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Nepomuk byl nasnímkován
Předchozí snímkování pro mapy.cz proběhlo v Nepomuku 3. srpna
2015, můžeme se proto těšit na nové pohledy v rámci mapy.cz/panorama pořízené 17. září 2021.
Snímky Panoramatu, poskytující širokoúhlý pohled z ulice,
jsou pořizovány pozemním snímkováním z kamery umístěné na
jedoucím automobilu a doplňují tak na Mapy.cz letecké snímky
a šikmé snímky z „ptačího pohledu“. Kamery na automobilu
směřují v pravidelných rozestupech do všech směrů a složením
všech záběrů vznikne výsledný panoramatický snímek zabírající
celou viditelnou scénu. Odtud název Panorama. Můžete se tak
podívat, jak vypadá okolí konkrétního místa.
Aktuálně nejnovější snímky z Nepomuku nabízí google mapy,
těmi bylo město snímkováno v červenci 2019.
foto Pavel Motejzík

Pater Herold poskytl nové poznatky o nejznámějším Čechovi
Velmi vřelé a nadšené ovace přítomných sklidila přednáška
P. Mgr. Miroslava Herolda, která se konala 7. září na arciděkanství v Nepomuku.
P. Herold se zabývá historií sv. Jana Nepomuckého celá tři desetiletí a nepochybně je tak největším současným znalcem našeho
mučedníka. Jeho notebook je doslova napěchovaný záznamy
s historickými prameny, z kterých přinesl posluchačům zcela
nové a nevídané poznatky.
Snahou Patera Herolda bude vydat zjištěné materiály knižně,
proto se s nimi bude moci v budoucnu seznámit i širší veřejnost.
foto Pavel Motejzík

Pomníček Patera Cibuzara byl obnoven
Město Nepomuk zajistilo obnovu pomníčku tragicky zahynulého Patera Františka Cibuzara (+2002). Obnova je financována z povinného ručení řidiče, který kámen srazil při nehodě.
Obnovu provedl kamenosochař Lukáš Řezníček z Prádla. Na
přání majitele pozemku i farníků bylo po dohodě s příslušnými
orgány zvoleno nové místo v blízkosti původního, kde je možné
zastavit automobilem a vzdát tomuto bývalému nepomuckému
faráři úctu.
foto Pavel Motejzík

Oslavy 100 let TJ Slavoj Dvorec v sobotu 4. září se neobešly bez fotbalu, foto Jiří Beroušek
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(dle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů)
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Vážení občané,
nejprve bych vás chtěl požádat, abyste přišli
odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké
sněmovny, které se konají v pátek 8. a sobotu
9. října. Bližší informace najdete přímo na
této straně novin.
Tématem tohoto čísla je doprava ve městě.
Je to téma, na které lze nahlížet z mnoha úhlů,
od zatížení kamionovou dopravou po kvalitu povrchů komunikací. Více si přečtěte na
stranách 14 a 15.
Nemohu nezmínit, že zastupitelstvo schválilo 16. září návrh na zřízení městské policie.
Od ledna bude mít Nepomuk vlastní strážníky, kteří se budou starat o bezpečnost
občanů a pořádek ve městě.
Na závěr bych chtěl popřát sportovcům
z TJ Slavoj Dvorec, kteří oslavili 100 let trvání
klubu, aby je sportování bavilo, slavili úspěchy a přivedli ke sportu hodně mladých lidí.
Přeji vám v nastávajícím podzimním období
hodně zdraví.

2. Místo konání voleb
volební okrsek č. 1
volební místnost v budově Muzea – Nepomuk, nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v těchto ulicích:
A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, Myslivecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. A. Němejce, Nové
Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Slunečná, Sportovní, Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, U Rybníka,
U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská
volební okrsek č. 2
volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v ul. Družstevní,
Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.
volební okrsek č. 3
volební místnost v budově firmy Elitex Nepomuk, a.s., Nepomuk, Dvorec, Železniční 339,
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku v části Dvorec.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Jiří Švec, starosta města

V Nepomuku bude zřízena městská policie
Na zastupitelstvu dne 16. září bylo schváleno na návrh starosty města Nepomuk na
základě ust. § 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii vydání obecně závazné vyhlášky
č. 3/2021 o zřízení městské policie v Nepomuku. Zároveň bylo ustanoveno, že městská
policie bude zřízena ke dni 1. ledna 2022.
Sídlo policie bude prozatím v areálu technických služeb Nepomuk (Na Kaplance). Zároveň bylo do plánu investic zařazeno pořízení automobilu do ceny 500 tisíc korun. Provoz
budou zajišťovat 2–3 policisté a roční náklady jsou odhadovány na zhruba 1,5 milionu
korun. Část této částky by měla být vybrána např. na pokutách či průjezdném radaru.
Zároveň byla přijata obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství (centrum
města, nádraží včetně okolí ve Dvorci, parky a hřiště).
Dále byl projednáván nový kamerový systém, který má město rovněž v plánu pořídit.
Cílem je zejména snížit kriminalitu, drobné přestupky ve městě (např. špatné parkování), zajistit bezpečnost obyvatel včetně dětí (např. u ZŠ), odchytávat zatoulané
psy i regulovat pohyb a činnost nepřizpůsobivých obyvatel.
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Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) 16. září 2021:

Ulice V Huti ve Dvorci
je neprůjezdná

• ZMN zřídí městskou policii v Nepomuku ke dni 1. ledna 2022
(podrobnosti viz článek na předchozí straně).
• ZMN vzalo na vědomí oznámení o přiznané dotaci 23,3 milionů
korun na stavbu nové požární zbrojnice. Na příštím zastupitelstvu by mělo být rozhodnuto o jejím převzetí či vrácení na
základě aktualizace rozpočtu na výstavbu zbrojnice. Původní
rozpočet stavby ve výši 37 milionů korun vycházel z cen roku
2017 a 2018 a byl součástí žádosti o dotaci. V současné době
byl rozpočet aktualizován na ceny roku 2021 a činí 52,4 milionů korun. Tím byly překročeny možnosti města financovat
takto rozsáhlou investici.
• ZMN schválilo prodejní cenu pozemkových parcel v obytné
zóně Pod Oborou na základě podaných rezervací s ohledem
na cenovou kalkulaci a prodejní ceny pozemků pro výstavbu
rodinných domů v místě a čase obvyklé ve výši 1 600 Kč/m2 vč.
DPH pro nově vzniklá parcelní čísla dle geometrického plánu.
• Z MN schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro SDH
Dvorec na opravu střechy hasičské zbrojnice ve Dvorci ve
výši 148 tisíc korun z rozpočtu města Nepomuk.
• ZMN schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 „ O zákazu
používání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství“. Předmětem této
vyhlášky je zákaz konzumace alkoholických nápojů a užívání
jiných omamných a psychotropních látek na vymezených plochách veřejného prostranství, neboť se jedná o činnost, která
by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Od 4. října do 17. prosince je uzavřena ulice V Huti v obci Dvorec
z důvodu opravy mostu.
Objízdná trasa pro osobní auta je vedena přes Knárovku do obce
Klášter. Pro nákladní auta nad 3,5 tun je objízdná trasa vedena
po silnici I/20 směrem na Plzeň a před sádkami do obce Klášter.

Na silnici I/20 u Třebčic
opravují most
Ve středu 8. září byly zahájeny stavební práce na mostě na silnici
I/20 u obce Třebčice.
Předmětem stavby je oprava dilatačních závěrů na mostě, kdy
bude provedena výměna stávajících závěrů za nové ocelové mostní
závěry. Součástí akce je dále i oprava povrchu vozovky na mostě
a předmostí. Hlavním důvodem pro realizaci opravy v řešeném
úseku je zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu a prodloužení životnosti mostního objektu na hlavním tahu mezi Plzní
a Pískem.
Během provádění stavebních prací dojde na místě k částečné
uzavírce komunikace a doprava bude vedena jedním jízdním
pruhem kyvadlově.
Pro Ředitelství silnic a dálnic opravu provádí společnost SUPER
– KRETE CZECH s.r.o. za cenu 3,7 mililionu Kč bez DPH.
K úplnému dokončení stavby by mělo dojít nejpozději 31. 10. 2021.
Adam Koloušek, Tým komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Martina Batovcová, Městský úřad, odbor dopravy

Grantový program Nadace
Partnerství: Zelené
oázy 2021-2022
Žádosti do 31. 10. 2021
Získejte až 140 tisíc na svůj projekt. Společně vrátíme přírodu
do města!
Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste
čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce?
Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku
přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené
oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.
Hlavní podmínky výzvy
• žádost je možné podat do 31. 10. 2021 (včetně);
• oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace,
společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické
osoby, obce a svazky obcí;
• minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je
140 000 Kč;
• realizace projektu je možná od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022 na celém
území ČR;
• zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2022.
Na co všechno můžete žádat?
• zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen
rostlin vhodných pro dané místo;
• zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření
s vodou;
• doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
• zakoupení/zapůjčení nářadí;
• odborné poradenství;
• tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků
nebo provedených prací;
• propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
• mzdové náklady;
• zakoupení mobiliáře.
Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz,
které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst
a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!
Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství
a společnost MOL.
Více informací: www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy
Lukáš Mácha, specialista CSS
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Informace o probíhajících investičních akcích
• Bytový dům v Nádražní ulici: Po prověření stavu vikýřů, který
je tristní, nevyhověl bohužel původní plán opravy z požárního
hlediska. Požárně vyhovující řešení však narazilo na nedostatek
vhodného materiálu – trh je vyprodán. Naštěstí se nám podařilo
potřebné množství zajistit a budeme chtít opravit do zimy pokud
možno alespoň všechny vikýře. V zimních měsících pak budeme
pokračovat stropy podkrovních bytů a na jaře zbytkem střechy.
Takto je k tomu nutno přistoupit, pokud nechceme dělat polovičatá řešení. Jde samozřejmě o větší investici, než se původně
zdálo, a bude třeba najít finance na dodělání.
• Přesasnická ulice: V době, kdy toto píšu, jsou rozeslány podklady pro výběrové řízení. Vzhledem k časové náročnosti realizace budeme doufat, že bude z čeho vybírat. Realizace by měla
proběhnout do konce roku.
• Hasičská zbrojnice: Zde prověřujeme skutečné náklady zjišťovacím řízením, podle jehož výsledků bude zastupitelstvo rozhodovat
o realizaci, nebo vrácení dotace.

• Vrty: Demontáž a zakonzervování starého vrtu směrem od
vodárny na Soběsuky bylo z důvodu podmáčení terénu odloženo
z jara na říjen. Vzhledem k deštivému létu se stav příliš nezměnil, proto intenzivně pracujeme ve spolupráci s Povodím Vltavy
a firmou Avena na umožnění provedení těchto prací v domluveném termínu tak, aby nebyla ohrožena přislíbená dotace.
• ČOV Dvorec: Práce na technologických zařízeních jsou hotovy
a v době, kdy toto budete číst, bude možná již stavba kompletně
dokončena. Pokud něco bude chybět, tak snad jen administrativní
část předání díla.
• ČOV u Červeného mostu: Zde by měla začít intenzifikace strojního
předčištění (nové česle), nová aerace – lepší a ekonomičtější provzdušnění, tedy zásadní zlepšení čištění a navýšení kapacity této
čistírny odpadních vod. Uskutečněno bude podle přízně počasí,
pokud možno letos.
Na základě vývoje rozpočtu letošního roku a výhledu na příští
investice pracujeme na různých již dříve zmíněných projektech:
• Zásadní jednání nás čeká ohledně sjezdu z I/20 u Třebčic, které
proběhne 18. října na Ředitelství silnic a dálnic.
• V pátek 1. října je plánováno jednání na Katastrálním úřadě se
zástupci Státního pozemkového úřadu a Krajského úřadu Plzeň
o průběhu přepsání hranic Nepomuk / Klášter, které bylo již dvakrát termínově posunuto, a tím nám brzdí některé naše zájmy
– územní plán a projekt propojení Daníček s Automoto klubem
včetně cyklostezky.
• V říjnu bude probíhat certifikované měření průjezdu vozidel ve
vytipovaných místech Dvorce.
• Nový kabát dostala také budova úřadu „B“ na náměstí v Nepomuku (na snímku). Tímto chci poděkovat pracovníkům Technických služeb, kteří se na obnově podíleli.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

foto Jan Ostříž

Rekreační oblast v Nepomuckém lese propojí cyklostezka
Mikroregion Nepomucko a Město Nepomuk začaly aktivně spolupracovat na realizaci nové cyklostezky, která propojí město
Nepomuk s rekreační oblastí kolem Nového rybníka. Mikroregion
obdržel na projektovou dokumentaci dotaci od Plzeňského kraje
ve výši 240 tisíc korun. Dokumentace je nutná pro žádost o dotaci
na zahájení výstavby cyklostezky v roce 2022 a zároveň pro vydání
stavebního povolení na realizaci stezky. Realizace k milníku na
Borku bude patrně rozdělena do dvou až tří dílčích etap a bude
odvislá od vyhlášených dotačních titulů.
Kromě pohodlí cyklistů a chodců, kteří nebudou muset na Nový
rybník po frekventované silnici I/20, se vyřeší také přístupnost

obytné zóny Na Daníčkách, kde na ulici Za Kostelem navazuje pouze
blátivá pěšina. Přes Mihovku bude zároveň vybudována nová lávka
(pár metrů níže po proudu potoka), která umožní občasný vjezd automobilům (např. při neprůjezdnosti Myslivecké ulice). Město rovněž
v současnosti vykupuje pozemky, které zatím nejsou v jeho vlastnictví. (Nákup části pozemků byl schválen 16. září zastupitelstvem.)
Cyklotrasa č. 2042 začíná na nepomuckém náměstí (u COOPu) a končí
nedaleko Kdyně.
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Podzim je plný zajímavých
vzdělávacích aktivit

V Oselcích spustili projekt
Technické inovace v teorii i praxi

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk
II (MAP II), realizovaný Místní akční skupinou svatého Jana
z Nepomuku, se přehoupl přes svou polovinu a stejně jako v předešlých třech letech i v prvním pololetí školního roku 2021/2022
nabízí mnoho zajímavých aktivit. Projekt je zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání, poskytuje také podmínky
pro rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů dobré praxe
mezi školami, školskými zařízeními a jejich zřizovateli.
V průběhu září se uskutečnilo Evaluační setkání pracovních
skupin, kde jejich členové hodnotili dosavadní činnosti a aktivity. Členové pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a zástupci
škol zapojených do projektu Čtení - nejlepší učení se vzájemně
seznámili s knižními tituly a pracovními listy pro následující
školní rok. Žáci ZŠ Nepomuk, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí a ZŠ Mileč
se tak mohou těšit na další skvělé čtenářské zážitky!
V pondělí 4. října pořádáme pro všechny členy pracovních
skupin a příznivce tématu rozvoje regionálního vzdělávání Společné setkání členů PS MAP II, které se uskuteční od 15 do 18 hodin
v kongresovém sálu (Stodola) pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku.
Na programu je představení činnosti pracovních skupin, vyhodnocení přínosů a nejúspěšnějších aktivit i návrhy na další témata
v rámci projektu MAP II.
Dne 20. října proběhne jednání Řídícího výboru a pracovní
skupiny Financování.
V listopadu (4. 11. 2021) mohou přijít učitelé a asistenti pedagogů sdílet s ostatními kolegy a psycholožkou Mgr. Evou Mikešovou to, co je zajímá a trápí v rámci setkání Podpůrné asistentské
skupiny.
Na začátek prosince připravujeme 6. setkání ředitelů škol
a školních metodiků prevence na téma „Jsou rodiče ve škole (se
školou) v pohodě?”
Školy v území mohou i nadále bezplatně využít služeb koučky
a lektorky Mgr. Jany Černouškové v otázkách managementu/
leadershipu škol, rozvoje komunikačních dovedností a osobního
růstu učitelů, strategických plánů rozvoje či vnitřní kultury škol.
Pokud vás některá z výše zmiňovaných aktivit zaujala nebo
byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte webové
stránky www.masnepomucko.cz, facebookový profil Místní
akční plán vzdělávání ORP Nepomuk nebo nás kontaktujte na
e-mailu: mas.nepomucko@seznam.cz.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II ORP Nepomuk, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

I přes nepříznivou situaci se podařilo na Střední škole a Základní
škole Oselce rozjet projekt Erasmus +. Projekt Technické inovace
v teorii i praxi připravilo partnerství složené ze šesti organizací ze čtyř zemí - Slovenska, Česka, Chorvatska a Německa.
Partnerství je tvořeno středními odbornými školami, organizací působící v oblasti celoživotního vzdělávání a zájmovým
sdružením zaměstnavatelů, pro které tyto školy připravují
budoucí zaměstnance.
Cílem projektu je modernizovat odborné vzdělávání v partnerských školách cestou propojení školy a praxe a vytvořit výstupy
ve formě studijních výstupů a učebních materiálů využitelných
následně při mobilitách, inovacích školních vzdělávacích programů i v celoživotním vzdělávání.
V projektu plánujeme analyzovat situaci v oblasti zaměstnatelnosti v technických profesích a zjistit, které podmínky nejvíce ovlivňují mladé lidi při výběru jejich povolání a v počátcích
jejich pracovní kariéry. Záměrem projektu je také zlepšit kariérní poradenství na středních a základních školách.
Výstupy projektu budou vytvářet mezinárodní pracovní
týmy s cílem ověřovat je během vzdělávacích aktivit se žáky
i zaměstnanci. Žáci se během dvouletého trvání zúčastní mobilit v Chorvatsku a Česku. Zde budou pracovat ve smíšených
mezinárodních týmech a změří si tak síly se svými vrstevníky
v zajímavých soutěžích.
Výstupy a dopad projektu na vzdělávání a zkušenosti pedagogů
mohou být podnětem pro rozvoj podobných aktivit i v jiných
školách v regionu i v zemích spolupracujících partnerů.

