaela Katráková a Martin Vydra reprezentují město 
Nepomuk a svatého Jana Nepomuckého od roku 2019 na tuzemských 
i zahraničních koncertech organizovaných k blížícímu se výročí.

Městské muzeum a galerie 
zve na podzimní výstavy

I mimo hlavní sezonu nabízí Městské muzeum a galerie Nepomuk 
svým návštěvníkům řadu výstav a doprovodných akcí. 

Pro velký úspěch byla prodloužena letní výstava paní Venduly 
Ptáčkové Historické kostýmy, pokud jste tedy přes léto neměli 
možnost si výstavu prohlédnout, jste srdečně zváni nyní, a to až 
do 20. listopadu. 

Od září v městské galerii vystavuje akademický malíř Dalibor 
Říhánek. Výstava je nazvaná Všestrannost a je v ní k vidění něko-
lik výtvarných technik autora. Součástí jsou i rozměrné gobe-
líny, které vytváří manželka pana Říhánka Miloslava Říhánková. 
S autorem se návštěvníci mohou setkat 8. října od sedmnácti 
hodin v prostorách galerie. Dalibor Říhánek návštěvníky osobně 
výstavou provede a zasvětí je do své práce.

Poslední výstava byla vytvořena k připomínce sedmdesáti let 
od založení pomocných technických praporů. Vznikla tak výstava 
Zelená Hora za vlády totality, která popisuje nejen historii PTP, ale 
hlavně Zelenou Horu v poválečném období. Důležitou část tvoří 
vzpomínky pamětníků, kteří na Zelené Hoře sloužili. K poslední 
výstavě se uskuteční odborná přednáška historika Radka Švece 
ze Západočeské univerzity v Plzni, a to 15. října opět od 17 hodin 
v prostorách Městského muzea a galerie Nepomuk. 

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk 

Poznámka pořadatele:
Koncert bude splňovat všechna případná nařízení vlády v souvis-
losti s aktuální hygienickou situací. Rozdělení do sekcí se samo-
statnými vchody odpovídá aktuální situaci a koncert by bylo možné 
realizovat i v současné době. V případě nemožnosti konání akce 
bude koncert zrušen či přesunut a požadované vstupné vráceno 
v plné výši.

Zahajujeme předprodej na největší koncert svatojánského výročí

sponzor měsíce
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ZÁŘÍ | LISTOPAD 2020

září: úterý - neděle 10.00 - 17.00  | říjen - listopad: úterý - sobota 10.00 - 16.00 | 
vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč

VENDULA PTÁČKOVÁ
historické kostýmy

23/06-20/11 

Historické kostýmy z období gotiky a renesance, 
umístěné ve stálé expozici Měšťanského 

interiéru. 

DALIBOR ŘÍHÁNEK
všestrannost

Výstava výtvarných prací Dalibora Říhánka,       
absolventa Akademie výtvarných umění 
v Praze a Academia di belle Arti v Římě.      
Ve své profesionální činnosti se věnuje 
malbě, kresbě, grafice, textilu a realizaci 
do architektury. 

04/09-17/10 

ZELENÁ HORA 
za vlády totality

Výstava pojednává o historii PTP a TP, důležitou 
součástí jsou vzpomínky pamětníků, kteří sloužili 
na Zelené Hoře po Únoru 1948. Více o historii 
PTP a TP se rovněž dozvíte na přednášce 
historika Mgr. Radka Švece ze ZČU v Plzni. 
Přednáška se uskuteční 15. října od 17 hodin 
v Městském muzeu a galerii Nepomuk. 

01/09-18/11 
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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 

Technik BOZP a PO – SŠ, praxe v BOZP a PO, odborná způsobilost, AJ/NJ výhodou 

Obsluha perforexu – SOU, praxe na obdobné pozici, AJ/NJ výhodou, samostatnost, zodpovědnost 

SAP expert v oblasti financí – SŠ/VŠ, Praxe s vedením národních a mezinárodních projektů SAP, AJ/NJ 
nutností, důslednost, samostatnost, spolehlivost 

 

 

V případě zájmu volejte nebo piště na: kariera@prominent.com; 378 227 168 / 378 227 148 
www.prominentsystems.cz  



AKCE A SEMINáŘE:

Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reitspiesovou, čtvrtek  
15. 10., 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 Tajemství pánevního dna I. s akreditovanou lektorkou Ven-
dulkou Pánkovou, sobota 17. 10. v čase 11:00–19:00 hodin, přihlášení 
a platba předem nutná, 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 používáme, 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 zdobení mozaikou – zrcadlo nebo podložka, neděle 18. 10. 
14:00–17:00 hodin, oblíbený tvořivý a relaxační seminář se Zuzanou 
Smith. Přihlášení a platba předem, materiál je v ceně, 390 Kč.

Seminář 3D tisk – úvod pro zájemce o kurz, čtvrtek 22. 10. 16:00-
17:30 hodin děti 10+, 18:00-20:00 dospělí (190/290 Kč) Princip fungo-
vání 3D tiskáren pro domácí použití FDM / SLA, části, materiály pro 
tisk, programy... Další info na webu.

Seminář základů šití na stroji, neděle 8. 11. 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 výroby vánočních ozdob z korálků se Zuzanou Smith, 
neděle 22. 11. 14:00–17:00 hodin. Domů si odnesete 4 kusy ozdob (dle 
vlastního výběru), 390 Kč.

Čchi kung pro ženy s Hanou Reitspiesovou, čtvrtek 26. 11. 18:00–
20:00 hodin, 390 Kč. Seminář se cvičením, v plánu je navázat pravi-
delným kurzem.

CCHI KUNG doslova znamená práce s energií. Patří mezi nejpo-
pulárnější 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. Postupně dochází k harmo-
nizaci energie v těle, která se projeví ve zvýšení imunity, hormo-
nální stability…

Adventní jarmárek při příležitosti adventního trhu a  rozsví-
cení stromu, neděle 29. 11. 14:00–17:00 hodin. Dílničky, vystou-
pení, občerstvení.
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Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk.

Otevírací doba kanceláře od 5. 10. 
(může se změnit dle konání kurzů)
pondělí 10:00–12:00, 13:00–16:00
úterý 10:00–12:00, 13:00–16:00
středa 13:00–18:00
čtvrtek 10:00–12:00, 13:00–16:00
pátek 10:00–12:00, 13:00–16:00
tel. 606 032 707 fenix@urad-nepomuk.cz  

Lucie Korbová a tým Fénixu

Kurzy v novém pololetí 2020/2021 začínají 5. 10. 
Pokud nejsou obsazené, je možné se přidat i v průběhu a kurzovné 
vám bude odečteno. Kurzy se mohou otevřít pouze v případě napl-
něné minimální kapacity – pokud bychom otevření kurzu odkládali, 
budeme vás informovat. 

Od srpna probíhají v budově Fénixu stavební práce, přípravy 
na stěhování Mateřského centra Beruška a přesun naší kanceláře 
do přízemí, abychom s vámi byli lépe v kontaktu. Přesnou podobu 
stále ladíme.

NOVINKY OD ŘíJNA:

Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – vyzkoušejte něco nového – 
poznejte nové lidi – buďte v pohybu.

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. Je to zábava, ale i výzva! 
V tomto kurzu se dozvíte, že salsa se tancuje na různých místech 
Latinské Ameriky různě. Protože Rueda de Casino pochází z Kuby, 
naučíte se základy kubánské salsy. Nepotřebujete speciální obuv ani 
oblečení a je možné se hlásit bez partnera/ky. Michal Kabát s part-
nerkou Markétou, 15 lekcí/900 Kč 13-26 let; 1150 Kč 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.

Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) děti 8–14 let, 
15 lekcí / 1200 Kč, vede vedoucí skupiny historického šermu (SHŠ) 
David Jandečka, min. 6, max. 12 účastníků, úterý 16:00–17:00 hodin.

Výtvarné tvoření a experimenty s novou lektorkou Lenkou Křepelko-
vou, pro děti 8+. Tvořivé aktivity propojené s událostmi v daném měsíci 
a s významnými osobnostmi. Pondělí 14:00–15:30, 15 lekcí / 1200 Kč.

Počítačová grafika pro děti 10+, fotomontáž, video s hudbou, retu-
šování, Inkscape, Sketchup… Pondělí 15:45–17:00, 15 lekcí / 1300 Kč.

Poznáváme svět všemi smysly pro děti 9+, 1x za 14 dní 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. Pozorování přírody, společné tvoření prostoru, poznávání 
a sběr plodů a bylin, vaření na ohni, poznávání zvířat a jejich důle-
žitosti, aktuální témata: co dělat, když najdeme mládě, jak krmit 
ptactvo v zimě, jak správně třídit odpad apod. Inspirace navzájem. 
Program se bude utvářet podle skupiny. Jak děti vnímají svět, když 
mají důvěru a prostor? Lucie Korbová, 8 lekcí (16 hodin) / 800 Kč.

Fénix začal osmý rok svého působení



Ekologové si dnes uvědomují, že chráněné lokality na bývalých pas-
tvinách bez kejhajících husí nebo mlsných koz těžko udrží. Pro pří-
klad nemusím daleko. S údržbou bylinného patra v chráněném území 
„bojují“ ekologové v mém bydlišti. Na lokalitě se zbytky raně gotického 
hradu, zvaného po Němcích „Šlosák“, umístili ochránci přírody pro 
poutníky naučnou ceduli. Na ní se píše, že skalnatý ostroh s mimo-
řádným rostlinným společenstvím udržovala v minulosti pastva husí 
a dalších hospodářských zvířat. Ochránci čtenáře vyzývají, aby se 
chovatelé za drobnou úplatu zapojili pomocí pastvy zvířat do údržby 
významného krajinného prvku. Bohužel se zatím žádný chovatel 
nenašel. Znám důvod. 

Management pastvy je kvůli požadavkům ochránců přírody 
velmi složitý. Realizace projektu by vyžadovala vytvoření oplů-
tků. Pomocí nich by zvířata zajišťovala různou intenzitu vypásání 
v různých lokalitách. Což je z technického hlediska s obtížemi spl-
nitelný úkol. Do procesu však vstupují požadavky muzejní správy. 
Ta požaduje při stavbě ohrady tzv. kůlový průzkum. V praxi to pro 
chovatele znamená, že zatlučení kůlu do země předchází archeo-
logický průzkum. Smí ho provádět pouze renomovaná firma. 
A dodám, že na vrub chovatele. Což je těžko splnitelný požada-
vek. Druhá navrhovaná varianta počítá s řízenou pastvou pomocí 
pastevce. K této nabídce si dovolím malý komentář. Kdo si dnes 
může dovolit pást celý den husy…? Pod tíhou uvedených řádků 
vážících se k ochraně přírody v mém bydlišti si dovolím krátký 
latinský povzdech: „Cui bono?“ V čí prospěch?

Vraťme se od ochránců přírody zpět na lokalitu, kde díky dávné 
pastvě husí rostou vzácné jalovce. Malým okénkem do historie si při-
blížíme tehdejší život bosých pasáčků husí, zpívající lindušky a vonící 
brambory upečené v řeřavé bramborové nati podzimního ohníčku. 
Tento pohled nám poskytne renomovaný chovatel. Nedaleko přírodní 
rezervace Bouřidla, kde roste na bývalé pastvině přes tisíc vzácných 
jalovců, žije hospodář, znalec přírody, organizovaný chovatel, před-
seda spolku a posuzovatel holubů Václav Čejka. Jeho hospodářství 
se nachází v obci Chloumek, což je cca 5 kilometrů od chráněných 
pastvin. Díky tomu mají jeho vzpomínky velkou vypovídací hodnotu. 