Pavlína Jandošová, realizační tým MAP II

Mgr. Zdeněk Tauchen
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Mileč navštívila Česká televize

Lesní klub Divočátka
pro předškolní děti
zahájil svůj provoz

V neděli 12. září 2021 proběhl z kostela sv. Petra a Pavla v Milči
živý vstup na ČT24, rovněž se objevila zpráva i v hlavních večerních událostech ČT. Tento víkend pokračovaly v regionu oslavy
300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Již v sobotu se
konal barokní koncert pod taktovkou Oldřicha Vlčka v Dožicích,
v neděli dopoledne vystoupil dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk
Pšeničky v Kotouni a ten samý den od 14 hodin zpívala Michaela
Katráková v Milči. S tou se budou moci diváci živě potkat ještě
v neděli 17. října v Neurazech.

Spolek Spolu venku v Nepomuku, z. s. připravoval více než rok
lesní klub pro děti 3-6 let. Navštívili jsme přes 10 možných míst,
absolvovali kurzy a vzdělávali se, setkávali se se zájemci a šířili
naši myšlenku. Díky podpoře Místní akční skupiny svatého Jana
jsme se zúčastnili Letní školy pro pedagogy lesních školek, pořádané Asociací lesních mateřských škol. MAS také podpořila uskutečnění úplně první přednášky pro veřejnost s názvem Začínáme
s lesní školkou (17. 6. 2020).
V úterý 7. září jsme uvítali první děti i jejich rodiče na zázemí
v budově bývalé školy v Bezděkovci 7 km od Nepomuku. Pro začátek je klub otevřen v úterý a ve středu v čase 8-16 hodin. V září
nám počasí přálo, a tak jsme skutečně strávili veškerý čas venku
při společném tvoření, hraní a poznávání okolí.
Další informace najdete na našich webových stránkách
www.divocatka.cz a aktuální dění a fotky můžete sledovat na
našem facebooku @lkdivocatka.
Kapacita klubu je 16 dětí, máme tedy ještě místa pro nové tváře.
Děkujeme za podporu MAS Sv. Jana, vedení obce Mileč,
obchůdku Oáza, firmě 3B Servis a našim rodinám, bez kterých
by jen těžko mohl klub vzniknout.
Tým LK Divočátka, spoluvenku@gmail.com

Barokní koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého
v kostele sv. Michaela archanděla v Dožicích.

Pšeničky Johánkovi, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kotouni.

Koncert Michaely Katrákové ke cti sv. Jana Nepomuckého,
kostel sv. Petra a Pavla v Milči. 3 x foto Pavel Motejzík

foto archiv LK Divočátka
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Detektivní příběhy zavedou
čtenáře do historie

V období od 15. srpna do 13. září se nepomučtí policisté zabývali řadou případů. Rádi bychom vás tímto způsobem seznámili alespoň s některými z nich. Nejprve začneme s hříšníky
z oblasti BESIP.
Dne 15. srpna odpoledne hlídka OOP Nepomuk zastavila v ulici
U Trati ve Dvorci osobní vozidlo zn. Škoda Superb. Jeho řidiče
podrobila testu na přítomnost návykových látek, který detekoval pervitin.
V odpoledních hodinách dne 22. srpna nepomučtí policisté
zkontrolovali v Rožmitálské ulici ve Dvorci řidiče vozidla zn.
Citroën C2. Muž byl podroben dechové zkoušce, při níž displej
přístroje ukázal hodnotu 0,46 promile alkoholu v dechu.
Následujícího dne rovněž v odpoledních hodinách hlídka OOP
Nepomuk odhalila v Družstevní ulici v Nepomuku řidiče automobilu zn. Mercedes-Benz Vito 111, který měl do roku 2023 vyslovený
trest zákazu řízení všech motorových vozidel.
Ve večerních hodinách dne 2. září nepomučtí policisté zastavili v obci Vrčeň vozidlo zn. Opel Tour. Jeho řidič byl podroben
dechové zkoušce, kdy „nadýchal“ 1,19 promile alkoholu v dechu.
Následujícího dne pár minut po poledni byla hlídka OOP Nepomuk povolána k dopravní nehodě mezi obcemi Dvorec a Třebčice. Řidič vozidla zn. Citroën Berlingo zde nepřizpůsobil jízdu
technickému stavu pozemní komunikace, spadl do příkopu
a narazil do betonové propusti. Hlídka však na místě zjistila, že
muž má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.
Dne 5. září odpoledne nepomučtí policisté zastavili v Zelenohorské ulici v Nepomuku řidiče motorové čtyřkolky. Ten vezl na
stroji nezletilou osobu, na vozidle nebyla umístěna registrační
značka, nebylo registrováno a nebylo pojištěno.
Dále byly ve výše uvedeném období dvě osoby eskortovány
na protialkoholní záchytnou stanici. K prvnímu případu došlo
krátce před půlnocí 19. srpna. Hlídka OOP Nepomuk zajistila v Žinkovech ženu, která „nadýchala“ 2,24 promile alkoholu
v dechu. Dotyčná předtím pobíhala po silnici, vykřikovala a byla
agresivní.
Druhý případ se odehrál v odpoledních hodinách 8. září ve
Dvorci. Sem byli nepomučtí policisté přivoláni k hádce mezi
partnery. Hlídka zde zajistila podezřelého a eskortovala jej na
protialkoholní záchytnou stanici. Muž byl podroben dechové
zkoušce, při které bylo naměřeno 2,98 promile alkoholu v dechu.
Na závěr bychom vás chtěli varovat před nekalými obchodními
praktikami. V poslední době byly zaznamenány případy prodejců,
kteří prodávali zboží způsobem, kdy jej nebylo možné následně
vrátit v ochranné lhůtě 14 dnů. Zpravidla se jedná o nevinně znějící poznámku na záručním listu. Ta hovoří o tom, že se jedná
například o zboží upravené dle přání zákazníka, podléhající
rychlé zkáze, nebo zboží v uzavřeném obalu, které zákazník
vyndal a z hygienických důvodů jej není možné do obalu vrátit.
Dále pak noviny, periodika, časopisy a zvukové nebo obrazové nahrávky či počítačové programy, pokud zákazník porušil
původní obal. Ochranná lhůta se také zpravidla nevztahuje na
zboží zakoupené na řádných trzích.

V Brdské edici vydavatelství Baron vychází dva díly knihy Renesanční pitaval z podbrdského kraje s podtitulem Raně novověké
příběhy psané v šatlavě a na mučidlech.
Autor Jiří Sankot pro čtenáře vybral z archivů kriminální
případy z přelomu 16. a 17. století, které se na západě Čech skutečně odehrály, jejich hrdinové opravdu žili, a tak nám mohou
zprostředkovat i každodenní život v kraji mezi Brdy a Šumavou
před vypuknutím třicetileté války.
V nepomuckém infocentru jsou knihy k dostání za 180 korun.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Krátké zprávy
V Angusfarm vařili Kluci v akci. Jeden díl populárního kulinářského
pořadu České televize Kluci v akci se natáčel 16. srpna v prostorách
stodoly Angusfarm v Soběsukách. Epizoda byla vysílána v sobotu
18. září a je dostupná na webu ČT.
Farnost Spálené Poříčí má nového duchovního správce. V srpnu
odešel P. Janusz Romanski do Domažlic a novým farářem se stal
P. Robert Bergman. Působil nejen jako kněz v několika farnostech,
ale řadu let vyučoval na Církevním gymnáziu v Plzni.
V bývalém vězeňském zařízení pro politické odpůrce komunistického
režimu Vojna u Příbrami vyroste nová Alej svobody. Město zvítězilo
v grantové výzvě Nadace Partnerství, která tradiční výsadbu symbolických sametových alejí organizuje. Akce, která běžně pojme až
500 dobrovolníků, letos připadne na sobotu 13. listopadu. Město
ji uspořádá v součinnosti s Hornickým muzeem Příbram s možností prohlídky za symbolické vstupné. Více o putovní akci na
www.alejsvobody.cz.
Podbrdský labyrint provede turisty po kraji. Spálené Poříčí za finanční
podpory Plzeňského kraje připravilo novou turisticko-poznávací
aktivitu, která přivede výletníky na místa, která nejsou všeobecně
příliš známá – boží muka, kapličky v krajině, vyhlídky, historické
cesty, lesní rybníčky. Na určených místech nalezne zájemce opisový
štítek, který si tužkou přenese do vandrovní knížky, kterou získá
za přátelskou cenu ve spálenopoříčském Infocentru, kde budou
připraveny i odměny pro úspěšné turisty. Vycházky budou vhodné
i pro seniory nebo osoby s omezenou pohyblivostí a většina míst
bude také dostupná pro vozíčkáře.
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Čtrnáctý Juniorfest klepe na dveře
Na začátku listopadu proběhne 14. ročník MFF Juniorfest, který
se zaměřuje na filmovou tvorbu pro děti a mládež. Diváci se do
kinosálů v pěti městech Plzeňského kraje vrátí po dvou letech
– třináctý ročník totiž musel vzhledem k pandemii proběhnout
online. Organizátoři však pro velký úspěch loňského festivalu
letos chystají hybridní variantu: týden fyzicky v kinech a k tomu
deset dní online.
Hlavní část se uskuteční od 5. do 11. listopadu 2021. Festivalovým
centrem se stanou opět Domažlice, ale promítat se bude i v Plzni,
Přešticích, Horšovském Týně a Dobřanech. Juniorfest každoročně
navštěvují tisíce malých i velkých diváků, kteří na velkém plátně
chtějí vidět nové i starší snímky. Festival však není jen o filmech,
ale také o hostech a doprovodném programu. Nejvyšší festivalové
ocenění Zlatá rafička letos převezmou Petr Nárožný a Ivana Chýlková, které diváci mohou znát z řady oblíbených filmů. Předání
cen tradičně proběhne v Erbovním sále Státního hradu a zámku
Horšovský Týn. Perličkou letošního festivalu bude také vydání
publikace o filmovém režisérovi a rodákovi z Dobřan Otu Kovalovi,
který během normalizace natočil řadu filmů pro děti a mládež.
Filmový program festivalu má tři soutěžní sekce. V kategorii
filmů pro děti (5–11 let) bude uvedena hravá adaptace oblíbené
dánské klasiky Svět podle Bustera, dojemný rodinný film Spaceboy
o plnění zdánlivě nemožného nebo nejnovější film Petra Oukropce
Mazel a tajemství lesa. Pro mládež (12–16 let) je připravené třeba
nizozemské drama Remy a Juliyat, které moderním způsobem
adaptuje shakespearovskou klasiku a zasazuje ji do laskavé vánoční
atmosféry. Z animované tvorby se mohou diváci těšit na kanadský

film Felix a poklad Morgäa nebo české Myši patří do nebe. Ještě
před oficiální premiérou proběhne na Juniorfestu předpremiéra
očekávané novinky Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy nebo
prezentace pokračování Tajemství staré bambitky.
Sledujte www.juniorfest.cz nebo Facebook MFF Juniorfest, kde
se dozvíte nejaktuálnější informace o připravovaných filmech
a doprovodných akcích.
Radka Šámalová, MFF Juniorfest

Výstava mobiliáře ze zámku
Zelená Hora prodloužena
V městském muzeu a galerii Nepomuk si návštěvníci mohli přes
celou letní sezonu prohlédnout novou výstavu Krása zrakům
ukrytá. Po domluvě s Národním památkovým ústavem se nám
podařilo výstavu prodloužit až do konce tohoto roku. Zároveň
jednáme o možném zapůjčení vybraných exponátů na delší časové
období, tak aby byla doplněna stálá expozice k zámku Zelená Hora.
Mimo hlavní sezonu bude muzeum otevřeno od úterý do soboty,
a to v čase od desíti do čtyř hodin, budeme se těšit na vaši návštěvu.
Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk

Svatojánské muzeum,
Matice sv. Jana Nepomuckého

NEBE BYLO
PLNÉ HVĚZD
Výstava bude probíhat
v kostele sv. Jakuba staršího
od 16. září do 28. listopadu 2021.
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Hlavní mediální partner:

Krása zrakům ukry

Městské muzeum a galerie Nepomuk
Vás zve na výstavu obrazů

Jany Vopalecké
Ten, který čeří hladiny

11. 5. — 31. 12. 2021
Městské muzeum a galerie Nepomuk
Výstava původního mobiliáře zámku Zelená Hora
včetně exponátů opery Libuše.

Na výstavě budou k vidění i vitráže dcery Kateřiny Vopalecké.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 2. 10 od 15:00 hodin.
Při vernisáži je plánované vystoupení sboru Canto nepomucenum.

2. 10. – 13. 11. 2021

tá

Vstupné: 80 Kč / 40 Kč / rodinné 180 Kč
Otevírací doba:
úterý–neděle 10:00–17:00
Pod záštitou náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.
V rámci 800. výročí od první písemné zmínky o Zelené Hoře.
Více informací na nepomuk.eu

Otevřeno úterý – sobota 10:00 – 16:00

plakat_A4.indd 1

24.09.2021 19:20:28
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Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás!
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou
Naše aktivity rozšiřují služby komunitního centra Fénix,
řešíme především nedostatečnou nabídku „doprovodných“
služeb v oblasti sociálního začleňování. Poskytujeme návazné
a doplňkové programy a aktivity zejména pro osoby se ztíženými životními podmínkami, ohrožené sociálním vyloučením.
Podpora, kterou klientům věnujeme, přitom není sociální
službou (ve smyslu zákona o sociálních službách). Naše práce
zahrnuje také speciální terénní služby nad rámec zákona či
realizaci speciálních táborů pro děti z cílových skupin, které
nejsou v území realizovány. Nové služby jsou připravovány tak,
aby mohly osoby z cílových skupin častěji, pravidelněji i méně
formálně řešit své starosti, hledat pomoc při řešení potíží
v každodenním životě. Abychom předešli tomu, že se někteří
zájemci nemohou dostat na dané aktivity a kurzy, máme k dispozici i osobní automobil.

DPS na různé výlety, realizovali příměstský letní tábor, připravovali jsme děti ze ZŠ na opravné zkoušky.
Všechny aktivity poskytujeme našim klientům zdarma
a s úsměvem.
• S čím můžeme aktuálně pomoci?
Každou středu nabízíme zájemcům své prostory a péči při
tzv. Otevřených dveřích. Díky veliké poptávce pokračujeme
i v doučování dětí (prezenčně i online, v prostředí domova
i v budově Fénixu). Připravujeme zajímavé přednášky. Nabízíme
různorodou pomoc a podporu rodičům z cílových skupin; kromě
doučování i hlídání dětí, pravidelné setkávání na téma péče
o dítě, zprostředkováváme poradenství náhradním rodičům
aj. Pomáháme i pečujícím osobám, zajistíme dočasný zástup
u jejich blízkých.

• Kdo se na nás může obrátit?
Neformální pečovatelé, osoby pečující o jiné závislé osoby a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace,
rodiče samoživitelé, rodiče dětí se speciálními potřebami, osoby
ohrožené vícenásobnými riziky, sociální pracovníci.
• Jaké aktivity jsme dosud nabídli?
Pomáhali jsme s registrací a odvozem do očkovacích center,
radili jsme, jak vyplnit formulář na Sčítání lidu 2021, pomáhali rodinám při probíhající distanční výuce a po otevření škol
poskytovali doučování a procvičování učiva, jezdili jsme s klienty

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

Děti poznávaly zajímavá
místa regionu
druhá část

Distanční výuka byla dlouhá a náročná pro všechny děti, rodiče
i učitele. Některým dětem ale uniklo učivo natolik, že si známku
nedokázaly opravit ani do konce školního roku a, pokud chtěly
navštěvovat stejnou třídu jako před prázdninami, musely úspěšně
složit opravné zkoušky.
Pro rodiče, kteří mají doma děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, samoživitele nebo pro rodiny ohrožené zadlužeností, je
mnohdy z časových a finančních důvodů skoro nemožné děti k této
zkoušce připravit pouze v domácím prostředí. Pro tyto rodiny jsme
díky projektu Do Fénixu s důvěrou mohli nabídnout doučování na
reparát zcela zdarma.
Mnohé děti k nám docházely již před a během prázdnin na běžné
opakování učiva, jiné nastoupily do intenzivního kolotoče doučování až v srpnu. Všech dětí se s velkou dávkou trpělivosti, empatie
a s úsměvem ujali naši doučující - Kristýna a Jarda. Mají náš veliký
obdiv. Z často několikahodinového doučování denně odcházeli vždy
s dobrou náladou. Tato nálada pak přeskočila i na děti, které k nám
chodily pozitivně naladěné a s chutí se něco naučit. Pochopily totiž,
že úspěšně složená opravná zkouška je opravdu jejich poslední
šance, jak pokračovat se svou třídou i v novém školním roce.
Děkujeme proto všem, kteří se do doučování zapojili, a moc gratulujeme dětem, které nakonec opravné zkoušky splnily! Drželi
jsme jim palce stejně intenzivně jako jejich rodiče. V doučování
a opakování učiva pokračujeme i nadále, rodiče se tak mohou
věnovat činnostem, které jim napomohou překonat aktuální tíživou situaci.