Dobu pasení husí na obecních pastvištích si dobře pamatuje. Rád 
zavzpomínal na život malých pasáčků a pečení brambor na pastvištích.

Do obce přítele Václava Čejky pravidelně zajíždím s kolegou Fran-
tiškem Slepičkou, když společně posuzujeme holuby na chovatelských 
výstavách. Obec ležící na rozhraní tří krajů poskytuje poutníkovi 
nádherný výhled do krajiny na zrcadlící se hladiny jihočeských ryb-
níků. Při každé návštěvě nás pohled na malebný kraj vezme u srdíčka. 
Bohem požehnaný kraj…

Z vyprávění Václava Čejky vyplývá, že se husy u nich držely téměř 
v každém hospodářství. Hejno nebylo početné. Zpravidla se držel 
pouze chovný pár. Maximum byly tři husy a husák. Hejna se roz-
růstala z jara po Velikonocích. Pastviště v té době zežloutla housaty 
a rozkvetlými pampeliškami. Podobně jako v sousední lokalitě Bou-
řidla existovalo v obci Chloumek pro krmení husí obecní pastviště. 
Nacházelo se v horní části vsi, při cestě směřující k obci Čmelíny. 
Součástí pastviny byly dvě studánky a mokřina. Vodní zdroje sloužily 
k osvěžení husopasek, husopasů a k napájení zvířat. 

Pasení husí v obci Chloumek mělo zažitá pravidla. Všichni 
chovatelé z obce se v hlídání společného hejna střídali. Služba 
trvala zpravidla týden. Rodina pověřená pasením husí převzala 
odpovědnost za management chovu husí celé vesnice. Na celo-
denní službě se zpravidla podíleli nejstarší a nejmladší členové 
rodiny. Jednalo se o výměnkáře, což byli penzionovaní hospodáři, 
a o děti školou povinné.

V obci Chloumek žilo několik rodin Čejků. Je zajímavé, že se 
neodlišovali, jako v jiných obcích, názvy po chalupě. Pro rozlišení 
bylo jejich příjmení obohaceno různými přízvisky, například Čej-
kové z vrchu, z chalupy a ze živnosti. Václav Čejka vzpomíná, že 
ráno se sešlo v pravidelný čas celé hejno husí z jednotlivých hos-
podářství uprostřed vesnice. Na obecní pastviště na vrchu zpra-
vidla hnaly husy děti školou povinné. Velké hejno nebylo během 
dne bez dozoru. Když děti odešly do školy v blízkých Kasejovicích, 
na husy dávala pozor zpravidla babička z hospodářství majícího 
ten týden službu. Na pastvinách jí většinou dělala společnost 
kamarádka z jiné usedlosti nebo si babička dlouhé chvíle krátila 
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Otisky české husy v chráněné lokalitě Bouřidla 
2. díl

Jarní sluníčko je vlídné pro husí rodinku na pastvě.
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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

Botanický popis jalovce 
obecného na dobovém 
vyobrazení. Na obrázku 
jsou patrné mladé i zralé 
jalovcové plody zvané 
šištice. Bobule byly 
vyhledávanou surovinou 
pro výrobu alkoholických 
nápojů. Dodnes 
se pro pozvednutí 
mysli pije jalovcová, 
borovička či gin. 
Zdroj: Wikipedie

 Na snímku vidíme pastvinu z chorvatského ostrova Brač. Travní porost a jalovce 
dodnes formují hejna husí a stáda koz, ovcí a oslů. Na snímku je vidět agrární zajímavost. 
V bývalé kamenické huti leží velmi staré nedodělané kamenné vodárny z vápence. 
V dřívějších dobách sloužily nádoby k napájení hospodářských zvířat a také husí.

Hospodář, chovatel husí, předseda chovatelského spolku Kasejovice a posuzovatel 
holubů Václav Čejka z Chloumku zavzpomínal na pasení husí na obecních pastvištích. 

pletením svetrů či ponožek. Odpoledne babičku ve službě vystří-
daly děti navracející se ze školy. 

Na obecních drahách se pásly krávy. Jejich hlídání však bylo v režii 
daného hospodáře. Občas se na drahách pásl také kůň, koza nebo 
ovce. Pastviště bylo intenzivně vypásané. Traviny byly seštipované 
doslova u země. Louky a pole ležící v okolí obecních drah byly pro 
pasoucí se husy velkým lákadlem. Jak se říká: za plotem je potrava 
vždy nejlepší. Drobné občasné kolize dokresluje lidová písnička zvaná 
Andulka šafářová:

Andulko šafářová, 
husičky nemáš doma.
Husy jsou v ječmeně, 

Andulko vyžeň je.
Vyžeň je z ječmene ven,
dřív než bude bílej den.

Já bych je ven vyhnala, 
jen kdybych se nebála,
Paňmáma lehce spí,
jak se hnu, všecko ví.

Já nesmím z komůrky ven, 
dřív než bude bílej den.

Školák Václav Čejka pásl husy rád. Zpravidla se na pastvisku sešla 
parta dětí. Kromě dozoru nad velkým hejnem husí vymýšlely různé 
hry a zábavu. Službu si s veselím užívaly. Když se dneska po mnoha 
letech někde potkají, s klidem v srdci si můžou tykat, protože spolu 
v mládí pásli husy. Život tehdejší vesnice byl diametrálně odlišný 
od dnešní „mobilové“ generace. Při pasení husí se děti nenudily. 
Na podzim si pasáčci s oblibou opékali brambory. Po sklizni úrody 
a s příchodem podzimního chladu byl dozor nad hejnem husí mírnější. 
Tečka za společným pasením přišla okolo svatého Martina. V té době 
začaly mladé husy z dvorů mizet. Přes zimu se držela pouze chovná 
zvířata. Ta se vypouštěla pouze na dvůr nebo za humna na zahradu. 

Chovný houser v té době sloužil hospodáři také jako výborný hlídač. 
Přítel Čejka během rozhovoru sypal z rukávu příběhy, kdy jeho chovný 
houser označil nezvaného hosta pěknou modřinou na kůži…

Tento selský život s pevným řádem odvál čas. Dle slov hospodáře 
Václava Čejky je dnes jejich obecní pastviště pusté. Část obec osázela 
lesem. Zbylá část drah zarůstá břízami. Oproti sousedním pastvištím 
ve Čmelínech zde nikdy nerostl jalovec.

Díky vzpomínkám Václava Čejky jsme si udělali představu o for-
mování sousední přírodní rezervace Bouřidla. Dožívající společenství 
jalovců v chráněné lokalitě představuje živou památku bývalé inten-
zivní pastviny, na které vedle sebe dlouhá staletí žily generace dětí, 
výměnkářů, hejna husí, krávy, ovce, kozy, pichlavé jalovce a všem 
společně pro radost zpívala linduška.

Sepsal a foto přiložil
Aleš Bukovský, chalupář z Měcholup
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ODBOR NEPOMUK

   a  PIONÝR, z. s. – PIONÝRSKÁ SKUPINA NEPOMUK
POD ZÁŠTITOU MĚSTA NEPOMUK pořádají 

Dne 17. 10. 2020 v Nepomuku 39. ročník
významnou akci Klubu českých turistů oblasti Plzeňského kraje, IVV pro pěšáky a cykloturisty

PODZIM POD ZELENOU HOROU
SVĚTOVÝ DEN CHŮZE a TOULAVÝ KOČÁREK  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sobota 39. ročník pochodu Podzim pod Zelenou Horou + WWD Světový den chůze 
17. 10.             pěší trasy IVV – 11,16, 20, 27, 30 a 50 km, cyklotrasy – 35, 55 a 85 km,
                         Start: Nepomuk – nádraží ČD 7-10 hodin, Cíl: Nepomuk – nádraží ČD do 18 hodin
                          Odjezd na trasy autobusem á 10 Kč, vyjma trasy 50 km a trasy Toulavého kočárku
                           V 7:30, 8:00, 8:30, 9:00 hod., další po naplnění autobusu, poslední v 10:10 hod.
                          Všechny trasy na mapě KČT č. 35 Brdy – Třemšínsko  (Životice – Kasejovice – 
                          Lnáře – Blatná

  Toulavý kočárek rodinná trasa do 6 km, 
  Start: Nepomuk – nádraží ČD  9-11 hodin, Cíl: Nepomuk – nádraží ČD do 14 hodin                 

Startovné:         Členové KČT 20 Kč; ostatní 25 Kč; děti a mládež do15 let 15 Kč

Ubytování: nezajišťujeme   
  Možnost ubytování přes KIC Nepomuk telefon 371 591 167, www.nepomucko.cz
  e-mail: infocentrum@nepomuk.cz nebo www.nepomuk.cz/cs/ubytování 

Ocenění: pamětní list, pro zájemce razítko IVV  

Další nabídka: zakoupení turistických vizitek pochodů
  zakoupení nové verze kovového odznaku WWD
  plnění OTO Nepomucko, Jižní Plzeňsko, Plzeňsko, Sv. Jan Nepomucký, Rozhledník 
  zakoupení turistických známek Nepomuk a Zelená Hora

Informace a přihlášky: Helena Sedláčková, Nádražní 314, 335 01 Nepomuk
  Mobil: 604 308 085, e-mail: hela314@seznam.cz

www.kctnepomuk.cz
Důležité:  Nezapomeňte na roušky a svačinu si vezměte s sebou, všechny               

osvěžovny a občerstvení jsou zavřená. 

NAŠI PARTNEŘI:
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Bude, nebude, bude, nebude 

To je otázka, která se mně pořád honí hlavou. A já stále dokola říkám, 
že bude, a tak 17. října roku 2020 náš tradiční, letos už 39. ročník 
Podzimního pochodu Pod Zelenou Horou, který pořádá Klub čes-
kých turistů Nepomuk, prostě BUDE. 

I když kdo ví? Termín jeho uspořádání se blíží, všichni žijeme 
v nejistotě v době koronaviru a nevíme, ale to neví nikdo z nás, co nás 
čeká za měsíc.  My, pořadatelé, ale děláme všechno pro to, aby náš 
pochod byl, aby se uskutečnil.  

Pravda, bude jiný než obvykle, bude jiný, než na jaký jsme v posled-
ních letech byli zvyklí, bude pouze jednodenní. Bude takový, jako když 
jsme s ním před 39 lety začínali. Nebude se konat tak populární pivní 
pochod, pochod 6 P – letos už Poosmnácté  Páteční Pěší Pivní Prů-
zkumný Pochod.  Nebude setkání turistů po pochodu, nebude turis-
tická zábava, a bohužel nebude ani tolik všemi pochodníky opěvovaný 
čerstvý chléb se sádlem, škvarky a cibulí, na který se vždycky všichni,  
včetně nás, tolik těšili. 

Vzhledem k současné situaci a doporučením se také neuvidíme 
tak jako jindy v nepomucké sokolovně na startech ani v cíli. A proto, 
abychom omezili hromadění turistů – pochodníků na jednom místě 
a umožnili jim patřičné rozestupy ve volném prostoru, přesouváme 
starty i cíle na nádraží ČD v Nepomuku. 

Spoustu nám toho bude letos chybět, spoustu toho budeme postrá-
dat, ale co nám letos určitě chybět nebude, to jsou už teď připravené 
a krásně vybrané trasy, které zavedou turisty třeba až do Blatné – Lnář 
– Kasejovic – Životic – Podhůří – Tojic. To podle toho, jakou si zvolí 
dle vlastního uvážení trasu.

Máme připravené pěší trasy v délce 11, 16, 20, 27, 33 a 50 km a cyklo-
trasy – 35, 55, 80 km. Všechny jsou na mapách KČT č. 35 Brdy – Třem-
šínsko. Z místa startu se turisté dostanou na jednotlivé trasy, vyjma 
trasy 50 km a trasy Toulavý kočárek, připravenými autobusy v daných 
časech á 10 Kč. 
START: Nepomuk – nádraží ČD 7 – 10 hodin, 
CíL: Nepomuk – nádraží ČD do 18 hodin.