Od 9. srpna probíhal pod projektem Do Fénixu s důvěrou příměstský letní tábor „Poznej svůj region“. Pro děti byly připraveny zajímavé výlety po Nepomucku, nejrůznější pohybové i tvořivé aktivity
a pro ty, kterým uniklo v minulém školním roce učivo, i doučování.
Tábor byl určen pro děti rodičů samoživitelů, neformálních
pečovatelů nebo z rodin, které jsou v nějakém tíživém životním
období. Rodiče, jejichž děti se účastnily táborového programu, tak
dostali možnost věnovat se činnostem, které pomáhají ke zlepšení
jejich aktuální nelehké situace.
I ve druhé polovině tábora jsme vždy začali veselou ranní rozcvičkou. Po ní si děti vybraly z různých témat dne, nebo míst
v regionu, kam by se nejraději vypravily. Po pondělní návštěvě
zámku v Blatné, úterní vojenské výpravě do lesa a středeční
návštěvě Dinoparku nás ve čtvrtek čekal pěší výlet do Tojic. Na
zdejším útulném hřišti si děti mohly vyzkoušet různé sportovní
náčiní a kolektivní hry. Nechybělo ani opékání buřtíků a krmení
nutrií. Počasí nám přálo i poslední den tábora, tak jsme se mohli
vypravit vlakem do Ždírecké ZOO. Kromě obdivování vystavených
dřevěných zvířátek byla pro děti připravena hmyzí poznávačka,
soutěž skoku dalekého nebo stavění mostů přes potůček.
Velmi nás potěšilo, když při závěrečném anonymním hodnocení
děti zanechaly v krabičce samé milé vzkazy: „Nejvíc se mi líbilo
v Dinoparku a jak jsme byli vojáci“ „Líbilo se mi úplně všechno, jen
kluci mě občas zlobili“ „Paní učitelky byly hodné a našla jsem si tady
novou kamarádku. Zítra jdeme spolu do kina.“ Nejednou se nás děti
zeptaly, jestli bude tábor příští rok zase, že to bylo „fajnový“.
I pro celý tým, který tábor připravoval, to byl příjemně strávený
čas. „Díky projektu Do Fénixu s důvěrou jsme mohli dětem dopřát
zážitky, které by jinak toto léto určitě nezažily. Navíc jsme si u toho
užili spoustu legrace.“ říká Míša, jedna z organizátorek tábora.
Velké poděkování také patří restauraci Sokolovna Nepomuk,
která pro děti připravovala moc dobré obědy.
Dvoustranu připravil realizační tým Do Fénixu s důvěrou

Moc děkuji všem z projektu, kteří se podíleli na doučování
mé dcery. Všichni byli moc milí a ochotní, díky jejich péči
postoupila do dalšího ročníku. Pokud to půjde, opět využiji
další nabídku pomoci s doučováním. Lektoři nám vyšli vždy
vstříc a oblíbili jsme si je, proto bych nerad sháněl doučování někde jinde.
Luboš B.
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Téma: Doprava v Nepomuku
Doprava trápí snad každé město. Nepomuk má to štěstí, že hlavní silnice I/20
s hustou tranzitní dopravou nevede úplným středem města, i když to, že této tepně
musela ustoupit část Přesanického náměstí, je nevratná škoda. Ale i zde jsou místa,
která by potřebovala nějaké dopravní řešení. Jmenujme například průmyslovou
zónu ve Dvorci, křižovatku u Normy, přístup do obytné zóny Na Daníčkách…
A někde by to chtělo třeba jen opravu.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Jak hodnotíte dopravní situaci ve městě? Vznikají někde dopravní komplikace?
Jak jste spokojeni se stavem komunikací?“

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Myslím si, že dopravní situace ve městě je celkem dobrá. Je tady
ovšem několik bolavých míst. Je to křižovatka u Normy, vjezdy na
hlavní silnici z Přesanické ulice a z ulice Nábřeží.
Plynulosti dopravy napomohly oba kruhové objezdy. Komplikace
vznikají pouze při opravách místních komunikací, ale nejsou velké.
Na větší dopravní komplikace je Nepomuk příliš malý.
V ulicích s větším provozem jsou komunikace docela dobré. Spíš
se někdy zapomíná na různé slepé uličky na sídlišti. Ale musím
říci, že i ty jsou opravovány. Nejhorší povrch má ovšem náměstí.
V tom jsme opravdu unikátem. Ještě bych se zastavil u silnice od
Knárovky k Červenému mostu. Horší komunikaci snad na okrese
nenajdeme. Nutno ale říci, že není na katastru nepomuckém,
ale klášterském.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Dopravní situace v našem městě není kupodivu nijak katastrofální,
což je dáno především jednoduchým a přímočarým průjezdem
hlavní silnice Plzeň - Písek.
Křižovatka na Borku je přehledná a dobře průjezdná, provoz je
tam plynulý. Stejně tak samozřejmě i kruhový objezd u čerpací
stanice značně přispěl k bezpečnosti dopravy.
Problémem je křižovatka u Normy, obávám se, že po dokončení
rekonstrukce Normy se dopravní situace ještě více zkomplikuje.
Považuji za nutné vybudování dalšího kruhového objezdu, toto
řešení prospěje Nepomuku podstatně více než zřizování a placení městského četnictva, ušetřené peníze by bylo možné využít
na jeho stavbu.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Dopravní komplikace vznikají obvykle tam, kde je na kratší nebo
delší dobu nějaké dopravní omezení například kvůli opravám. Pokud
v posledních týdnech byla uzavřena Zelenohorská ulice a doprava
byla vedena úzkou Husovou ulicí, pak tu a tam nějaký ten dopravní
zádrhel vznikl. Ale pěkně opravené tři „hrby“ v Zelenohorské ulici
za komplikace v místní dopravě stály. Město má ve správě nejméně
20 km komunikací a je jasné, že tu a tam se potřeba nějaké opravy
vyskytne. Ale vše závisí na tom, kolik peněz se na tuto dopravní oblast
může každoročně použít. Za sebe mohu hodnotit stav komunikací
jako vyhovující.

Miroslav Němec ml. (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Město Nepomuk má to štěstí, že středem města již mnoho let
neprochází frekventovaná hlavní komunikace, jak je tomu například v Přešticích nebo Kasejovicích. Z tohoto pohledu by bylo
možné říci, že dopravní situace ve městě je dobrá. V souvislosti
s hlavní komunikací I/20 by bylo samozřejmě do budoucna žádoucí
vyřešit křižovatku u Normy, neboť je problematická a výjezd od
Normy a od hřbitova je komplikovaný. Optimálním řešením této
situace z hlediska finančních nákladů by bylo, dle mého názoru,
danou křižovatku osadit semafory. Město se snaží tuto situaci
dlouhodobě řešit, zatím bohužel neúspěšně.
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Dalším palčivým tématem je bezpochyby dopravní obslužnost
průmyslové zóny ve Dvorci, protože velká většina kamionů směřujících do této zóny nebo z ní projíždí celým městem. Jediným možným
smysluplným řešením je zajištění výjezdu z této zóny směrem na
Třebčice, nicméně toto řešení předpokládá zainteresovanost mnoha
dalších subjektů, jako je SŽDC, ŘSD a Plzeňský kraj, a městu nezbývá
než u těchto subjektů soustavně a neustále, „lobbovat“, aby realizace
této dopravní stavby nastala co možná nejdříve.
Problematická je rovněž dopravní obslužnost školy, nicméně i zde
je počítáno s budováním nové obslužné komunikace kolem bazénů
a nového parkoviště.
Stav komunikací ve městě pak také není zcela optimální, řadu problémů však bohužel město nemůže samo řešit. Zde bych zmínil zcela
katastrofální komunikaci od ,,Knárovky“ směrem k Červenému mostu,
která připomíná skutečný tankodrom, nicméně tato komunikace je
ve vlastnictví obce Klášter (jejíž katastrální území výrazně zasahuje
do města Nepomuk) a obec Klášter bohužel zjevně nemá snahu tuto
,,nepomuckou“ komunikaci alespoň provizorně opravit. Řekl bych, že
město Nepomuk se v rámci svých finančních možností snaží komunikace v jeho vlastnictví opravovat, případně prostřednictvím dotací
nebo i z vlastních prostředků budovat nové (aktuálně komunikaci
v Přesanické ulici).

Václav Novák (KSČM)
Dopravní situace byla komplikovaná v době, kdy byla Husova
ulice průjezdná oběma směry. Docházelo k ježdění po chodnících i poškození ulice. Komplikací dlouhodobějšího charakteru
je kamionová doprava v Nádražní ulici. Vybudované kruhové křižovatky fungují bez problémů.
Velké nedostatky ve stavu místních komunikací jsou na Nábřeží
a v Přesanické ulici. Pak také silnice od Knárovky na Klášter.
Tato komunikace je na území Kláštera, ale používají ji nepomučtí občané. Brzy se začnou opravovat díry ve vozovkách, firma již
byla určena.

Jiří Švec (ANO, bezp.)
Největším problémem je hustota dopravy na I/20 v intravilánu města.
Zatížení komunikace zejména tranzitní kamionovou dopravou bylo
komunikováno ve spolupráci s Přešticemi i na vládní úrovni spolu se
zástupci dalších měst v ČR, bohužel bez výsledku. Poukazovali jsme
na úsek Přeštice – Nepomuk, který není zahrnut do mýtného systému a je hojně zneužíván. Vše je odvislé na průtahu Přešticemi, který
nyní Ředitelství silnic a dálnic buduje, a na přetíženosti dopravy na
okruhu v Praze. Situace možnosti odklonu průjezdu městem s I/20
okolo Třebčic a napojení na průmyslovou zónu je v současné době
řešena na úrovni projekce, KÚPK, ŘSD divize Plzeň, pražské centrály
ŘSD a Města Nepomuk. Po volbách snad při dobré konstelaci bude
osloveno i Ministerstvo dopravy.
Kvalita povrchů místních komunikací I, II i III třídy je na velmi
dobré úrovni. Doporučuji osobní porovnání se sousedy ze Slovenska
i Maďarska, kde je situace podstatně horší – letošní osobní zkušenost
při prázdninové návštěvě obou zemí.
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Vladimír Vokurka (ANO, bezp.)
Každý, kdo jen občas navštíví Nepomucké fórum, ví, že tohle je konkrétně pro mne žhavé téma.
Nepomuk nemá ani tak velký problém s tepnou I/20 Plzeň - České
Budějovice, jako spíše s místní dopravou.
Jedná se nejen o tolik diskutované ulice ve Dvorci - Blatenskou
a Tojickou, ke kterým téměř vše proudí dlouhou Nádražní přes celý
Nepomuk, ale také místní komunikace, které svojí historickou šířkou
neodpovídají nárokům dneška. Tam, kde to lze, byly ulice zjednosměrněny, ale někde to prostě nejde. Průchod od pošty k náměstí, veškeré
ulice ve starém sídlišti, ulice Za výtopnou, esíčko do Huti...
Naštěstí stát začíná tyto problémy brát vážně a chystá podporu
rekonstrukce sídlišť, kde mají být vypsány dotační tituly na revitalizaci dopravní infrastruktury a navýšení parkovacích míst ve městech
(starších sídlištích a zástavbách).
Také údržbě povrchů se v minulosti nedostalo díky investování
do nového tolik, kolik by zasloužilo. Podle toho také povrchy vypadají. V souběhu s kabelizací či opravami vodovodu nebo kanalizace
chceme postupně dělat každý rok alespoň dvě ulice ve městě ročně
úplně nové. Letos to měla být Přesanická, U potoka, Nábřežní a obě
smyčky ulice Za výtopnou.
Za výtopnou se však mají dělat přípojky k nové stavební parcele a to
samé platí pro ulici U potoka. Za naše peníze (bez dotace) má být tedy
do konce roku opravena Přesanická a Nábřežní.
Také náměstí a ulice kolem náměstí je třeba opravit. Po neúspěšné
dotaci na část náměstí před obchodním centrem Úslava započala příprava opravy odvodňovacích drenáží v Zelenohorské.
Nelze však mluvit pouze o silnicích, ale také chodníky jsou na tom
obdobně. Blatenská, propojení od Družstevní ke kapličce u moštárny, stezka od Lesnické k přestupnímu uzlu, chodník ze sídliště
k „Símalce“, mezi bytovkami k nepomucké školce...
Po letech budování se budeme muset přibrzdit v rozmachu a více
se věnovat údržbě. To vše bude třeba brát v úvahu při tvorbě rozpočtu na příští rok.

?

Vážení občané,
do které stavby nebo opravy v oblasti
dopravy by mělo podle vás město
Nepomuk investovat nejdříve?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Pochod Pod Zelenou Horou má jubileum
Pochod pořádá Klub českých turistů, odbor Nepomuk spolu s Pionýrskou skupinou Nepomuk a pod záštitou Města Nepomuk ve dnech
15.–16. 10. 2021.
Věřte, nebo nevěřte, ale letos je to doopravdy už 40 let, co se v Nepomuku uskutečnil první turistický pochod Pod Zelenou Horou. Na trasy
tenkrát vyšlo 189 lidí. Ale všechno je za ty léta tak trochu jiné a s tím
musíme počítat.
Při 40. jubilejním ročníku nás všechny čeká řada změn, na které je
třeba se připravit: v pátek na závěr pivního pochodu nebude v sokolovně posezení s hudbou, v sobotu se neuskuteční ani tradiční turistický bál a při sobotním pochodu budeme mít dva starty.
Může se třeba stát, že nás v říjnu zaskočí řada tak nepopulárních vládních nařízení týkajících se koronaviru a my se jim budeme
muset přizpůsobit.

A jak tomu letos bude?
Pro letošek je připraveno šest pěších tras od té nejkratší dětské,
která v rámci akce Toulavý kočárek půjde po Nepomuku ve stopách sv. Jana Nepomuckého, přes trasy delší 10, 16, 27, 35 km až
po trasu 50 km připravenou pro ty nejzdatnější pochodníky. Na
cyklisty pak čekají trasy tři v délce 35, 50 a 80 km.
Začínáme v pátek 15. října již Podevatenácté Pěší Páteční Pivní
Průzkumný Pochod – tedy PPPPPP v pivovaru Zlatá kráva, kde
se od 16.00 do 18.00 startuje na trasu dlouhou 10 km. Trasa nás
povede po řadě hospod, restaurací, hospůdek i osvěžoven až do
cíle v místní sokolovně, který je otevřen do 23.00 hodin.
Sobota 16. října, to je 40. jubilejní ročník pochodu Pod Zelenou Horou.
Ten zaznamenal oproti létům předchozím pár zásadních změn.
Tentokrát startujeme ze dvou míst, a to přímo z centra celého
dění – místní sokolovny a z nádraží ČD Nepomuk. Ve stejný čas,
tzn. od 7.00 do 10.00 hodin.
Na všechny trasy (kromě té nejkratší dětské 6 km a trasy 50 km
pro ty nejzdatnější, kteří ji jdou celou od startu až do cíle) popovezou účastníky na starty dva připravené autobusy za symbolickou
lidovou cenu 10 Kč. První autobus vyjede z nádraží ČD po zaprezentování pochodníků cca v 8.00 hodin do nepomucké sokolovny.
Zde nabere další už také odstartované pochodníky a vyjedou po

trase Životice–Kasejovice–Lnáře–Blatná, kde je postupně bude
vysazovat podle jejich zájmu na vlastní starty pochodu. Druhý
autobus pojede cca po půl hodině za ním a oba se dle potřeby
budou točit.
Z mnoha pro vás připravených úžasných tras, které vedou nádhernou podzimní krajinou, si jistě každý vybere tu svou, jemu po
všech stránkách vyhovující, určitě všechny stojí za to.
A kam vyrazí cyklisté, kteří mají připravené trasy 35, 50 a 80 km?
Ti jako vždy budou dle možností částečně kopírovat trasy pro
pěší a díky kolu si zajedou dle popisu dané trasy i vlastního zájmu
mnohem dál. Nakonec se ale stejně potkají s ostatními v nepomucké sokolovně, kde je cíl.
V rámci rodinné turistiky při pochodu Toulavý kočárek si pořadatel Pionýr Nepomuk připravil pro ty nejmenší, třeba v kočárku,
i pro starší a poněkud odrostlejší nebo pro dospělé, kteří nemohou
nebo nechtějí chodit dlouhé trasy, trasu 6 km. Ta povede v Nepomuku po stopách sv. Jana Nepomuckého okolo kostela sv. Jana až
k arciděkanství a dále podle popisu. Zde i na dalších stanovištích
si pro děti i dospělé, kteří si ještě nezapomněli hrát, pořadatelé
připravili řadu soutěží i zajímavých her.
Start na tuto trasu je z místní sokolovny, vzhledem k chladnému
ránu až od 9.00 do 11.00 hodin. V cíli budou všichni očekáváni do
14.00 hodin.
Pro všechny ostatní končí pochod v 18.00 hodin v sokolovně
Nepomuk, kde na všechny bude čekat kromě diplomu a razítka
IVV pro někoho dlouho očekávaný čerstvý chléb se sádlem a cibulí,
škvarky a čaj.
V cíli budou mít všichni možnost zakoupit si řadu upomínkových předmětů, vizitky pochodů včetně té nové výroční – jubilejní vizitky pochodu, turistické známky, samolepky, odznaky,
pohledy a jiné.
Pro potřeby všech turistů bude otevřeno městské muzeum
i informační centrum. A kdo bude chtít, může na Zelenohorské poště navštívit výstavu tradičního posvícenského pečiva
– Hnětýnky.
Pokud se tedy nebojíte chladného počasí, vezměte s sebou
známé nebo přátele a přijďte třeba jen ze zvědavosti zjistit, co
to ten tak vychvalovaný pochod Podzim pod Zelenou Horou je
za zázrak.
Tradiční a dobré akce se mají udržovat a podporovat, proto už
více neváhejte.
Za všechny pořadatele vás srdečně zvu a těším se na vás.
Helena Sedláčková, Klub českých turistů Nepomuk

POLYGRAPH INTERNATIONAL,
TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Nepomuk, Na Vinici II. 518
PŘIJME PRACOVNÍKY
na domácí práci (vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené)
INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA TEL. ČÍSLE: 724 386 553

zveme vás
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ODBOR NEPOMUK
a PIONÝR, z. s. – PIONÝRSKÁ SKUPINA NEPOMUK
POD ZÁŠTITOU MĚSTA NEPOMUK pořádají

ve dnech 15. – 16.10. 2021 v Nepomuku 40. ročník
významné akce Klubu českých turistů oblasti Plzeňského kraje, IVV pro pěšáky a cykloturisty

PODZIM POD ZELENOU HOROU
SVĚTOVÝ DEN CHŮZE a TOULAVÝ KOČÁREK

Pátek
15. 10.

Podevatenácté Páteční Pěší Pivní Průzkumný Pochod
pěší trasa IVV 10 km
Start – pivovar Zlatá kráva v Nepomuku (za restaurací Zelený strom), od 16 - 18 hod.
Cíl : Sokolovna Nepomuk do 23 hodin

Sobota
16.10.

Jubilejní 40.ročník pochodu Pod Zelenou Horou + Světový den chůze
vzhledem k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého jsou trasy voleny okolo
památek se sv. Janem
pěší trasy IVV – 10, 16, 20, 27, 35 a 50 km, cyklotrasy 35, 55 a 85 km,
Start 1: Sokolovna Nepomuk 7-10 hod. start 2 : Nepomuk nádraží ČD 7 – 10 hod.
Cíl: Sokolovna Nepomuk, do 18 hodin.
Trasy na mapách KČT č. 35 Brdy- Třemšínsko
Toulavý kočárek rodinná trasa do 6 km,
Start: Sokolovna Nepomuk, 9 -11 hod
Cíl:
Sokolovna Nepomuk do 14.00 hod.