Už několik let je nedílnou součástí Podzimního pochodu Pod Zelenou 
Horou i velice oblíbená rodinná turistika, Toulavý kočárek pro děti, 
rodiče, popřípadě prarodiče, která letos měří do 
6 km a na které si to všichni určitě užijí.  
START: Nepomuk – nádraží ČD 9 - 11 hodin, 
CíL: Nepomuk – nádraží ČD do 14 hodin.

Důležitá informace: Nezapomeňte na roušky a malou svačinku 
si vezměte s sebou, všechna občerstvení mohou být zavřená.

V cíli bude na každého čekat „koronavirový“ pamětní list, příležitostná 
razítka i možnost zakoupení různých vizitek, turistických známek, 
odznaků apod. 

Věříme, že nám bude při pochodu přát počasí a že všichni budou 
s tím, co jsme jim nabídli, spokojeni. 

Na závěr jen mohu slíbit, že my všichni, pořadatelé z řad členů 
Klubu českých turistů odbor Nepomuk, uděláme maximum proto, 
aby se 39. ročník Podzimního pochodu Pod Zelenou Horou v plné 
parádě uskutečnil. 

Helena Sedláčková, hlavní organizátorka 
Podzimního pochodu pod Zelenou Horou  

 

Svatojánské muzeum Nepomuk zve na přednášku 

22. 10. 2020 od 17 hod 

Povídání 
o Karlových Varech 

prameny, kolonády, minulost 
až současnost. 

Vstupné 30 Kč  
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Svatojánský koutek

Jan Nepomucký a italská Padova

V minulém koutku bylo zmíněno, že Janovi, pokud jde o jeho 
právnické vzdělání, se v Čechách nikdo nemohl rovnat. Kde ho 
nabyl? Bylo to na italské univerzitě v Padově. Padova, rodiště 
největšího římského historika Tita Livia (zemřel v roce 17 po Kr.), 
leží v severní Itálii v Benátsku; má římský původ – byla důležitým 
římským městem. Na padovské univerzitě studovali také pražský 
arcibiskup Arnošt z Pardubic (studoval právo) a třetí pražský arci-
biskup Jan z Jenštejna (studoval teologii). Jan z Pomuku, tehdy už 
farář u sv. Havla, jenž měl titul bakaláře z církevního práva, který 
získal na pražské univerzitě, do Padovy odešel v roce 1382 a pobyl 
v ní pět let. Dne 19. srpna 1387 vykonal soukromou zkoušku z kano-
nického práva v sakristii padovské katedrály (Univerzita neměla 
žádnou budovu, pouze pokladnu – přednášky se konaly v najatých 
místnostech.) a veřejnou zkoušku, jíž dosáhl doktorátu církev-
ního práva, konal v padovské katedrále 17. října téhož roku. Ještě 
před koncem roku mu byl doktorát uznán pražskou univerzitou.

Shakespeare, který žil přibližně o dvě století později než 
Jan a který do Padovy situoval svoji komedii Zkrocení zlé ženy, 

o Padově napsal, že je „školkou umění“. Ale už v době, kdy Jan do 
Padovy přišel, to bylo město v plném rozkvětu – bohatá šlechta 
pořádala slavnosti, všude bylo množství řemeslníků a obchod-
níků, město mělo svoji armádu a univerzitu. Bylo zde 28 farních 
kostelů a čtyři kláštery. Stála zde už 80 let nádherná bazilika 
sv. Antonína, i když ne zcela dokončená. Je zvána Padovskými Il 
Santo („Svatý“), je jedním z největších italských chrámů vůbec 
a ukrývá Antonínovy ostatky. Do ní jistě Jan zavítal s procesími 
konanými každoročně o svátku sv. Antonína. Určitě navštívil 
i baziliku sv. Justiny ukrývající ostatky evangelisty Lukáše. 
Karel IV. tu požádal o evangelistovu lebku a daroval ji pražské 
katedrále (ostatek sv. Lukáše je také v nepomuckém kostele – 
snad to má souvislost s Janovými padovskými studii). V rodinné 
kapli Scrovegniů byly v  době Janova příchodu rovněž už  
80 let k vidění nádherné Giottovy fresky znázorňující výjevy ze 
života Krista a Panny Marie, které opouštěly středověkou str-
nulost (Byla již využita perspektiva, postavy byly individuali-
zovány a zpodobovány z profilu a zezadu, což bylo převratné.) 

Bazilika sv. Antonína v Padově, zdroj: wikipedie



a předznamenaly renesanci v malířství – jsou vlastně vrcholem 
západního malířství. Ústředním motivem cyklu fresek je Kris-
tova spása lidstva. Uvádí se, že slavný Florenťan Giotto nama-
loval betlémskou hvězdu podle Halleyovy komety, pozorované 
roku 1301. V Padově chodil Jan i kolem rozměrného soudního 
paláce (Palazzo della Ragione, tj. v překladu Palác Rozumu), jenž 
obsahuje největší středověký sál na světě, vyzdobený freskami 
znázorňujícími vliv hvězd na lidskou činnost. Ve městě stálo 
v té době v blízkosti katedrály i kamenné baptisterium (místo 
pro křty) – sakrální stavba zasvěcená sv. Janu Křtiteli a vyzdo-
bená mistrovskými freskami, která byla upravena před Jano-
vým příchodem do Padovy jako mauzoleum pro carrarského 
prince a jeho manželku.

První písemná zmínka o prestižní univerzitě, na níž Jan 
studoval, je z roku 1222. Uvádí se, že její vznik se udál tak, že 
část vyučujících, nespokojených na slavné boloňské univerzitě, 
přešla do Padovy. Odešlo sem i mnoho boloňských studentů. 
Nejdůležitějším vyučovacím předmětem bylo zprvu právo. 
Studenti měli na italských univerzitách (na rozdíl od univerzit 
v Paříži, Oxfordu a v Praze) rozhodující slovo. Byli to oni, kteří 
si vybírali profesory a kontrolovali je, zodpovídali za urovnávání 
sporů, zařizovali pohřby atp. Studenti, rozdělení do „národů“, 
si volili studentskou radu a ta si zvolila rektora, jenž byl také 
studentem. Rektoři byli dva – jeden pro italské studenty, druhý 
pro zaalpské (ultramontány, tedy přicházející ze zemí severně 
od Alp) a byli voleni na jeden rok. Náš Johánek se stal v roce 1386 
rektorem zaalpských studentů! Co jeho úřad obnášel? O tom 
bude řeč v příštím Svatojánském koutku.

Marie Bílková

33farnostNepomucké noviny / říjen 2020

Slavnosti, poutě a posvícení v říjnu 
2020 ve farnostech Nepomuk 
(Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, 
Kasejovice, Koutouň a Budislavice

NE 4. 10. v 15.00 Soběsuky u Nepomuka, kaple sv. Václava 
– poutní mše svatáZnak města Padova, zdroj: wikipedie

Zvon Jan Nepomuk bude 
znít v kostele sv. Havla

V sobotu 2. září byl do kostela svatého Havla na Starém Městě 
v Praze přivezen nový zvon pojmenovaný Jan Nepomuk. 

Pro kostel sv. Havla byly ve zvonařství Grassmayr v Innsbrucku 
odlity dva nové zvony. Jan Nepomuk váží asi 80 kilogramů a má 
průměr 50 centimetrů. Laděn je do tónu a2. Druhý zvon pojme-
novaný po babičce svatého Václava Ludmila je menší a určený pro 
menší věž. Hmotnost zvonu je 45 kilogramů a průměr 38 centi-
metrů. Hlavním tónem je cis3. Oba stály zhruba 250 tisíc korun.

Zvony budou v kostele vystaveny do 25. října, aby si je lidé mohli 
prohlédnout zblízka. Poté budou požehnány a pověšeny ve věžích.

Pro Prahu byly letos vyrobeny čtyři nové zvony. Další dva 
(Haštal a František) jsou určeny pro kostel svatého Haštala. 

Sbírku na výrobu zvonů vyhlásil spolek Sanctus Castulus, 
latinsky svatý Haštal.

Zdroj: ČTK

foto Pavel Motejzík



Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–11.30  
/ 12.00–16.00 hodin)

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk
6. 10. Divadelní představení Fantastická žena (Současná komedie 
úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ideální partnerka.), od 19.00 hod., Soko-
lovna Nepomuk, předprodej: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/
akce/20678-fantasticka-zena

Akce mohou být rušeny z důvodu nepříznivé epidemio-
logické situace. Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí 
najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena

NEPOMUK / říjen 2020

2. 9. – 1. 11. Nepomuk v detailech – výstava Fotoklubu Nepomuk, Zelenohor-
ská pošta

4. 9. – 17. 10. Výstava výtvarných prací Dalibora Říhánka nazvaná Všestran-
nost, Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno (říjen úterý–sobota 10.00–
16.00 hodin)

do 18. 11. Černí baroni – výstavy dokumentů k PTP, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno: úterý–sobota 10.00–16.00 hodin

do 20. 11. Výstava historických kostýmů Venduly Ptáčkové, Městské muzeum 
a  galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea, otevřeno úterý–
sobota 10.00–16.00

1. 10. Jižní Afrika, přednáší Petr Nazarov, od 17.00 hod., Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstupné dobrovolné

1. 10. Přednáška Učíme se minimalizovat, Centrum volnočasových aktivit Fénix

5. 10. Slavnostní otevření a komentovaná prohlídka naučné stezky Klejnot – 
délka 4,5 km (není vhodné pro kočárky a malé děti), sraz ve 14.00 hodin na hrázi 
Nového rybníka (v případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na 12. října)

6. 10. Fantastická žena – Současná komedie úspěšného kanadského autora, 
Sokolovna Nepomuk

7. 10. Přednáška S dětmi cestujeme chytře, levně a často, Centrum volnoča-
sových aktivit Fénix

8. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Všestrannost s Daliborem Říhánkem, 
od 17.00 hodin, Malá galerie Nepomuk

10. 10. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy s živou hudbou – hrají Veselí 
plzeňský Pepíci, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce, vstup zdarma 

10. 10. Pohádka Kašpar u čarodějnice aneb v moci zlých duchů, od 10.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

10. 10. 2. nepomucký festiválek šetrného udržitelného životního stylu (prak-
tické workshopy, informace a besedy), od 14.00 do 17.00 hodin, Volnočasové cent-
rum Fénix, vstupné dobrovolné, workshopy za poplatek

15. 10. Sedmdesát let od založení Pomocných technických praporů, aneb co 
byly PTP a TP, odborná přednáška historika Radka Švece ze Západočeské univer-
zity v Plzni, Městské muzeum a galerie Nepomuk, od 17.00 hodin

17. 10. Podzim pod Zelenou Horou, mezinárodní turistický pochod (sobotní pěší 
a cyklistické trasy, toulavý kočárek), pořádá KČT Nepomuk

16.–23. 10.  XIV. Nepomucká hnětýnka – tradiční soutěžní výstava s bohatým 
programem (sobotní program s vyhlášením výsledků, doprovodná výstava a malý 
jarmárek, celotýdenní odpolední workshopy pro děti i dospělé), Zelenohorská pošta

17. 10. Tajemství pánevního dna I. s lektorkou Vendulkou Pánkovou, od 11.00 do 
19.00 hod., Centrum volnočasových aktivit Fénix

Kulturní a informační centrum Nepomuk

17. 10. Zabijačkové hody, zámek Zelená hora, více na www.cernibaroni.cz

17.–24. 10. Nepomucká hnětýnka – tradiční posvícenská gastronomická soutěž 
a výstava, galerie na Zelenohorské poště