Startovné

pátek:
sobota:

Ubytování

ve vlastním spacím pytli ve Sportovní hale za 50,- Kč /noc,
od pátku 15.10. 16 -22 hod. do neděle 17.10 do 8.00 hod.
Další možnost ubytování přes KIC Nepomuk telefon 371 591 167, www.nepomucko.cz
e-mail : infocentrum@nepomuk.cz nebo www.nepomuk.cz/cs/ubytování

Ocenění

pátek
sobota

Další nabídka

20,- Kč
členové KČT 20,- Kč; ostatní 25,- Kč;
mládež do15 let 15,- Kč

pamětní list, samolepka ,pro zájemce razítko IVV
pamětní list, tradiční chleba se sádlem, pro zájemce razítko IVV

- zakoupení nové výroční vizitky pochodu
- zakoupení vizitek dalších Nepomuckých 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

Pochod se uskuteční jen za dodržení všech platných vládních opatření

www.kctnepomuk.cz
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S dětmi blíže literatuře: Třebčice vzdaly hold dánskému mistrovi

foto Andrea Hladíková Kapsová

Je to již více než dvacet let, co byla v České republice poprvé zahájena
proslulá Noc s Andersenem – akce knihoven na podporu dětského čtenářství, která se prostřednictvím zábavných akcí snaží složit poklonu
jednomu z nejvýznamnějších světových pohádkářů a zároveň zažehnout v srdcích našich ratolestí lásku k četbě.
Třebčice stály ještě donedávna mimo tuto ušlechtilou akci, ale
letos se rozhodly v tomto ohledu polepšit a poprvé v historii obce
zahájit její vlastní pojetí, které vycházelo z hlavního letošního
tématu: 80. výročí vzniku knihy Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu. Jako první ze všech vsí a měst v okolí! Firmy a živnostníci z této
malebné vísky tuto akci dobrovolně sponzorovali.
Všechno to začalo v podvečer 3. září na třebčickém úřadě, kde
se naši mladí účastníci poprvé setkali s hlavními organizátorkami
a dočasnými vychovatelkami - oblíbenou bývalou starostkou Janičkou a Andrejkou. Ty příchozím rozdaly chutnou svačinku a následně
je seznámily s programem akce. Ta spočívala převážně ve zdolávání
jednotlivých bobříků, které nesly odkaz proslulých Rychlých šípů
Jaroslava Foglara.
První bobřík mlčení a ušlechtilosti byl zdolán už téhož večera,
když příchozí děti dodržely všechna požadovaná pravidla, nehlučely
a vzorně naslouchaly svým dočasným průvodkyním literárním
světem. Za to jim náleží velká pochvala!
Dobrá nálada a disciplinovanost panovaly také v momentě, kdy na
prvotní úspěch navázaly splněním dalšího bobříka – ten byl oceněním
za odvahu, kterou děti prokázaly opatrným překročením místní lávky.
Jakmile si výše zmíněnými úspěchy posílily sebevědomí, mohly
směle vyrazit dělat dobré skutky pro lidi z okolí. Nejprve se vrhly na
plnění bobříka záchrany, když zahájily péči o místního dědouška
Milana, který si (naštěstí jen na oko!) způsobil zranění a mohl si tak
užívat pozornost při léčbě, která mu byla mladými záchranáři bez
otálení poskytnuta.
S ušlechtilou činností děti pokračovaly i nadále, když v rámci bobříka dobrých činů obdarovaly všemi milovanou babičku Anežku
spoustou krásných dárečků.
Dobré skutky byly dokonány, ale ani po takovém přívalu
radosti děti neusnuly na vavřínech a nadále pilně plnily svěřené úkoly. Další na řadě byl bobřík síly, kterého všichni do jednoho ulovili zvednutím velké činky místního dva metry vysokého
siláka Jakuba.
Po této fyzické výzvě následoval krátký oddech se zvířátky při plnění
bobříka přírody. Toho si děti vysloužily krmením jehňátek a nelehkým
odchytáváním zatoulaných slepiček. Určité mezery v rozpoznávání
rostlin a zvířátek jsme si posléze vyplnili zábavným hraním pexesa
s přírodní tématikou.

Po krátké přestávce následoval odlov bobříka mrštnosti, kterého
jsme splnili zdoláním strmého kopce, na jehož vrcholu nás čekal
bobřík míření, a to střelba ze vzduchovky. Pak byla na řadě vynikající večeře bobříka baštění od bábinky Pavlínky a její vnučky Denisky,
která všem účastníkům dodala na síle i na chuti vrhnout se po hlavě
do dalšího víru zábavy.
S plnými bříšky parta vyrazila zpět na úřad. Tam na všechny zúčastněné čekal sladký dort, dětský šampus a také tematická výzva v podobě
proslulého ježka v kleci. Možná to bylo i díky místnímu farmáři Dušanovi, který nám celý večer zpříjemňoval předčítáním knihy, že byl
bobřík zručnosti splněn na jedničku a ježek se mohl těšit ze svého
osvobození dokonce několikrát za sebou.
První den se chýlil ke konci a na řadě byl poslední bobřík - bobřík
plavce. Úkol vylovit z lavoru míčky čínskými hůlkami se sice jevil jako
nadmíru náročný, ale děti jej zvládly s bravurou a nenechaly tak nikoho
na pochybách, že jsou hodny svého poslání. Nutno podotknout, že
zdánlivá jednoduchost úkolu zlákala i dospělé, kteří se rozhodli do
lovu míčků taktéž zapojit. Dokonce i Dušan na moment odložil knihu
a hrdinsky popadl hůlky.
To už se Třebčice pomalu halily do tmy. Úkoly byly dokončeny a na
řadě byl zasloužený odpočinek. Všichni lovci bobříků se převlékli
do pyžámek a ulehli k filmu o Rychlých šípech - Záhada hlavolamu.
Bylo to náročný, ale krásný den, po kterém všichni usnuli jako zabití.
Ráno začalo snídaní, a pak následovalo tradiční sázení stromu
Pohádkovníku. Všichni zúčastnění napsali svá přání na papírky,
které pak ten nejpovolanější z nejpovolanějších - pan starosta Michal
Palacký – obohatil o vlastní lísteček a posléze spolu se všemi ostatními
umístil pod kořeny malého doubku.
Pak už zbývalo jen závěrečné focení a rozchod domů s dobrým pocitem, že se akce vydařila. Nezbývá než věřit, že si to příští rok všichni
zopakují! A to již v oficiálním celorepublikovém termínu v dubnu.
A možná se inspirují naší akcí i okolní vesnice či samotné město
Nepomuk, nebo se zúčastní u nás v Třebčicích? Uvidíme.
Na všechny se těší a srdečně zve Jana Kubíková a Andrea Hladíková
Kapsová z Třebčic.
Andrea Hladíková Kapsová
Rády bychom poděkovaly za akci také našim sponzorům a všem, kdo podal
pomocnou ruku: obec Třebčice, kemp Nový rybník, farma Hereford Beef (Dušan
Kubík), Absolutus.cz, Dřevovýroba Herout, Klaus Timber, František Doričák,
Václav Vokáč ml., Pavlínka a Tonda Navrátilovi, Alenka a Milan Flanderovi,
Anežka Vokáčová, Petra a Tonda ml. Navrátilovi, Jakub Hladík, Ivanka Vokáčová, Barbora Kapsová, Denisa Kovářová

ZŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / říjen 2021

19

Zprávy ze základní školy Nepomuk
Nový školní rok
Ve středu 1. září začal nový školní rok 2021/2022.
Počet dětí se rozrostl na 539. Na prvním stupni máme 13 a na druhém
stupni 12 tříd.
Začátek školního roku je samozřejmě nejdůležitější pro nejmenší
prvňáčky, pro které se jedná o významnou životní událost. V doprovodu svých rodičů zasedli do školních lavic, kde je přivítaly jejich
třídní učitelky. Hodně štěstí do školního života jim přišli popřát pan
starosta Jiří Švec, ředitel ZŠ Nepomuk pan Jaroslav Tolar a zástupkyně
ředitele pro 1. stupeň paní Alice Kotylová.
Dne 1. září proběhlo také slavnostní otevření nové jazykové učebny,
která byla vybudována ve spolupráci s městem Nepomuk a firmou
AV MEDIA. Jedná se o moderní učebnu, s jejíž pomocí by měla výuka
cizích jazyků na ZŠ Nepomuk probíhat ještě kvalitněji.
Tradičně na začátku školního roku probíhají adaptační aktivity,
jejichž cílem je seznámení s kolektivem a novou paní učitelkou.
Prvňáčci opustí na chvíli školní lavice a hravou formou si zvykají na
nové prostředí.
Adaptační kurz probíhá i v šestých ročnících. Letos se vinou covidových opatření nekoná v Žinkovech, kam jsme se obvykle vypravili
na více dnů, ale pořádáme ho v naší škole.
Přejeme všem žákům ZŠ Nepomuk, aby byl letošní školní rok pro
všechny úspěšný. Ať se jim ve škole líbí a daří se jim.
Jaroslav Tolar, ředitel

Učebna už slouží
V zářijovém čísle Nepomuckých novin jsem se se čtenáři rozloučil, ale
přesto si dovolím přidat ještě jeden příspěvek z prvního dne nového
školního roku 2021/2022.
Kromě slavnostního zahájení nového školního roku a přivítání
prvňáčků a jejich rodičů se uskutečnila malá premiéra. V několika
posledních číslech novin jsem pravidelně informoval, jak se mění
podoba nově vznikající učebny. Slavnostního přestřižení pásky se
ujal nový ředitel školy Jaroslav Tolar a za přítomnosti starosty Jiřího
Švece, místostarosty Vladimíra Vokurky, vedoucí školského odboru
Jany Berkovcové, zástupce ředitele Pavla Pelcra a učitelek angličtiny
představil novou učebnu pan Černý z firmy AV Media.
Základní škola měla v provozu dvě PC učebny, ale jak rychlý je
vývoj IT technologií, tak pochopitelně vybavení učeben rok od roku
zastarávalo. V loňském školním roce školy dostaly od MŠMT příspěvek na distanční výuku, aby žáci škol měli možnost si potřebnou
techniku ve školách zapůjčit. Nepomucká škola už před obdržením
částky z MŠMT měla dostatečný počet notebooků, a tak jsme uvažovali
o jiném využití. V té době už pan kolega Pavel Pelcr měl zpracovaný
projekt v rámci tzv. Šablon II a i z těchto dotačních peněz bylo možné
jich část využít na nově zařizovanou jazykovou učebnu. Za zpracování projektu a získání potřebné finanční částky si pan Pelcr zaslouží
poděkování i touto cestou.
Zástupce firmy AV Media pan Černý při představování možností
učebny vyjádřil uznání za netradiční přístup při úpravách prostor
a instalaci potřebného vybavení. Konkrétně šlo o to, že jsme na nepomucké škole vzali část prací tzv. do své režie a stavební práce, rozvody
IT sítě, rozvody elektřiny, podlahovou krytinu, nákup IT techniky atd.
jsme v součinnosti se zaměstnanci radnice, správci naší školní sítě
firmou IT Profix, s panem Radomírem Jandečkou a dalšími spolupracujícími jednotlivci zvládli a mimo jiné tak ušetřili část peněz. AV
Media se pro nás stala dodavatelem především výukových programů
a zajistila potřebné zaškolení vyučujících, kteří v nové učebně budou
učit. Věřím, že nové prostředí a osvědčené výukové programy budou
pro vyučující cizích jazyků i žáky opravdovým přínosem.
Milan Demela

Adaptace prvňáčků, foto archiv školy

Na snímku krátce po slavnostním předání nové učebny představuje
možnosti výukových programů pan Černý z firmy AV Media (čtvrtý zleva).
Foto Milan Demela
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Na svoji první divadelní
roli nezapomenu do smrti
Rozhovor s herečkou Irenou Máchovou
Text: Hana Staňková
Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

O rozhovor do tohoto čísla Nepomuckých novin jsem požádala herečku
a dabérku Irenu Máchovou. Ano, to je „ta mrcha Renata z Ordinace“.
Zeptala jsem se jí ale nejen na to, jaké to je, když si ji lidé spojují s postavou, ale hlavně
na to, co teď dělá, co ji baví a jaký vztah má k Nepomuku a Dvorci, které důvěrně zná.
A také bych jí chtěla touto cestou popřát k zářijovému životnímu jubileu.

Nedávno jste oslavila kulaté narozeniny. Byl čas na pořádnou oslavu?
Čas by se možná našel, ale já už deset let narozeniny neslavím,
nějak nejsem slavící typ.
Cítíte nějaký zlom, posun, bilancovala jste?
Určitě jsem někdy bilancovala, ale do souvislosti s věkem bych
to nedávala. Věk je pro mě jen číslo, jednám a konám na základě
situace, nikoliv podle data na občanském průkazu.
Narodila jste se v Praze, ale vaši rodiče prý pochází z Nepomuku, jak to vlastně je a jaký vztah k Nepomuku máte?
To je krásná otázka a já si moc vážím toho, že se právě na toto
ptáte. Můj tatínek byl rodák ze Dvorce. V 80. letech ve Dvorci
koupil dům, který jsme jezdívali každý víkend zvelebovat. Trávili
jsme ve Dvorci a tím pádem i v Nepomuku spoustu času, Vánoce,
veškeré prázdniny a troufnu si říct, že jsem ve Dvorci svým způsobem vyrostla. Vždy, když do Dvorce a do Nepomuku přijedu,
cítím se opravdu doma.
V dětství jste s rodiči pobývala v Indonésii a Íránu, máte
k těmto zemím i nyní blízko, sledujete tamější dění?
Na tamní kraje mám své vzpomínky, jsou mojí srdeční záležitostí, a tak je samozřejmé, že když se v těchto zemích něco děje,
tak mě to upoutá.
Jste známou osobností, o které se dá najít v médiích spousta
informací, jak zvládáte popularitu a zájem bulváru?
Necítím se být populární ani nijak extra výjimečná, takže mi moje
popularita rozhodně problémy nedělá. Bulvárem tolik vyhledávaná
nejsem, a když už se o mně něco napíše, myslím, že je to vesměs
pozitivní a článek má hlavu i patu.

Jste herečkou, dabérkou, výtvarnicí, hudebnicí, moderátorkou, tanečnicí, zpěvačkou, dokonce i barmankou, to je široký
záběr. Jak to děláte a čím se cítíte být nejvíc?
Téda… to je výčet… Asi bych profese uvedla na správnou míru,
jsem převážně herečka a dabérka. Zpěvu už se delší dobu nevěnuji,
takže ten už se stává rekreační záležitostí. Ostatní profese jsem
si vyzkoušela, další i zkouším a každá profese mě něčím obohatí.
Teď čerstvě jsem třeba zakusila i funkci pomocné kostymérky.
Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Mě obecně práce baví, asi jsem svým způsobem workoholik.
Neumím moc sedět se založenýma rukama. Na herecké a dabérské práci mě nejvíc baví různorodost rolí. Můžete si vyzkoušet
být různými lidmi a ještě jim propůjčovat jinak kolorovaný svůj
hlas… musím se smát, píši to zrovna v okamžiku, kdy mě čekalo
několik nádherných dabérských prací a já o svůj hlas přišla
a musím nejméně dva dny mlčet… Ale aspoň zužitkuji základy
pantomimy.
A jak k té umělecké práci pasuje ta barmanka?
Barmanku/servírku jsem dělala při studiu na DAMU a pracovala
tak i pár let po absolvování školy. Pak ale převážila práce v divadle
a zástěru a kasírku jsem uložila do šuplíku. Třeba je ještě někdy
vytáhnu, kdo ví…
Pamatujete si na svou první roli?
Na svoji první divadelní roli nezapomenu do smrti. Byla to Markétka z Fausta, kterého jsme hráli v A-Studiu Rubín v Praze. Byla to
nádherná příležitost, práce s vynikajícími kolegy a dodnes děkuji
režiséru a herci Ondrovi Pavelkovi, že mi byla tato role svěřena.
A filmová – to byl film P F 77 v režii Jaroslava Brabce, byla to drobná
rolička, ale první a na tu se nezapomíná.
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Účinkujete v seriálech, stává se vám, že vás lidé vnímají jako
postavu, kterou hrajete?
Bohužel to tak je. Nikdy se mi tomu nechtělo věřit, ale v Ordinaci
v růžové zahradě jsem hrála negativní postavu Renatu a setkala jsem
občas s tak nechutnými útoky na mou osobu i na mou maminku, že
mi to hlava nebere. Teď už se mi to ale dlouho nestalo a díky pozitivní
postavě v seriálu Ulice jsem si bilanci vylepšila, doufám…
Jaká role (či jiná práce) pro vás byla největší výzvou?
Každá role je pro mě výzvou, i na té nejmenší roličce je práce. Jak
se říká, není malých rolí. Ale když se zamyslím, největší výzvou asi
pro mě bylo, když mě v roce 2008 oslovil Václav Marhoul a svěřil
mi do rukou funkci vedoucí postprodukce jeho filmu Tobruk. Bylo
pár obav, zda to zvládnu, ale to mě právě namotivovalo k naučení
se spousty věcí. A jak se mi to dnes hodí.
Co vám přinesl poslední rok a půl spojený s pandemií covidu?
Nejvíce asi uvědomění, jak je pro mě důležitý čas strávený s dětmi,
jak je pro mě cenné je každý večer ukládat do postele, společné
víkendy, čímž jsem dospěla k závěru, že je na čase ubrat plyn na
divadelních prknech.
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Jaké máte plány do příštího roku?
Osobně si myslím, že nějaké dlouhodobé plánování nemá smysl.
Žiju teď a tady plnými doušky, užívám a prožívám každou chvilku,
co mi život přinese. Když přijde problém, snažím se ho přijmout
a vyřešit. A co bude? To bude. Stejně to nikdo z nás nevymyslí,
ani nedomyslí.
Co byste na závěr vzkázala nepomuckým občanům?
Všem bych popřála, aby byli hlavně zdraví a spokojení. A aby
všichni v Nepomuku byli tak stále aktivní a společenští, protože v Nepomuku to žije a díky tomu Nepomuk vzkvétá a to je
jedině dobře.