17.–18. 10. Mezinárodní mistrovství ČR v trialu (jednotlivci/družstva), od 8.00 
do 18.00 hodin, závodiště Kramolín, amknepomuk.cz

18. 10. Seminář zdobení mozaikou – květináč/zrcadlo, od 14.00 do 17.00 hod., 
Centrum volnočasových aktivit Fénix, více na www.fenix-nepomuk.cz

24. 10. Turnaj XX. ročníku ligy České Republiky v licitovaném míchaném 
mariáši, od 8.00 hodin, KD Dvorec u Nepomuka

24. 10. Jízda k výročí České republiky – příjezd na náměstí Augustina Němejce 
(10.00 hodin), dále na programu posvěcení jízdy farářem, položení kytice u sochy 
T. G. Masaryka, start jízdy přibližně v 11.00 hodin, pořádá Harley Owners Group 
Pilsner Chapter

28. 10. Turnaj memoriálu Václava Vodáka (součást Jižanského poháru),  
od 11.00 hodin, KD Dvorec u Nepomuka

OKOLí NEPOMUKA / září 2020

1. 10. Virtuální univerzita třetího věku, Chanovice

3. 10. Den místní potraviny, Chanovice

3. 10. Chanovický plenér 2020, Chanovice

3. 10. Last Summer Party, Spálené Poříčí

4. 10. Pozvánka na 5. Posezení s písničkou, Kasejovice

4. 10. Pouť na sv. Michala, Dožice

4. 10. Pouťový fotbal, Dožice 

4. 10. Posvícení, Radošice 

5. 10. Přednáška Zážitky z Blízkého východu, Kasejovice

10. 10. Posezení s Lazar Bandem, Spálené Poříčí

10. 10. Srbská proudnice, Srby

10. 10. Papírová sobota, Blovice

11. 10. Posvícení, Dožice 

16. 10. Muzejní noc, Blovice

17. 10. Mezinárodní den archeologie, Blovice

17. 10. Posvícenské posezení, Spálené Poříčí

17. ‑ 18. 10. Mezinárodní mistrovství ČR v trialu 2020, mezinárodní mist-
rovství ČR v moto trialu, od 8.00 do 18.00 hodin, závodiště Kramolín u Nepomuka 

19. 10. Pěkná hodinka, Spálené Poříčí

23. 10. Festival Jakuba Jana Ryby 2020, Přeštice

24. 10. Lampionový průvod, Spálené Poříčí

24. 10. Válka a osvobození na Novomitrovicku, výstava fotografií, předmětů 
a dobových dokumentů z období protektorátu, zahájení vernisáže v 13.00 hodin, 
pietní akt od 15.00 hodin u pomníku v parku, Nové Mitrovice, kulturní sál

24. 10. Liga licitovaného mariáše, Budislavice

26. 10. Cestovatelská povídání: Austrálie, Kasejovice

28. 10. Podzimní turistický pochod, Spálené Poříčí

31. 10. Burza Tchořovice – auto-moto, antik a sběratelská burza, od 7.00 hodin, 
letiště u Tchořovic u Blatné

34 kulturní kalendář Nepomucké noviny / říjen 2020
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Nepomucké noviny / duben 202026 inzerce

K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

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

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň
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Internetové připojení 
v Nepomuku 

Jako technikovi, který se zabývá IT technologiemi denně, mi to nikdy 
nepřišlo, ale většina spoluobčanů nás považuje za poloviční marťany. 
Byl jsem požádán, abych na jednom příkladu jednoduše představil 
dostupné připojení k internetu u nás v obci.

Nejdřív jsem prozkoumal, co (a od koho) je k dispozici. Vybral jsem 
si tudíž nabídku firmy STARNET z Českých Budějovic, které k nám 
nejsou úplně nejblíž, ale protože mi nabídka přišla jako nejvýhodnější 
a slibovala nejlepší poměr výkon–cena. Nejvíce se tak blížila tomu, 
co si představuji a navíc jsem později zjistil, že technik bude místní. 

Na optické síti zde poskytují rychlosti 300 Mb/s a na bezdrátové až 
300 Mb/s. Během mého testování nasadili i novou technologii, která 
umí poskytnout v rodinných domech, které nejsou přímo připojeny 
na optiku, také nové rychlosti 300 Mb/s, a to díky nové technologii, 
která se parametricky velmi přibližuje optickým vláknům. Obojí jsem 
proměřil a odpovídá to skutečnosti. Místní konkurence dosahuje rych-
lostí řádově nižších (okolo 20 Mb/s). Ze široké nabídky tarifů se mi 
nejvíce pozdává tarif 100 Mb/s za 250 Kč měsíčně, nicméně nakonec 
to dopadlo ještě výrazně lépe.

Zavolal jsem na infolinku. Byli vstřícní a poslali ke mně na průzkum 
svého technika. Shodou okolností přijel bývalý spolužák a probral jsem 
s ním všechno od a do zet. Prozradil mi, že STARNET zařazuje do svých 
zdejších teamů pouze místní lidi. Přestože jde o firmu s větším tech-
nickým a finančním zázemím, v oblasti působí a chová se primárně 
jako firma lokální. Jemu i mně se jeví takové propojení jako nejvýhod-
nější pro koncového zákazníka. Centrála dodává kvalitní a prověře-
nou techniku a zdejší pobočka dokáže (i vzhledem k místní znalosti 
a pracovníkům v  teamech) energicky a svižně reagovat na situaci. 

Jsou schopni do tří dnů zapojit a nainstalovat linku ze střechy až 
k PC. 

Co je ještě důležité, je to, že jsem se dozvěděl o nové technologii, 
která umí 300 Mb/s a nyní je akce, tedy měsíčně se ušetří 100 Kč, což 
dělá 1 200 Kč/rok. 