Děkuji za rozhovor.

Máte dvě docela malé děti, čím vás překvapily, či překvapují?
Upřímně mě překvapují dnes a denně, dcera (7) velmi často tím,
jak už se v některých situacích umí chovat uvědoměle a dospěle
a syn (6) mě nedávno překvapil, když jsme dojeli tramvají na Masarykovo nádraží a on na celou tramvaj zakřičel: „Mami, Masaryk,
to byl náš první prezident.“
Na čem v současné době pracujete?
Nejvíce se věnuji dabingu – snad se hlas brzo vrátí. Stále vypomáhám v produkci, občas něco natočím, občas si zahraji… zkrátka,
kde jsem potřeba, tam jsem.
Co byste si ráda zahrála?
Vždycky všude říkám, že nějakou dramatickou vážnou roli. Teď, jak
nemám hlas, tak jsem si vzpomněla na film Lea, který se mi vždy líbil…
Spolupracujete s nadačním fondem Sudička, který pomáhá
lidem s očními vadami. Představíte nám jej?
Nadační fond Sudička založila má letitá kamarádka Hanka Ulmanová v roce 2016. Fond se zaměřuje na pomoc lidem (velmi často
bohužel dětem) s oční vadou uveitida. Jedná se o nitrooční zánět,
který se v rané podobě velmi těžko odhaluje a velice často je v době
odhalení postižení tak velké, že se pacient musí léčit kortikoidy,
popřípadě je nevyhnutelná operace.
Ve vážnějších případech může toto onemocnění vést až ke ztrátě
zraku, což je obzvláště u malých dětí velmi smutné.
O této nemoci se málo ví a NF Sudička vznikl právě proto, abychom vytvořili jistou osvětu, platformu, na které by se pacienti
dozvěděli, že nejsou sami, kdo touto chorobou trpí, a naším velkým
cílem je sehnat peníze na přístroj flaremeter, který dokáže nitrooční zánět včas odhalit.
Jak odpočíváte, co děláte ráda ve volném čase?
Ráda poslouchám hudbu a u toho si běhám, cvičím, tancuju,
blbnu… zkrátka nejlepším relaxem je pro mě činnost spojená
s pohybem… takže i sekání dříví nebo trávy.
Jaká je vaše oblíbená hudba, kniha či film?
Když opomenu klasiku jako je Chopin, tak mám teď své srdcovky
od Imagine Dragons, One Republic, Banners, Lucie. Co se týká
knih, tak už léta čtu knihy od Larse Keplera. (A zrovna první dílo
této autorské dvojice jsem dostala od své velmi drahé kamarádky
ze Dvorce.) A film… neodmyslitelně Forrest Gump, ten se mi vždy
vybaví jako první.

Irena Máchová se narodila 5. září 1981 v Praze. Protože její
tatínek pracoval jako obchodní rada, strávila část dětství
v exotických zemích – v Indonésii a Íránu.
Vystudovala obor činoherní herectví na Divadelní akademii múzických umění.
Léta působila v pražském Divadle Radka Brzobohatého,
ale zahrála si také muzikálovou roli v původním českém
muzikálu Kladivo na čarodějnice v divadle Milénium.
Před filmovou kamerou debutovala v drobné roli studentky ve filmovém dramatu Jaroslava Brabce PF 77
a další rok se s rolí sympatické redaktorky Lindy Malé
z několikařadého seriálu Redakce stala všeobecně známou
herečkou.
Hrála v mnoha populárních seriálech, např. Agentura
Puzzle, Ordinace v růžové zahradě, Letiště, 3 + 1 s Miroslavem Donutilem, Proč bychom se netopili, Ohnivý kuře,
Krejzovi, Ulice a další.
Z filmů, ve kterých účinkovala, jmenujme například
Účastníci zájezdu, Poslední výkřik, Smyčka, Rudý baron
či Nabarvené ptáče.
Nyní se věnuje hlavně dabingu.
Má sedmiletou dceru Antonii a šestiletého syna Teodora.

Ladislav Janovec, veterinář

Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti
s epidemií koronaviru očekáváminzerce
pochopitelně omezení činnosti
23
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.
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Prodej slepiček
Nabídka platí od 29. 9. do 12. 10. 2021
v prodejně „U Stodoly“
Gouda 48% tvs cena za 1kg
Florian Active jogurt 145g mix druhů
Rodinné 82% 200g
Vídeňské párky cena za 1kg
Uzené vepř. ocásky cena za 1kg
Kominický česnekový salám cena za 1 kg

159,00 Kč
9,90 Kč
22,90 Kč
119,00 Kč
119,00 Kč
89,00 Kč

Nabídka platí od 29. 9. do 12. 10. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
11,90 Kč
129,00 Kč
21,90 Kč
17,90 Kč
199,00 Kč
79,00 Kč
79,00 Kč

Selský jogurt 200g mix druhů
Eidam 30% cena za 1kg
Smetana 31% 200g
Ranko Tvaroh jemný 250g kostka
Šunka selská nejv.jak. cena za 1kg
Párky libové cena za 1 kg
Točený salám cena za 1 kg

?

Vážení občané, pomoh

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominantpodnikání n
drobného
všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Darkkdyby
Shell-typu
město našlo vho
Maranska.
staré školy? Hlasujte v
Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ ks
Prodej: 19. 10. 2021
Nepomuk - u fary - 16.20 hod.
Výkup králičích kožek– cena dle
poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Nabídka platí od 29. 9. do 12. 10. 2021
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Ariel gel Color 2,64l
Ariel prášek Color 3,375kg
Krém na ruce s rakytníkem 100ml
Krém na ruce s měsíčkem 100ml

199,90 Kč
199,90 Kč
19,90 Kč
19,90 Kč

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

ELITEX Nepomuk a.s. hledá pro posílení pracovního kolektivu pracovníky těchto profesí:

Pracovník/ - ice technické kontroly
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj nebo Nj výhodou vhodné i pro absolventy

Obsluha vysekávacího lisu, Laseru, Ohraňovacího lisu
Svářeč /svařovací průkaz CO2 /
Zámečník
Lakýrník
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci, zázemí stabilní společnosti,
závodní stravování, jazykové kurzy, nárůst mezd a další benefity.
Další informace o společnosti na: www.elitexnepomuk.cz
V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte
na tel.č. 601350657, 724432974 nebo emailu ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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Příchod Jakuba Jana Ryby do Nepomuku

V měsíci říjnu si připomínáme narození Jakuba Jana Ryby, proslulého
Dále bychom měli prostudovat údaje Rybových životopisců. Jedna
pedagoga, skladatele, ředitele kůru, spisovatele a hudebního teoretika,
z biografických črt, založená na informacích skladatelova syna Josefa
jenž strávil část života také v našem městě. Na letošní rok navíc připadá
Arnošta a publikovaná ve sborníku Jahrbuch für Lehrer, Eltern und
výročí 250 let od chvíle, kdy rodina Rybových do Nepomuku přišla.
Erzieher na rok 1842, hovoří o povolání do Nepomuku v roce 1770.
Je však potřeba zmínit, že spojitost s městečkem pod Zelenou horou
Roku 1859 vyšel životopis, jehož autorem byl Vincenc Dominik Bíba.
V něm se také dočteme o pětileměl rod ještě delší. Předkové
z otcovy strany žili v Klatovech.
tém chlapci, jenž do Nepomuku
Václav Ryba tady byl klobouč„přišel s otcem za varhaníka ustaníkem, později ale přesídlil do
noveným“. Nahlédnout můžeme
Nepomuku. Jeho syn Jan Petr
i do životopisu od Františka
Ryba přišel na svět v Klatovech
Augustina Slavíka, manžela sklaroku 1678, pokračoval v kloboučdatelovy vnučky Gabriely, který
nické tradici a 23. července 1732
též uvádí, že otec se stal varhaníkem v Nepomuku roku 1770.
se mu v Nepomuku narodil syn
Jakub Jan Ryba, otec budoucího
Nyní se podíváme, co sdělil
sám Jakub Jan Ryba ve svých
skladatele. Ten se později věnoval
učitelskému povolání, byl rovněž
vlastních biografiích. K dispozici
schopným varhaníkem a kommáme hudební životopis z roku
ponoval i vlastní skladby. Když
1801, vytvořený pravděpodobně
působil jako podučitel v Přeštiv reakci na žádost Bohumíra Jana
cích, navázal vztah s Rosalií MagDlabače o poskytnutí údajů pro
dalenou, dcerou místního učitele
výše uvedený biografický slovJana Václava Karníka, kterou
ník. Dále se jedná o veršovaný
životopis, složený v roce 1806
15. listopadu 1763 pojal za manželku. Doplňme, že jeho žena
pro Františka Jana Vaváka, rychpřišla na svět 3. září 1738 taktéž
táře a písmáka z Milčic u Nymv Nepomuku, kde tehdy její otec
burku. Opomenout nesmíme
učil. V říjnu 1764 se Rybovým
ani Rybův deník, který tvořil pro
narodil syn Jan Václav, který však
svou rodinu a veřejnosti ho v roce
ve stejném měsíci zemřel.
1888 zpřístupnil spolu s již zmíBudoucí skladatel a pedaněnou biografií František Augusgog přišel na svět 26. října 1765
tin Slavík. V deníku napsal: „Roku
a téhož dne byl pokřtěn jmény
1770 odebral se můj otec se svou
Jakub Šimon. Původ později užírodinou do Nepomuku, kdež za
vaného jména Jan není zcela
varhaníka ustanoven byl.“ Ve
jasný, patrně se mohlo jednat
veršovaném životopisu uvedl:
„V Přešticích jsem narozený,
o jméno biřmovací. Dětství prožíval nejprve v Přešticích a již tady
v pátém roce odvezený do Nepomuku s svým milým otcem, varse postupně začalo projevovat
haníkem čilým, právě toho zlého
jeho mimořádné hudební nadání.
času, když nebylo v poli klasu.“
Roku 1768 přibyl do rodiny syn Nejstarší známá (fiktivní) podobizna Jakuba Jana Ryby,
Václav Vojtěch a v roce 1771 dcera zdroj: Školní deníky Jakuba Jana Ryby, Praha 1957.
Více podrobností se dozvíme
Anna Marie Josefa. Následně se
z německy psaného hudebního
Rybovi přestěhovali do Nepomuku, kde poté otec působil jako podučiživotopisu: „V roce 1770 byl otec povolán jako varhaník do Nepomuku,
tel a varhaník. Tady se v roce 1774 narodil syn Jan Nepomuk a roku
svého rodného města, poněvadž zemřel jeho učitel Vrána, zdatný
1777 syn František Daniel.
varhaník a zároveň opravdový komponista, jenž složil mnoho mně
Na tomto místě je vhodné položit otázku, kdy konkrétně Rybovi do
známých hymnů, motet a litanií, které by se snad ještě daly najít na
nepomuckém kůru. Tehdy jsem musel opustit své rodiště, milované
našeho města přišli. Nejprve se podívejme, jaké informace lze objevit
ve zdrojích pocházejících z 19. století. V druhém svazku významného
prarodiče a tety, abych odjel se svým otcem do jeho otcovského města
biografického slovníku Bohumíra Jana Dlabače, který vyšel tiskem
[…].“ Ryba doslova uvedl „um das Jahr 1770“, což by znamenalo „kolem
roku 1815 pod názvem Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für
roku 1770“, avšak jinde použil „um“ ve smyslu „in“, tedy „v“ (například
Böhmen und zum Teil auch für Mähren und Schlesien, je uvedeno, že
i v případě přesného data narození napsal „um das Jahr 1765“).
se tak událo tehdy, když zde otec budoucího skladatele dostal místo po
Nezbytné je věnovat patřičnou pozornost také archivním matesmrti varhaníka Vrány. Druhé vydání slavného díla Josefa Jungmanna
riálům. Ačkoliv bylo prostudováno množství písemností z někoHistorie literatury české z roku 1849 říká, že se Ryba do Nepomuku
lika archivních fondů uložených ve Státním okresním archivu
dostal „co pětiletý chlapec“. Stejnou informaci najdeme i v práci VojPlzeň-jih se sídlem v Blovicích (Archiv města Nepomuk, Arcidětěcha Kryšpína Obraz činnosti literární učitelstva českoslovanského
kanský úřad Nepomuk, Vikariátní úřad Nepomuk, Archiv města
za posledních 100 let, vydané roku 1885: „Jako chlapec pětiletý přišel
Přeštice, Děkanský úřad Přeštice) a ve Státním oblastním archivu
do Nepomuku, kamž byl otec za varhaníka povolán.“
v Plzni (Velkostatek Zelená Hora), podrobnosti k příchodu učitele

a varhaníka Jakuba Jana Ryby do Nepomuku se prozatím nalézt
nepodařilo. Tato situace ovšem není zcela překvapivá, pokud
uvážíme, že se pohybujeme v období před zavedením všeobecné
školní docházky, z nějž se k existenci a fungování škol v konkrétních lokalitách nezřídka dochovaly pouhé zlomky informací, které
navíc bývají roztroušeny na různých místech. Vzhledem k právě
řečenému však zároveň nelze vyloučit, že se bližší poznatky ještě
povede objevit při budoucím průzkumu dalších pramenů.
V tuto chvíli tedy musíme pracovat s informacemi, které máme
k dispozici. Pokud se budeme držet sdělení, že otec získal místo
v Nepomuku poté, co zemřel zdejší učitel a varhaník Vrána,
můžeme vyloučit výše opakovaně zmíněný rok 1770, byť ho uvedl
sám Ryba ve svých biografiích, odkud se následně dostal i do literatury. Z matriky zemřelých se však dozvíme, že Vojtěch Vrána
skonal 24. září 1771. Nelze sice zcela pominout možnost, že měl
v závěru života zdravotní problémy a nezvládl plně vykonávat
své povinnosti, ale byl zde ještě druhý učitel Jan Strejček, který
ho případně mohl dočasně zastoupit. Rok 1770 není navíc reálný
ještě z jiného důvodu. V matričních záznamech totiž zjistíme,
že dcera Anna Marie Josefa se Rybovým narodila 13. března 1771
v Přešticích. V době jejího příchodu na svět působil otec stále
jako podučitel v místní škole. Odpadá tedy i hypotetická varianta,
že se mohl do Nepomuku vydat nejprve sám, zatímco matka by
s dětmi zůstala ještě po nějaký čas v Přešticích, kde měla zázemí
a příbuzné. I z pozdějších synových vzpomínek ostatně vyplývá,
že se rodina stěhovala společně.
Pravděpodobně se ve světle dosud zjištěných informací jeví
možnost, že když se po Vojtěchu Vránovi v roce 1771 stal správcem nepomucké školy Jan Strejček, bylo potřeba obsadit uvolněné
místo druhého učitele, na které přišel Jakub Jan Ryba, jenž už měl
předchozí zkušenosti a kromě toho byl i zdatným hudebníkem,
na což se tehdy kladl nemalý důraz. Informace jeho syna, že byl
„v pátém roce odvezený“, nám k přesnějšímu časovému určení
neposlouží. Za drobnou nápovědu by se snad dala považovat
zmínka o těžké době, „když nebylo v poli klasu“, jež by mohla
odkazovat ke katastrofální neúrodě z roku 1771 a naznačovat tudíž
příchod v čase po sklizni, na podzim. Je ovšem nezbytné dodat, že
pokud se právě nastíněnou verzi nepodaří potvrdit údaji z dobových pramenů, pohybujeme se v rovině úvah, které se mohou od
skutečnosti do jisté míry lišit.
Další otázkou je, kde Rybovi v Nepomuku bydleli. Určitě můžeme
říci, že se jednalo o dům č. p. 196 (tehdy č. 158), v němž se roku
1774 narodil syn Jan Nepomuk. Syn František Daniel přišel na svět
v roce 1777 v č. p. 4 (tehdy také č. 4) v dnešní Plzeňské ulici. V soupisu obyvatel města Nepomuk z počátku roku 1786 zjistíme, že
Rybovi žili v č. p. 178 (tehdy č. 146) ve stejné ulici, blízko školy č. p.
179 (tehdy č. 147). V tomtéž domě bydleli i podle soupisu obyvatel
z roku 1787. To už byl Jakub Ryba vdovcem, jelikož jeho manželka
Rosalie zemřela 25. ledna 1786. Ačkoliv se v roce 1788 podruhé
oženil, zesnul opuštěný 8. října 1792 v nepomuckém špitálu
č. p. 193 (tehdy č. 155).
Zatímco rodiče budoucího známého skladatele v našem městě již
trvale zůstali, jejich syn ho později opustil. Nejprve navštěvoval zdejší
školu, jež mu ale k srdci nepřirostla, čímž byl vinen kantor Strejček,
jeho nevhodné vyučovací metody a rovněž nevyhovující prostorové
podmínky. V roce 1780 odešel studovat do Prahy, kde začal postupně
spřádat plány o umělecké kariéře. Sen skončil ve chvíli, kdy jej otec
informoval, že by se v Nepomuku mělo uvolnit učitelské místo, o které
se poté na přání rodičů ucházel. Do města se vrátil roku 1785 a po
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nepříliš dlouhém (avšak dosti turbulentním) období odešel v roce
1786 na post učitelského pomocníka do Mníšku pod Brdy. Odtud se
roku 1788 vydal do Rožmitálu pod Třemšínem, kde následně působil
až do své smrti 8. dubna 1815.
Lenka Špačková
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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.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Provozovna:
111,
tel.:
Kontakt:SečOso
obBlovice,
ně v cu
krá371
rně520
v 349,
Blatinfo@kovoodpad.cz
né, nebo na

tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373
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Z činnosti nepomuckých hasičů

foto archiv SDH Nepomuk

V období od 16. srpna do 15. září vyslalo Krajské operační středisko
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje dobrovolnou nepomuckou jednotku celkem k pěti událostem. Jednalo se o jeden požár,
dvě dopravní nehody a dvě technické pomoci.
K dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/20 u Životic jsme byli vysláni společně s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími
složkami integrovaného záchranného systému v neděli 29. srpna
před 14. hodinou. K události jsme vyjížděli z akce S hasiči hurá do
školy s vozidlem CAS 20 Tatra. Jednotky zabezpečily místo nehody,
provedly na vozidle protipožární opatření a po dobu zásahu usměrňovaly provoz. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, kterou převezli
záchranáři na ošetření do nemocnice. Událost si převzala Policie ČR.
K rozsypanému obilí na silnici II/191 v serpentinách ve Vrčeni jsme
byli s jednotkou SDH Vrčeň vysláni v půl sedmé večer 6. září. Obilí
bylo rozsypáno na malé ploše cca 1x3 metry. Úklid provedla místní
jednotka a my jsme se vrátili zpět na základnu. Jednotka HZS Nepomuk v té době likvidovala hnízdo sršňů u rodinného domu ve Swalmenské ulici v Nepomuku.
S jednotkami HZS Nepomuk, SDH Myslív a SDH Pačejov jsme byli
ve středu 8. září ve čtvrt na dvě odpoledne vysláni k požáru polního
porostu u obce Myslív. K události jsme vyjeli s vozidlem CAS 30 T8157. Jako první na místě zasahovala jednotka HZS, která již nerozšiřující
se požár na ploše cca 2x30 metrů likvidovala pomocí nárazníkové
lafety. My jsme na místě vyčkali do úplné likvidace požáru a ostatní
jednotky byly odvolány ještě před dojezdem k události. Po předání
místa majiteli se obě jednotky vrátily na základnu.
V pondělí 13. září byla před půl jedenáctou dopoledne nahlášena
na tísňovou linku vážná dopravní nehoda na silnici I/20 na úrovni
Mohelnice. Dalším voláním bylo upřesněno, že došlo k čelnímu střetu
osobního auta s nákladním a došlo nejméně k jednomu těžkému zranění. Operační středisko hasičů proto vyslalo jednotky HZS Nepomuk,
SDH Nepomuk a v rámci mezikrajské výpomoci i jednotku HZS Blatná.
K události jsme vyjeli s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno a později i s DA
Mercedes Sprinter. Na místě bylo zjištěno, že po silném nárazu zůstal
ve zdemolovaném osobním autě řidič nejevící známky života a ihned
bylo zahájeno jeho vyproštění pomocí hydraulického nářadí. Lékař
u osoby bohužel konstatoval exitus a vrtulník Letecké záchranné
služby od nehody odletěl prázdný. Řidič nákladního vozu vyvázl bez
zranění. Jednotky dále provedly zajištění místa nehody, protipožární
opatření a posyp uniklých pohonných hmot. Po ukončení záchranných

prací byla jednotka z Blatné a naše jednotka odeslány velitelem zásahu
na základny. Jednotka HZS Nepomuk zůstala na místě do ukončení
šetření nehody Policií ČR, aby pak asistovala při odtahu havarovaných
vozidel a uklidila vozovku. Naše jednotka držela na žádost KOPIS po
celou dobu zásahu jednotky HZS pohotovost na zbrojnici.
Během pohotovosti naší jednotky na zbrojnici po dobu zásahu jednotky HZS u Mohelnice jsme byli ve 14 hodin vysláni na pomoc zdravotnické záchranné službě při transportu ženy pobodané hmyzem
v lese u Velké chocenické skály na Chejlavě. Po stabilizování jejího
stavu a odstranění dvou polámaných stromů přes přístupovou cestu
jsme provedli transport zraněné ženy k sanitnímu vozidlu. Poté jsme
se vrátili na základnu a drželi pohotovost do 18. hodiny, kdy se jednotka HZS vrátila zpět na stanici.
Jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk vyjížděla v uvedeném období k 27 zásahům, jednalo se především o dopravní nehody
a likvidace vosích či sršních hnízd.
Mimo výjezdovou činnost jsme o víkendu 4. a 5. září s naší Tatrou
CAS 30 prováděli kropení trati a příjezdových cest na kramolínském
závodišti, kde se v neděli jelo Mezinárodní mistrovství ČR Sidecarcrossu a čtyřkolek.
Netradičně, tentokrát v neděli 29. srpna, jsme pořádali na školním
hřišti akci "S hasiči hurá do školy". Pro děti byly připraveny soutěže, za
které byly odměněny sladkostmi a různými upomínkovými předměty.
Dále jízda na koních nebo malování na obličej a také stánek BESIP
(bezpečnost silničního provozu), kde si děti i dospělí měli možnost
vyzkoušet opilecké brýle a slalom mezi kužely. Novinkou byla letos
výstava airsoft zbraní včetně střelby na terč. K vidění byla také technika a vybavení naší jednotky, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru Správy železnic, Policie
ČR a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Děkujeme
městu Nepomuk za podporu akce a všem, kteří se celého odpoledne
zúčastnili, ať už jako pořadatelé či jako návštěvníci. Již nyní máme
naplánovanou novinku na příští rok.
V sobotu 18. září jsme v areálu hasičské zbrojnice pořádali Sportovní
odpoledne s hasiči. Akce proběhla po uzávěrce novin.
Více informací, fotek či videí najdete na www.sdhnepomuk.cz
a na facebooku Hasiči Nepomuk.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk
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Hasičská zbrojnice ve Dvorci má novou střechu
V loňském roce jsme se ve Sboru dobrovolných hasičů ve Dvorci
shodli na tom, že naše hasičská zbrojnice akutně potřebuje novou
střechu, respektive zhotovení nové střešní krytiny. Stávající střecha
zbrojnice totiž byla zhotovena z vlnitých eternitových šablon, jejichž
stáří určitě přesahovalo padesát let, přičemž na mnohých místech
již tyto šablony začínaly praskat a pod střešní krytinu zatékalo. Především díky úsilí našeho velitele Milana Kincla se podařilo získat od
Plzeňského kraje dotaci na opravu střechy ve výši sto tisíc korun,
což byla mimochodem druhá nejvyšší dotace poskytnutá Plzeňským
krajem na opravy hasičských zbojnic v tomto roce. Rozpočet na zhotovení nové střechy byl ke konci loňského roku vyčíslen na částku cca
254 tisíc korun, přičemž město Nepomuk následně rozhodlo přispět
částkou do 150 tisíc. K samotné realizaci pak došlo ve druhé polovině
měsíce srpna tohoto roku, přičemž rozpočet na zhotovení střechy
se díky brigádní pomoci členů našeho sboru a díky pomoci města
při likvidaci původní eternitové střešní krytiny podařilo dodržet.
Za úspěšnou realizaci nové střechy na dvorecké hasičárně tak patří
díky Plzeňskému kraji, městu Nepomuk, realizační firmě i členům
sboru dobrovolných hasičů ve Dvorci, kteří se zapojili do prací na
zlepšování stavebně technického stavu naší hasičárny.
Miroslav Němec, starosta SDH Dvorec

foto Miroslav Němec

- Svářeč plastu
- Obsluha formátovací pily
- Montér
- Obsluha obráběcího stroje
- Zámečník

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ
V BLOVICÍCH

PŘIDEJ SE K NÁM
VŠECHNY AKTUÁLNÍ POZICE NALEZNEŠ
NA NAŠICH STRÁNKÁCH
WWW.PROMINENTSYSTEMS.CZ/KARIERA/
KARIERA@PROMINENT.COM
+420 378 227 211

- Referent nákupu
- Specialista údržby
- Konstruktér
- Obsluha kantýny

since 1883

- Elektromontér

Hledáme
Operátory
výroby

do Chlumčan

33.000

Kč

olené
5 týdnů dov
13. plat
týdně
37,5 hodin / 900 / rok
15
beneﬁty od

Stabilní práce

ako.cz
na kariera.r
750
tel.: 378 022
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Oslavy 100 let od založení TJ Slavoj Dvorec se vydařily

Legendy vs Legionáři, zápas bývalých hráčů TJ Slavoj Dvorec, foto Pavel Motejzík.

V sobotu 4. září se konaly výroční oslavy 100 let od založení
TJ Slavoj Dvorec a 90 let od vzniku oddílu kopané, které byly spojené s Dětským dnem. Sobotní odpoledne se znovu stalo nezapomenutelnou akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé, a to nejen
zásluhou velmi příjemného počasí.
Zhruba 1500 návštěvníků z celého širokého okolí čekalo mnoho
zajímavých zážitků a ukázek. Zábava začínala tradičně netradičními disciplínami v režii oddílů TJ a paralelně se děti účastnily
různých doplňkových atrakcí: nafukovací skluzavka, dětský kolotoč, trampolíny, jízda na koních a nechybělo ani malování na obličej. Příjemným překvapením jistě bylo i nově postavené dětské
hřiště se skluzavkou a houpačkami, které se stalo trvalou součástí
hřiště. Během dne pak bylo možno zhlédnout ukázky požárního
útoku SDH Dvorec, juda a „králičího hopu“. SDH Nepomuk zajistil

foto Jiří Beroušek

velmi oblíbenou pěnu a v závěru odpoledne na děti čekala oblíbená „židlovaná“ a dětská diskotéka. Kromě odměn v soutěžích
měly všechny děti zdarma pití a zmrzlinu.
Rodinnou atmosféru celé akce podtrhly fotbalové zápasy, při
nichž si na své přišly všechny generace fanoušků kopané. Na
trávníku se postupně vystřídali hráči stávající i bývalí, od nejstarších legend až po nejmladší nadšence, a zahrál si také tým
složený z rodičů.
V klubovně TJ byla připravena výstava fotografií, pohárů, cen
a kronik. Návštěvníci sportovního areálu si mohli zblízka prohlédnout historické fotografie a dokumenty mapující činnosti jednotlivých oddílů, pro zájemce připravil Luboš Horvát komentovanou
prezentaci kroniky TJ. Večerní a noční část programu zajistilo
vystoupení Hudba pohody Dalibora Ondrušky.
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Běh Nepomukem
se konal už pojedenácté
Slovo předsedy:
Od posledních větších oslav uplynulo 10 let. Za tu dobu jsme nelenili, což je doufám na první pohled patrné. Kromě oprav střechy
a oken v tělocvičně máme za sebou také opravu střechy a rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti, v nedávné době jsme revitalizovali okolí celého sportovního areálu a v plánu máme další
změny, na které je třeba sehnat finance a především dobrovolníky
ochotné věnovat svůj volný čas a práci. Před dvěma lety se nám
podařilo vybudovat nové multifunkční hřiště, které je veřejností
hojně využíváno. Výraznou měrou nám v tom pomohl Plzeňský
kraj, město Nepomuk a firma Klaus Timber. Samozřejmě se na
tom finančně podílela celá řada menších sponzorů, kteří nás dlouhodobě podporují i při jiných příležitostech. Bez ochoty a spolupráce lidí z výboru TJ a několika dalších řadových členů by se
žádná změna nekonala, chtěl bych jim tedy touto cestou znovu
poděkovat. Zároveň bych rád připojil tichou vzpomínku na členy
výboru TJ, kteří už naše řady opustili: bývalý předseda pan František Sedláček a členové vedení pan Jiří Mašek a pan Petr Tomaščík.
Přál bych si, abychom se nadále scházeli, aby si více lidí našlo
čas na sportování, aby rodiče vedli ke sportu svoje děti a věnovali pozornost tomu, aby příští generace byla zdravá a odolná.
Mrzí mě, že stále ubývá lidí, kteří jsou ochotni nezištně pracovat
pro TJ, proto si velmi vážím každého, kdo se aktivně do činnosti
TJ zapojuje.
Rádi se s vámi uvidíme nejen na našich akcích, ale i na trénincích
všech našich oddílů. Můžete se mezi nás přidat kdykoliv!
Za výkonný výbor TJ SLAVOJ DVOREC, z. s.
Josef Jiránek
Hlavní sponzoři akce:
Klaus Timber, EPLcond, Město Nepomuk, Kuvag CR, Ekotop Servis,
Elitex Nepomuk, Klimex-N
Další sponzoři:
AKTIVtrans, Kovovýroba Tojice, Kovo-Holub Nepomuk, ŠŮS V+M,
Truhlářství Zdeněk Müller, Ing. Josef Jiránek, Mišron Music Team,
Špitzer - Truhlářství ATLAS, Sky Trade, LM Cafe, Jiří Beroušek
MULTIMEDIA ACTIVITY.

Foto Dušan Skala

Sobota 11. září patřila symbolicky už jedenáctému ročníku Běhu Nepomukem určeného amatérským běžcům všech věkových kategorií.
Účast byla stejně jako v loňském roce opravdu vysoká, všemi tratěmi
proběhlo celkem téměř 150 závodníků, což nás ohromně těší. Běžci
i jejich doprovod se mohli občerstvit u stánku restaurace Angusfarm
Soběsuky, využít dětské atrakce a večer se potěšit hudebním vystoupením kapely Pilsner QUEEN Tribute Band. Tým firmy UNIBRICK,
pořadatele soutěže, gratuluje všem, kteří úspěšně dorazili do cíle.

Vítězové jednotlivých kategorií
Trať 1 000 m
Němec Vojtěch (Chlapci 0–4 let)
Pavlíčková Justýna (Dívky 0–4 let)
Kantor Max (Chlapci 5–7 let)
Veselá Andrea (Dívky 5–7 let)
Nademlejnský Pavel (Chlapci 8–10 let)
Veselá Monika (Dívky 8–10 let)
Trať 1 550 m
Viktora Michal (Chlapci 11–14 let)
Nademlejnská Šárka (Dívky 11–14 let)
Trať 5 000 m
Šašek Petr (Muži 15–18 let)
Panušková Vendula (Ženy 15–18 let)
Vokurka Jakub (Muži 19–35 let)
Braumová Eliška (Ženy 19–35 let)
Niměřický Vladimír (Muži 36–44 let)
Bláhová Petra (Ženy 36–44 let)
Veselý Petr (Muži 45 a více let)
Valachová Petra (Ženy 45 a více let)
Trať 10 000 m
Nový Miroslav (Muži 15 a více let)
Kocourková Jana (Ženy 15 a více let)

Detaily výsledků všech soutěžních kategorií
najdete na www.stopnito.cz
foto Jiří Beroušek

Alice Baumruková Kotylová
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Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?
Vše potřebné zařídíme! Prodat nejvyšší nabídce?
Ano! Zajistíme pro Vás aukci Vaší nemovitosti!
NOVINKA

2 730
000
2 730
000
2 Kč
730 Kč
000 Kč
Cena: 3.250.000,- Kč
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU
4+1,
PRODEJ
RODINNÉHO
PRODEJ RODINNÉHO
DOMU
4+1,
DOMU 4+1,
2
POZEMEK
1 289
,1NEPOMUK
POZEMEK
1POZEMEK
289
m24+1,
,mNEPOMUK
289mm2,2pozemek
, NEPOMUK
Prodej chalupy
170
1877 m2, Nehodiv
K prodeji nabízíme chalupu v rekonstrukci se stodolou a garáží.
Na konci zástavby, s velkou zahradou.
Kód: 53606

www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk
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Podzim ve Fénixu
nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
Máme YOUTUBE kanál a Instagram – najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Kurzy i semináře můžeme otevírat pouze při včasném napl‑
nění minimální kapacity – nenechávejte prosím své přihlášky
na poslední chvíli. Některé kurzy jsou již obsazené z minulého
roku, pouze převádíme platné přihlášky do dalšího pololetí
a nepřijdete tedy o již zaplacené kurzovné.

• 27. 10. a 29. 10. 8–16 hodin Příměstský den pro děti 7–11 let – jeden
„táborový” den s programem, výletem do lesa, hrami, obědem na
ohni… bude upřesněno (cca 300 Kč).
• Otevřený Fénix – domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky,
jógamatky). Vstupné 100 Kč.
• Kancelářské místo – pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč/jedna
návštěva, 400 Kč/5 návštěv.
• Lakros a frisbee – od 9 let, na společnou hru je potřeba alespoň 6 lidí, čtvrtek 15:00–16:00 hodin (lze změnit) – místo – posekaná louka.
• Od 18. 10. Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – pondělí 19:20–20:30.
Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti s tancem, naučíme vás vše
od úplného začátku. Ve stylu Rueda de Casino se tancuje v kruhu
a partneři se střídají za letu během tance. Michal Kabát s partnerkou
Markétou, 15 lekcí/900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč za osobu 27+.

Semináře:
• 3. 10. 14:00–18:00 hodin Konzervování bez elektrické energie –
praktický kurz s Alenou Gajduškovou. Teorie uchovávání úrody
a potravin. Podrobně probereme zpracování ovoce (povidla, ovocná
vína, ocet), zeleniny (nakládání do soli, tuku – obojí si můžeme
ukázat), mléčné kvašení (teoreticky zelí, houby, prakticky si můžeme
připravit pikantní kvašený zelný salát). Praktická ukázka – založení
jablečného octa, kvašený zimní salát, zelenina v tuku, soli. Přihlášení
a platba 600 Kč týden předem.
• 7. 10. 18:00–20:00 hodin První z praktických přednášek pro posilování spokojenosti – Jak na stres. Jaké cvičení a tréninky nám pomohou
předejít dalšímu stresu? Prostor bude i na odpovědi na vaše konkrétní
dotazy z reálných situací. S koučem Michalem Holíkem. 290 Kč
• 9. 10. a 16. 10. Tvoření květináčů z cementu 16:00–19:00 hodin
a dodělání výrobku 16. 10. 16:00–18:00 hodin. Účastnit se mohou
i děti od 6 let. Z připraveného materiálu vyrobíte jeden cca třílitrový
květináč. Marie Krausová, cena 490 Kč, přihlášení a platba předem.