300 Mb/s rychlost na technologii, kterou nepoznáte od optiky, stojí 
250 Kč/měs. – a to je zdaleka nejvýhodnější cena široko daleko. Byl 
jsem skoro šokován, že konečně někdo zase posunul internet o kus dál.

Spolužák mi ještě zdůrazňoval, že je důležité mít kvalitní domácí 
Wi-fi router. Zároveň říkal, že ten jejich STARNET router je výborný 
a silný. 

Internetová televize
Co mě překvapilo, bylo to, že základní verze televize je už v měsíč-
ním poplatku 250 Kč. Stačí si jen nainstalovat aplikaci do televize 
nebo použít set-top-box. Sledovat ji je možné nejen v televizi, ale i na 
mobilu, tabletu, přes počítač.

Když to po sobě teď čtu, vidím, že už jsem se sám rozhodl pro při-
pojení od STARNETu. 

Je chytré vyzkoušet vyzkoušené.

  

Nabídka platí od 7.10. do 3.11.2020 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  21.10. do 3.11. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 7.10. do 20.10.2020 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Nabídka platí od  7.10. do 20.10. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Zálesák termiz. Tav. Sýr 125g                                                              
Lacki Dammer blok 45% tvs cena za 1kg   
Zott smetana na šlehání 200g 30%                                                       
Bobík Milk Drink 250 ml mix druhů                                                           
Párky hoštické cena za 1kg
Salám Polosuchý cena za 1 kg

Président Svěží sýr 125g mix druhů
Krajanka zakysaná smetana 10% 130g mix druhů                                        
Lacki Dammer blok 45% tvs cena za 1kg                                            
Písecké špekáčky cena za 1kg                                                                      
Šunkový točený salám. cena za 1kg

Ariel gelové kapsle Color 47ks 
Signál ZP Daily White 75 ml 
Calgon 1 kg    

Choceňský smetanový jogurt 150g mix druhů                                      
Varoma ztužený tuk na smaž. a frit. 250g                                             
Kunín smetana 12% 200g + 15 g zdarma                                             
Debrecínská pečeně Dle gusta cena za 1kg                                       
Anglická slanina Dle gusta cena za 1kg                                              
Šunkový salám cena za 1kg

24,90 Kč                                    
169,00 Kč

19,90 Kč
9,90 Kč

149,00 Kč
129,00 Kč

18,90 Kč
12,90 Kč

159,00 Kč
129,00 Kč
129,00 Kč

279,90 Kč
21,90 Kč

159,90 Kč

10,90 Kč
17,90 Kč
12,90 Kč

159,00 Kč
179,00 Kč
149,00 Kč

Firma 
KOVO KASEJOVICE 

MONT s.r.o.

přijme do svého kolektivu  
pracovníky těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby

Nabízíme: 
dobré platové podmínky,

zaměstnanecké benefity, příspěvky

tel.: 724 758 577,  
e-mail: info@kovokasejovice.cz

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice

sponzor měsíce
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Dne 6. října 2000 nás opustil 

pan František Holub st.

Je tomu již 20 let, co na něj s láskou vzpomíná
rodina Holubova.

vzpomínka

KUPÓN NA 
ŘáDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

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

řádková inzerce

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

Dne 9. září 2020 uplynul rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička paní Marie Kepková.
Stále vzpomínáme.
Manžel Miroslav, děti Gabriela, Miroslav 
a Markéta, vnoučata a pravnouček.

vzpomínka

A lesy stále šumí,
které měl jsi tolik rád,
Tvůj hlas se ztratil, kroky utichly
a úsměv vítr vzal.

Dne 8. října 2020 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček 
pan Jaroslav Hajšman, rodák z Chocenic.
S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

vzpomínka

Blahopřání
Dne 9. října oslaví své 85. narozeniny 

paní Zdenka Motejzíková z Tojic.

Přejeme jí hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

Syn Karel s rodinou

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

Těžba a přibližování dřeva v okolí Nepomuka. Tel. 720 215 911

Koupím kari sítě oka 10x10. Tel. 728 382 374

Prodám elektric. troubu s dvěma plotýnkami nahoře – plynulá regulace teploty, knihy 5 Kč/
kus, nové litinové pláty – 3 kusy. Tel. 776 535 770

Prodám dámská kola Favorit, Liberta, dvě skládací pánská s berany, stan Mamaia 72, kemp. 
stolek, naf. matrace, PB vařič. Tel. 776 535 770

Prodám autogen – kompletní souprava, bomby naplněné, neevidované. Na Š. Felicia různé 
náhr. díly. Tel. 723 075 681

Prodám na Š. Felicia alternátor po GO, z. pruž. pérování – nová, 4 letní pneu 7–8 mm, 4 zim. 
6–7 mm na diskách 165x13. T. 723 075 681

Prodám palivové dřevo štípané. Délka 1 metr. T. 603 363 517

Prodám 1200 ks cementových tašek. Cena dohodou. T. 731 735 054

Koupím motor Simson S 51 a jiné díly na tento motocykl. Tel. 728 382 374

Koupím hoblovku s protahem a kompresor Orlík či jiné nepotřebné stroje a Babetu, Pionýra, 
Simsona, Stadiona, Mustang. T. 703 680 317

Koupím bubnovou sekačku, lištovou nebo sekací traktůrek s košem a kovadlinu a výheň 
a míchačku a šrotovník. T. 703 680 317

V Nepomuku prodám 14 ks betonových dlaždic s oblázky na povrchu – nekloužou. Cena za 
vše 400 Kč. Rozměr 50x50x6 cm. T. 776 693 073

Prodám čaloun. křeslo šedé, spací pytel, šicí stroj šlapací „Royal“, lampu k posteli „prut“, 2 
sady jídlonosiče plastové, dět. skládací trojnožku – sedátko. T. 776 693 073

Prodám 4 originální hliníkové disky zn. Ford 4 šrouby včetně zimních pneu rozměr 175/70/
R14. T. 603 865 856
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