• 10. 10. Kurz šití na stroji pro začátečníky – podle střihu 14:00–
17:00 hodin (ušijte si látkovou tašku pod vedením Kláry Kučerové),
390 Kč předem.
• 11. 10. 18:00–20:00 Greenwashing a další pojmy z„ekobio” světa. Jak
se vyznat a inspirovat, praktická přednáška. Lucie Korbová, 200 Kč.
• 17. 10. 16:00–18:00 hodin První praktické povídání o bylinkách
s Alenou Gajduškovou, podzimní téma „kořeny”. Co, jak a kdy sbírat,
jak zpracovávat, výroba kostivalové masti. 350 Kč
• 23. 10. 11:00–13:00 hodin Bollywood, tanec indického Hollywoodu,
seminář v indických veselých rytmech je vhodný i pro začátečnice. S pražskou lektorkou Vendulkou Pánkovou. Přihlášení a platba
340 Kč předem, seminář se uskuteční pouze při dostatečném
počtu přihlášených.
• 23. 10. 14:00–18:00 hodin Zdravé pánevní dno s akreditovanou
lektorkou Vendulkou Pánkovou. Metoda 3×3, 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. Přihlášení a platba
900 Kč předem.
• 24. 10. 15:00–18:00 hodin Tvoření upcyklovaných šperků se Zuzanou Smithovou. Přihlášení a platba 390 Kč předem.
• 24. 10. 14:00–15:30 a 16:00–17:30 hodin Ukulele pro začátečníky
a mírně pokročilé 8+ s lektorkou Hudební školy ABC v Praze Martinou Koutnou. Praktické seznámení s nástrojem, výuka akordů
a jednoduchých písniček. Možnost zapůjčení nástroje. Přihlášení
a platba předem, do poznámky napište, na kterou úroveň se hlásíte
(250/350 Kč).
• 6.–7. 11. Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. Dotace 20 hodin. Tento kurz je
vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny, kteří
pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost nevyužijí kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. Přihlášení a platba
1900 Kč předem do 24. 10.
• 8. 11. 18:00–20:00 hodin Přírodní a ekologická drogerie. Jak a proč
se vyznat v pojmech, INCI, certifikátech, označeních… (přírodní, ekologicky šetrné, dermatologicky testované…)? Odnesete si přehlednou
tabulku látek, kterým se vyhnout, a nejpoužívanějších certifikátů.
Praktická přednáška, Lucie Korbová.
• 14. 11. 14:00–18:30 hodin Vánoční pečení podle našich babiček
s Alenou Gajduškovou. V praktické části upečeme máslovou vánočku
z kuchařky Bohumily Jermářové (ze šesti pramenů), vánoční oplatky,
povidlovou omáčku z Brtnice. Přihlášení a platba 630 Kč předem.
• 28. 11. na rozsvícení stromu bude opět jarmárek 14:00–17:00 hodin,
občerstvení, dílny, prodej tvorby našich lektorů
kancelář v říjnu: bude upraveno podle probíhajících kurzů
po 13:00–16:00, út 10:00–17:30, čt 8:30–17:00, pá 13:00–16:00
Lucie Korbová a tým Fénixu
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Svatojánský koutek
Sv. Jan Nepomucký a Čtrnáct svatých pomocníků
Vstoupíme-li do čtvrté, poslední místnosti Svatojánského muzea
v Nepomuku, uvidíme nad dveřmi instalovaný obraz „Čtrnáct svatých pomocníků se sv. Janem Nepomuckým “. Ze soupisu památek
tohoto muzea se pak lze dozvědět, že obraz (mj. ve velmi dobrém
stavu) byl zapůjčen prádelskou farností roku 1930, že visel v obecní
kapli Čtrnácti svatých pomocníků v Novotníkách a že je to olejomalba
na plátně z 18. století zobrazující tyto světce: sv. Barboru, sv. Markétu,
sv. Blažeje, sv. Víta, sv. Erasma biskupa, sv. Diviše, sv. Eustacha (všichni
jsou vymalováni po levé straně obrazu), dále po pravé straně odshora
jsou uváděni sv. Kateřina, sv. Cyriak jáhen, sv. Jiří, sv. Achác, sv. Jiljí.
Sv. Kryštof je v prostřední řadě zcela dole a nad ním obraz Panny
Marie Klatovské, nad nímž je Panna Maria Svatohorská (to odkazuje na dvě nejbližší poutní místa) a nad ní sv. Jan Nepomucký. Zcela
nahoře uprostřed je kříž s Kristem. V muzejním popisu je uvedeno
pouze 13 jmen světců, ale na obraze je jich zpodobeno 14 – čtrnáctým
je neuvedený sv. Vavřinec, snadno rozpoznatelný podle svého atributu – roštu, na kterém prý byl „opékán“. V nejstarších zobrazeních
této světecké skupiny byl sv. Pantaleon, lékař – zde je tedy nahrazen
sv. Vavřincem. Během času totiž docházelo k různým „inovacím“ ve
skladbě čtrnácti Božích pomocníků. Náš obraz je unikátní v tom, že
ke čtrnácti „pomocníkům v nouzi“ je přidán SJN, a to na nejpřednější
místo uprostřed pod krucifixem. Je to pochopitelné, protože obraz byl
vytvořen na Nepomucku. Václav Hataj-Úslavský, písmák z Novotník,
ve svých Letopisech zaznamenal, že obraz namalovala a pak darovala
novotnické kapličce jistá žena z Nepomuka, která se naučila malovat,
když pobývala v Indii u maharádži. Prý se chodila ke kapličce modlit.
To, že zrovna takový obraz byl do kapličky dán, je promyšlené. Ke
čtrnácti svatým se lidé utíkali v době moru – a kaplička s morovou
epidemií souvisí. Nechal ji totiž vystavět v roce 1771 novotnický rychtář Václav Hataj (předek Hataje-Úslavského) jako poděkování za to, že
přežil mor v roce 1770. Byl to zřejmě člověk bohabojný a lidmi oblíbený: z materiálu jím dodaného postavili jeho sousedé hezkou stavbu,
v krásném místě. Pracovali zdarma za to, že jim rychtář v době moru
a hladu pomáhal „melivem a semany“ (jak uvádí V. Hataj-Úslavský).
Kapličku vysvětil vrčeňský farář Jan Nepomuk Chrisost. Němejc,
rodák ze Švihova, se svolením arcibiskupa Antonína Petra hraběte
z Příchovic. Kapličce se říkalo „Hrubejch kaplička“ (jméno Hatajů
po chalupě) a poté, co tam byl dán na čelní místo obraz, nazývala se
„Kaplička Čtrnácti svatých pomocníků“. V 70. letech 20. století hrozil
zchátralé kapličce zánik, ale péčí obce byla zrekonstruována do původního stavu podle kresby V. Hataje-Úslavského. Dnes o kapličku pečuje
paní Miloslava Kocíková z Novotník, pocházející z rodu Hatajů, a o její
okolí rodina Tykalova z Novotník.
Odkud se vzal kult Čtrnácti svatých pomocníků? Světecké skupiny byly uctívány původně na Východě. Po dobytí Konstantinopole
roku 1204 se kult světeckých skupin přenesl na Západ. Lidé věřili,
že vzývání vícera světců najednou je účinnější. V Evropě vrcholného
středověku se tak například objevuje kult sv. Voršily a Jedenácti tisíc
svatých panen, kult Čtyřiceti mučedníků sebastijských, kult Pěti
světců a pěti světic ( Jiří, Diviš, Kryštof, Jiljí, Blažej, Kateřina, Markéta,
Barbora, Marta, Kristýna), omezený na Paříž, a kulty další. V průběhu
13. a 14. století se prosadila skupina Čtrnácti svatých pomocníků,
která představovala novou duchovní kvalitu. Jsou to převážně starokřesťanští mučedníci ze 2. - 4. století (kromě sv. Jiljí, poustevníka,
zakladatele benediktinského opatství Saint-Gilles v jižní Francii, jenž
zemřel roku 720), kteří při pronásledování křesťanů položili svůj
život za to, že se nezřekli své víry. Byli krutě mučeni, zemřeli většinou bizarní mučednickou smrtí a před ní se modlili, aby ti, kteří si
připomenou Kristovo a jejich umučení, byli chráněni před morem,
smrtí a Božím soudem. Podle legendy dostali velmi zvláštní „léčebná

Kaplička Čtrnácti svatých pomocníků v Novotníkách, foto Hana Staňková

privilegia“, a proto byli vzýváni v nemocech fyzických i duševních,
v různých nebezpečích. Skladba světců byla taková, aby oslovila chudáka i bohatého šlechtice. Nejstarší známá zmínka o nich pochází
z roku 1284 v souvislosti s oltářem v rakouské Kremži. Centrum jejich
uctívání leželo právě mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem
a odtud se od 14. století intenzivně šířilo dále do Evropy – do Čech,
Švýcarska, Itálie a francouzského Alsaska a Lotrinska. Kult Čtrnácti
svatých mučedníků má velmi zajímavou a bohatou historii, již zde
nelze uvést. Jen dodejme, že se významně podílel na vnitřní christianizaci střední Evropy v době, kdy do ní pronikaly reformní myšlenky (valdenští odmítali kult svatých). Významné centrum jejich
úcty u nás vzniklo v Kadani (letos v létě byl tamní klášterní kostel
zasvěcený Zvěstování Panně Marii a Čtrnácti svatým pomocníkům
po čtyřleté rekonstrukci otevřen a skví se v plné kráse) a například
v Abertamech či v Krompachu je jim zasvěcen místní kostel, ve
Vimperku mají kapli Čtrnácti svatých pomocníků, v Praze v Ječné
ulici stojí dům U Čtrnácti svatých pomocníků. Zvláštní propojení
SJN a Čtrnácti svatých mučedníků je v obci Svatý Jan v okrese Příbram: na místě poutní kaple Čtrnácti svatých pomocníků postavené
v roce 1705 A. I. Mladotou ze Solopysk, děkanem pražské svatovítské
kapituly, v níž byly pravidelně slouženy mše svaté na den sv. Jana
Nepomuckého, byl postaven v letech 1760-64 kostel zasvěcený SJN
ve tvaru hořícího srdce. Z původní kaple sem byl přenesen vzácný

farnost

Nepomucké noviny / říjen 2021

33

Matice svatého Jana
Nepomuckého navštívila Šťáhlavy

obraz Čtrnácti svatých pomocníků a ve stříbrném a pozlaceném
relikviáři jsou ostatky SJN.
Pro nás je důležité, že máme obraz, na němž je sv. Jan Nepomucký
znázorněn spolu s ostatními „pomocníky v nouzi“, a to s těmi, kteří
patřili do nejstarší, klasické, tzv. řezenské řady (kromě již zmíněného
sv. Vavřince), jež se definitivně konstituovala kolem roku 1400. A takové
zobrazení je ojedinělé. Jinak vznikaly obrazy na motivy Čtrnácti svatých pomocníků, tzn., že je zobrazováno 14 různých světců – např. ve
Slezském zemském muzeu je obraz z Kerhartic (okres Opava), kde je
zpodobeno 14 světců, mezi nimi i SJN.
Dodejme ještě, že číslo čtrnáct je dvojnásobkem čísla plnosti, kterým
je sedmička. V Bibli je čísla 14 několikrát užito – například jeruzalémský chrám neslo 14 sloupů, uvnitř byl oltář se 14 svícny, od Adama ke
Kristovu narození uplynulo 3 x 14 generací, Kristus se po svém vzkříšení zjevil 14 svědkům, Ráchel porodila Jákobovi 14 dětí…atd. Čtrnáct
je také zastavení křížové cesty.
Je škoda, že v novotnické kapličce nemůže zmíněný obraz viset.
Musíme za ním do Svatojánského muzea. Ale jistě by bylo pěkné, aby
v kapličce bylo čtrnáct světců připomenuto alespoň jejich jmény.
Nemělo by se zapomenout ani na jméno nepomuckého světce, který
je jako patnáctý na obraze, který zde visíval, zpodoben.

V sobotu 28. srpna byli zástupci naší Matice přizváni k účasti na
slavnostním odhalení a žehnání zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého ve Šťáhlavech. Barokní socha světce, původně umístěná na
mostě přes řeku Úslavu, je nyní nově umístěna na podstavci v parčíku
vpravo od komunikace z centra ke zmiňovanému mostu. Poděkování
za dokonale zorganizovanou akci u příležitosti 300. výročí blahořečení
svatého Jana Nepomuckého patří farnosti i obci Šťáhlavy, místním
spolkům a všem, kdo se aktivně a dobrovolně zapojili. Blahopřejeme
a děkujeme za milé přijetí a krásný zážitek. Ať svatý Jan Nepomucký
drží svoji ochrannou ruku nad lidmi v tomto kraji.
Pavel Jiran, místopředseda Matice SJN

Marie Bílková

Na přednášku o kardinálu
Beranovi přijela rodina
Velmi zajímavou přednášku o kardinálu Josefu Beranovi přednesla
17. září v sále arciděkanství Nepomuk Stanislava Vodičková z Ústavu
pro studium totalitních režimů. Přednášky se zúčastnila rovněž
praneteř kardinála Danuše Kavinová-Brabcová s manželem, která
spravuje archiv kardinála a pečuje o jeho odkaz. Přednášku dále
doplnily zajímavé postřehy přítomných o perzekucích věřících na
Nepomucku. Akce se konala v rámci 300. výročí blahořečení sv. Jana
Nepomuckého.
Zájemcům o téma doporučujeme nejen návštěvu výstavy Nebe
bylo plné hvězd v kostele sv. Jakuba (přes Svatojánské muzeum),
ale také tematický dokument z archivu ČT: www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/11816967647-kardinal-josef-beran-proti-proudu

foto Pavel Motejzík

foto archiv Matice SJN

foto Pavel Pok
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Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí
Železná Huť
první část

Prvopočátky těžby železné rudy a její zpracování v hutích můžeme
spojovat se vznikem a existencí cisterciáckého kláštera pod Zelenou
horou. Řád cisterciáků pátral nejen po zlatu a stříbře, ale i po železné
a cínové rudě.
V roce 1965 byl učiněn archeologický nález několika kousků strusky,
které jsou označeny jako „hutnická struska z kláštera pod Zelenou
horou, patrně cisterciácká“ (muzeum Blovice). První písemná zmínka
o hutích v místech mezi Vrčení a Železnou hutí je snad z roku 1594.
Je pravděpodobné, že byly umístěny na Myslívském potoce (Loužné)
před jeho ústím do Úslavy. Myslívský potok byl „zlatonosný“, rýžovalo
se na něm zlato, nejvíce zlata se prý vyrýžovalo na úpatí Vráže
(616 m n. m.). Na brodu přes tento potok nedaleko bývalé dvorecké
mlékárny byly ještě po 2. světové válce patrné „sejpy“ (hromady písku
po vyrýžování). Pan učitel Jaroslav Tykal z nepomucké školy sem vodil
své žáky „na exkurze“.
V oblasti Nekvasov byly doly na zlato a cín. Cínová ruda se shromažďovala tam, kde je dnes samota Čínov, a na místě dnešní vsi Kovčín,
dříve zvané Kovcín. Zlato vytěžené z hlubokých štol vrchu Vráž se
shromažďovalo na lokalitě Na Královkách. Třetina vykutané rudy
patřila králi, dvě třetiny nepomuckému klášteru.
Na území dnešní části Železná Huť existovaly hutě asi již před třicetiletou válkou, během níž mohlo dojít k jejich zpustošení, ale podle
zápisu z vrčeňské matriky o křtu syna hutníka z roku 1660 je zřejmé,
že byly obnoveny před rokem 1650.
Tyto hutě stály na hranicích obcí Dvorce a Vrčeně na Myslívském
potoku asi 300 metrů před jeho ústím do Úslavy. Vodou zásoboval hutě
i blízký Hamerský rybník, kterým potok protékal. O jeho existenci se
mluví ve smlouvě z roku 1418 – patřil vrčeňskému faráři a byl někdy
nazýván Vrčenský nebo Tojický. Později byl vysušen a přeměněn na
louku Na rybníce. V 50.–60. letech 20. století byl opět obnoven pro
potřeby mlékárny. Jako brigádníci ho pomohli budovat v době prázdnin i studenti tehdejšího Nepomuckého gymnázia.
Výroba se rozrůstala a vedle původní jedné vysoké pece a jednoho
hamru (stál přibližně v místech dnešního mostu) stály již kolem roku
1700 tři zkujňovací hamry. Železné rudy měly hutě dostatek z vlastních zdrojů. Železná ruda se těžila v polesí Chýlava, Doubrava, poblíž
Kláštera i pod Vrčení. Nejvzdálenější důl Jezírko v Doubravě u Sedliště
byl ražen v hloubce 2,3 – 4 m, mocnost sloje 30 cm. Zde se praktikovala v podstatě hlubinná těžba. Byla tam hlavní dobře vybedněná
štola, která vedla do značné dálky. Na ostatních lokalitách se jednalo
o podpovrchovou těžbu.
Když byla železná ruda z místních zdrojů po roce 1865 vyčerpána,
dovážela se koňskými potahy z Rokycanska. V roce 1839 byla spravováno celkem 20 dolů, ale v činnosti jich bylo jen 15. Hutě používaly
kromě panského dříví i mirošovské dřevěné uhlí.
Osada vznikající kolem hutí byla nazývána prostě Hutě. Neměla vlastní
katastr, zprvu byla pokládána za část Vrčeně (označovaná v písemném
styku jako Vrčeň I). Na základě Josefinského nařízení byly vytyčeny
katastrální hranice mezi Vrčení a Dvorcem. Nejasnosti ohledně příslušnosti k té či oné obci přetrvávaly zejména v číslování domů a dělení
obce i v působnosti církevních správ a školských obvodů.
Výroba v hutích stoupala, ale dalšímu rozvoji bránil nedostatek
vody. Myslívský potok příliš vody nepřinášel, průtok byl kolísavý. Proto

Celkový pohled na Železnou Huť se starým mostem se sochou
sv. Jana Nepomuckého a komínem, v pozadí zámek Zelená Hora, 1939.
Pohlednice ze sbírky Bohuslava Šotoly.

bylo přistoupeno k budování nového vodního zdroje. V roce 1785 byla
zahájena stavba nového rybníka – Huťského. Vodu do něj přivádí
asi 1500 metrů dlouhá uměle vybudovaná stoka, vlastně odkloněné
rameno řeky Úslavy, vytékající z Klášterského rybníka. Voda ze stoky
– náhonu – poháněla panský mlýn s pilou a šindelárnou a přes regulovatelný splav ústila do nově vybudovaného rybníka (5,7 ha), místy až
pět metrů hlubokého. Ke kratší hrázi byla postupně přesunuta výroba.
Provoz v nových železárnách byl zahájen po roce 1790. Staré hutě
na Myslívském potoku i ty nově zřízené pracovaly po určitou dobu
současně. Staré hutě byly odstaveny na počátku 19. století. Roku 1800
existovaly dvě nové vysoké pece a čtyři hamry, také malá slévárna.
V roce 1853 byla zřízena pudlovna. Výška vysoké pece činila dle údajů
z roku 1806 7,10 metrů, šířka 44 cm. Za 24 hodin mohla vyprodukovat 11,8 kg surového železa. Surové železo bylo dále zpracováváno
ve zkujňovacích hamrech na další výrobky. Cínové hamry vyráběly
jemné hřebíkové železo, železo pásové, obručové a mřížové. V nářaďovnách se vyráběly například lopaty, motyky, kladiva, vidle, kosy,
radlice. Zájem o tyto výrobky byl značný. Zejména v době konání
svatojánských oslav, na něž přijížděly desetitisíce poutníků, se zásoby
vyprodaly. Ve slévárně se odlévaly části kamen, nádobí, rošty, mříže,
trubky, hřbitovní kříže. Odlitky byly odlévány z vysoké pece přímo do
pískových forem zapuštěných do podlahy. Vedlejším produktem byla
výroba tvárnic různého profilu z vysokopecních strusek ke stavbě zdí,
ale i hospodářských staveb a domků.
V roce 1865 pracovalo u vysokých pecí 37 pracovníků, ve slévárně
29, v hamrech 13, uhlířů bylo 12, v rudných dolech 64 horníků. V roce 1858
pracovalo v železárnách a dolech celkem 189 zaměstnanců. Vedoucími
pracovníky byli ředitel, kontrolor, účetní a důlní (štajgr). Pracovní doba
byla dvanáctihodinová. O dělnických mzdách existuje jen málo údajů,
byly určité nízké i proto, že práce byla vykonávána jako součást robotních povinností. Horníci byli odměňováni podle vytěžených koleček.
Vedoucí úředníci a kvalifikovaní odborníci, kteří byli správou huti najímáni i z jiných hutí, byli honorováni vysoko. Jejich mzdu představoval
pevný plat, naturálie (byt, dřevo, obilí, pivo) a podíl na čistém zisku. Tak
například v roce 1856 činil podíl čistého zisku hutního ředitele Františka
Jungmanna (bratrance jazykovědce, spisovatele a překladatele Josefa
Jungmanna) 3 %. Robotní práce sedláků až do roku 1848, kdy byla zrušena robota, spočívala v dovážení rudy. Povinnost dopravovat rudu
z Klabavy měli sedláci z obcí Vrčeň, Sedliště, Srby a Čečovice.
Marie Horová
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E–mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–sobota 8.30–11.30 / 12.00–16.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu pod odkazem
nepomuk.cz/obcan/udalosti. Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální situaci ohledně pandemie a vládních nařízeních.

NEPOMUK / říjen 2021
do 31. 12. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře zámku Zelená Hora
včetně exponátů z opery Libuše, otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 (polední pauza
11.30–12.00), Městské muzeum a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea
2. 10. Turnaj v licitovaném míchaném mariáši, prezence 8.00–9.00 hodin, Restaurace KD Dvorec, kontaktní osoba Lubomír Kříž, tel.: 723 489 412

23. 10. Zdravé pánevní dno - seminář s Vendulkou Pánkovou, 14.00–18.00 hodin,
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk (přihlášení a platba 900 Kč předem)
23. 10. Černobaronské zabijačkové hody, ochutnávka zdarma + prohlídka expozice Černí baroni s průvodcem, od 12 hod. hraje Atlas, od 16. hod hraje Wagabund
(v konírně), zámek Zelená Hora, www.cernibaroni.cz
24. 10. Ukulele pro začátečníky s lektorkou Martinou Koutnou, od 14.00 pro začátečníky, od 16.00 pro mírně pokročilé, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
24. 10. Tvoření upcyklovaných šperků se Zuzanou Smithovou, 15.00–18.00 hodin,
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk (přihlášení a platba 390 Kč předem)
28. 10. Turnaj Memoriálu Václava Vodáka jako součást Jižanského poháru (hraje se
volený dvacetihaléřový mariáš), od 11. hodin (prezence od 10.00 hodin), Restaurace
KD Dvorec u Nepomuka, pořádá KPŽE Budislavice a město Nepomuk, startovné
200 Kč, kontaktní osoba Ing. Václav Šampalík, tel.: 606 109 638

2. 10. – 13. 11. Ten, který čeří hladiny – výstava obrazů Jany Vopalecké, Městské
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 (polední pauza
11.30–12.00), vstup zdarma, vernisáž v sobotu 2. 10. od 15.00 hodin s vystoupením
sboru Canto nepomucenum

do 31. října Venkovní pátrací hra Za tajemstvím sv. Jana – stanoviště s různými úkoly
v okolí Zelené hory, připravilo mateřské centrum Beruška

3. 10. Konzervování bez elektrické energie – praktický kurz s Alenou Gajduškovou,
14.00–18.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 600 Kč

6.–7. 11. Rekvalifikační kurz první pomoci: základní norma zdravotnických znalostí
pro pedagogy, 15.00–18.00 hodin (dotace 20 hodin), Centrum volnočasových aktivit
Fénix Nepomuk, akreditace MŠMT (přihlášení a platba 1900 Kč předem do 24. 10.)

3. 10. Pěvecká soutěž „TEĎ ZPÍVÁM JÁ“ – pěvecká soutěž, Sokolovna Nepomuk
7. 10. První z praktických přednášek pro posilování spokojenosti s koučem Michalem Holíkem, 18.00–20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk,
kurzovné 290 Kč
7. 10. Klášter Kladruby a sv. Jan Nepomucký – přednáší Ing. Karel Drhovský,
od 18.00 hodin, sál arciděkanství Nepomuk, vstupné dobrovolné
9. 10. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí
A. Němejce, vstup zdarma
9. 10. Čertí škola – pohádka v podání Divadelního spolku Histrio, od 10.00 hodin,
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč
9. a 16. 10. Tvoření květináčů z cementu s Marií Krausovou, 16.00–19.00 hodin,
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 490 Kč (přihlášení
a platba předem)

6. 11. BRUTUS, hotel Dvorec, od 21:00 do 1:00

8. 11. Přírodní a ekologická drogerie – přednáška Lucie Korbové, 18.00–20.00 hodin,
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
13. 11. Martinské hody – Svatomartinské víno a husa, výstava expozice Černých
Baronů s průvodcem, zámek Zelená Hora
14. 11. Vánoční pečení podle našich babiček s Alenou Gajduškovou (v praktické
části upečeme máslovou vánočku, vánoční oplatky, povidlovou omáčku), 14.00–18.30
hodin, kurzovné 630 Kč (přihlášení a platba předem), Centrum volnočasových aktivit
Fénix Nepomuk

okolí Nepomuka / říjen 2021
9. 9. – 13. 11. Obnovená krása – restaurované poklady ze sbírek muzea, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
1.–3. 10. 42. INVELT Rally Pačejov

10. 10. Kurz šití pro začátečníky podle střihu (ušijte si látkovou tašku pod vedením
Kláry Kučerové), 14.00–17.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
11. 10. Greenwashing a další pojmy z „ekobio” světa – praktická přednáška Lucie
Korbové, 18.00–20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 200 Kč
15.–23. 10. Soutěžní výstava XV. Nepomucká hnětýnka na Zelenohorské poště, všechny
hnětýnky budou vystaveny také na FB Nepomucké kuchařinky (s možností hlasovat),
příjem soutěžních exponátů v pátek 15. října od 14:00 hodin do 17:00 hodin a v sobotu
16. října od 9:00 hodin do 11:30 hodin (max. 3 hnětýnky na osobu), doprovodný program
15.–16. 10. Pochod pod Zelenou Horou – trasy pro pěší (10, 15, 25, 35, 50 km), pro cyklisty (17, 35, 50 a 75 km), kočárková trasa (7 km), akce IVV, pořádá Klub českých turistů
Nepomuk, www.kctnepomuk.cz
do 28. 11. Výstava Nebe bylo plné hvězd, kostel sv. Jakuba, prohlídka možná přes
Svatojánské muzeum
16. 10. Zabijačkové hody (ochutnávka zdarma) + výstava expozice Černých Baronů
s průvodcem, zámek Zelená Hora, www.cernibaroni.cz
17. 10. První praktické povídání o bylinkách s Alenou Gajduškovou a výroba kostivalové masti (podzimní téma „kořeny”), 16.00–18.00 hodin, Centrum volnočasových
aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 350 Kč
23. 10. Bollywood – seminář v indických veselých rytmech (i pro začátečnice)
s Vendulkou Pánkovou, 11.00–13.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix
Nepomuk, kurzovné 340 Kč

3. 10. Fotbalové utkání III. třídy TJ Tatran Neurazy – TJ Sokol Žinkovy, od 10.00 hodin,
hřiště Neurazy, přímý přenos na ČT sport, slosovatelné vstupenky
9. 10. 9. ročník v mistrovství ČR v míchání tataráku, Angusfarm Soběsuky
16. 10. Mezinárodní den archeologie – součástí je archeologická dílna pro malé
návštěvníky a nově komentovaná prohlídka zámeckých sklepů, 9.00–15.00 hodin,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
17. 10. Kaktusový květ – divadelní představení, od 19.00 hodin, Lidový dům Blovice
17. 10. Koncert pro nebe – Michaela Katráková (soprán) a Martin Bělohlávek (baryton), kostel sv. Martina v Neurazech, vstupné dobrovolné
21. 10. – 26. 3. Zbožnost, spása a život věčný – Sv. Jan Nepomucký a barokní doba –
výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
23. 10. Papírová sobota – modelářská dílna, 10.00–15.00 hodin, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
23. 10 – 9. 1. 2022 Výstava quiltů a textilních obrazů Skupiny HiS (Harmony in the
Stitches): Eva Bovoli, Jana Haklová, Monika Tilschová, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňska, Březí u Žinkov, otevřeno na tel. 603 219 131, vernisáž 23. října
ve 14.00 hodin
30. 10. Auto-moto burza Tchořovice, www.burzatchorovice.cz
31. 10. Spálenopoříčská drakiáda
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KLUB PŘÁTEL ŽALUDSKÉHO ESA BUDISLAVICE
A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE

MĚSTO NEPOMUK A KPŽE BUDISLAVICE

si Vás dovolují pozvat na

si vás dovolují pozvat na

TURNAJ
V LICITOVANÉM MÍCHANÉM MARIÁŠI

TURNAJ MEMORIÁLU VÁCLAVA VODÁKA,

Turnaj se koná v sobotu 2. října 2021
v Restauraci KD Dvorec – Nepomuk

který je součástí JIŽANSKÉHO POHÁRU

Časový program turnaje:
08:00 – 09:00 prezence

13:45 – 14:45 přestávka na oběd

09:00 – 09:30 losování

14:45 – 16:45 hrací doba 3. kola

09:30 – 11:30 hrací doba 1. kola

16:45 – 17:30 vyhlášení výsledků

11:45 – 13:45 hrací doba 2. kola
Soutěž:

koná se ve čtvrtek dne 28. října 2021
v Restauraci KD Dvorec - Nepomuk
začátek od 11:00 hodin
Časový program turnaje:
Prezence od 10:00 hodin

Hrací doba 3. kola 14:00 – 15:20

Podmínkou soutěže je respektování pravidel, soutěžního řádu a výroků

Hrací doba 1. kola 11:00 - 12:20

Vyhlášení výsledků 16:00

rozhodčích.

Hrací doba 2. kola 12:30 - 13 50

Turnaj je otevřený, hraje se licitovaný dvacetihaléřový míchaný mariáš.

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

Občerstvení: v průběhu turnaje zajištěno
Startovné: 200 Kč

Na vaši účast se těší

Soutěž: hraje se volený dvacetihaléřový mariáš podle pravidel Jižanského

a mnoho krásných

poháru.

zážitků ze hry přeje
KPŽE BUDISLAVICE

Kontaktní osoba: Ing. Václav Šampalík, tel.: 606 109 638
Na vaši účast se těší
a mnoho krásných

Restauraci naleznete u vlakového nádraží Nepomuk - Dvorec
Restaurace KD Dvorec, U Trati 343, 335 03 Nepomuk - Dvorec
tel.: +420 776 018 134, www.facebook.com/KD-Hotel-Dvorec-u-Nepomuka
GPS: 49.4975014N, 13.6077117E

zážitků ze hry přeje
KPŽE BUDISLAVICE

Předplatné do divadla

J. K. Tyla

v Plzni

Nepomucké kuchařinky z.s. srdečně zvou na
soutěžní výstavu

XV. NEPOMUCKÁ HNĚTÝNKA
15.října -23.října 2021

ve výstavních prostorech Zelenohorské pošty, Zelenohorská ulice
76, 335 01 Nepomuk a
na f Nepomucke kuchařinky , kde budou vystaveny všechny
soutěžní hnětýnky s možností hlasování
příjem soutěžních exponátů v pátek 15.října od 14 hodin do 17 hodin a
v sobotu16.října od 9 hodin do 11,30 hodin/3 hnětýnky
Program v sobotu 16.října 2021
• od 14 hodin jarmárek ručních prací, tradiční výstava , bohaté
občerstvení
• v 15 hodin vyhlášení výsledků a předání cen
Program v neděli 17.října 2021
• výstava od 8 hodin
•

•

Pondělí – pátek
9-17 hodin - program :
dopoledne je čas vyhrazen dětským kolektivům, možnost předvedení tradičních řemesel
podle domluvy a zájmu Předplatné_106_64.indd 1
denně od 15,30 hodin kurz ručních prací. Program bude upřesněn včas na FB a plakátech

V sobotu 23.října ve 12 hodin ukončení výstavy.

Všechny setkání se budou konat pokud hygienické podmínky to dovolí - jinak se vše bude
konat jako v loňském roce , kdy vše proběhlo on line

Sledujte nás na

Nepomucké kuchařinky

Těšíme se na setkání s vámi, Nepomucké kuchařinky, z.s.

PŘEDPLATNÉ
2022

Předplatné do Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni
na sezónu 2021/2 (celkem šest představení v roce 2022)
si můžete objednat na telefonním čísle 776 560 238.
V nabídce předplatného na rok 2022 jsou tyto termíny:

půl13.
roku
ledna
28. 1., 25. 2.,Mimořádně
18. 3., 29.na4.,
5.,od10.
6. do června
V PRODEJI OD 11. ŘÍJNA 2021

Autobus vyjíždí ze Dvorce od nádraží ČD
a staví na všech zastávkách ČSAD v Nepomuku.

DOKONALÁ POLOVINA
s divadlem

Sobota 6. 11. 2021
hotel Dvorec
od 21:00 do 1:00

22.09.2021 9:16:06
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vzpomínka

Blahopřání

Kdo s Tebou žil, ví, co ztratil.
Dne 9. září 2021 jsme si připomněli
druhé výročí, kdy nás navždy opustila
milovaná manželka, maminka, babička
a prababička, paní Marie Kepková.

Dne 3. října oslaví po osmdesáté svoje
narozeniny naše maminka, babička
a prababička, paní Marie Vokurková.
Vše nejlepší, ale hlavně pevné
zdraví, přejí synové s rodinami.

S láskou vzpomínají manžel Miroslav,
dcery Gabriela, Markéta a syn
Miroslav s rodinami.

Blahopřání
Kdyby byl život jak kniha,
kterou den za dnem čtenář zdvihá,
a jeden rok znamenal by každý list,
budete Vy už stou stránku číst,
tak dlouhý příběh se jen tak nevidí
a každý Vám ho tiše závidí!
Dne 3. října oslaví své krásné sté narozeniny naše
občanka paní Anastasie Sejčková.
Obec Klášter jí k tomuto významnému životnímu jubileu
přeje jen to nejlepší a především pevné zdraví.

Kupón na řádkovou inzerci najdete
v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.
řádková inzerce
Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další práce
dle domluvy. Tel. 721 757 399

Prodám zahradní hadici 25 m. Tel. 734 819 707
Koupím byt v Nepomuku 2+1, 3+1, i v okolí. Tel. 728 878 789

Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV... Děkuji za nabídku. Tel. 723 971 027
Zahrady JS - sekání zahrad a živých plotů. E-mail: zahrady.js@seznam.cz, tel. 602 885 277
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR. www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Prod. kompl. rybařinu i pro náročné. 10x prut + navij.; 2x bolo 7,1 m; tašky; batoh;
army spacáky 2ks; zel. stan; rod pody a přísl. Tel. 776 153 573
Prod. dět. přilbu na kolo, vel. 44-48, řehtacího houpacího koně, kolo BMX – 20. Levně.
Tel. 604 969 785

Prodám 4 pneu na Škoda Fabia i s disky a dámské kolo „Lady“ 24 coulů pláště – perf.
stav, opalovací lehátko skl. Tel. 776 693 073
Šicí stroj šlapací ponorný ve skřínce po seřízení dovezu levně, mikrovlnnou troubu
a varnou konvici, OK stav. SMS tel. 776 693 073

Prodám zahrádku v Nepomuku, výměra 325 m2. Tel. 721 224 666

Prodám prac. boty č. 10, gumové a kožené filcáky, kanady, prošívaný oblek č. 56,
dvě nové kožené brašny, decimálku + závaží. Tel. 704 268 799

Prodám horské kolo vhodné pro ženu nebo větší dítě. Cena 1500 Kč. Dohoda možná.
Tel. 724 346 569

Prodám 3 železné, dvě dřevěné postele, stan pro 4 osoby, kemp. stolek, PB vařič,
4 nafukovací matrace, jezdecké vysoké boty. Tel. 704 268 799

Úøad mìstského obvodu Plzeò 2 - Slovany, Vydavatelství Miloslav Krist a paní Vlasta Nosková

Vás zvou na køest knihy DOTEKY OKAMŽIKÙ plzeòské básníøky Hany Gerzanicové

v pondìlí 18. øíjna 2021 v 15.30 hod.
v pøednáškové síni ÚMO Plzeò 2 - Slovany,
Koterovská 83
Akce se koná pod
záštitou starosty
MO 2 a senátora
Ing. Lumíra
Aschenbrennera
VY D A VAT E L S T V Í
M I LO S LAV K R I S T

PLZEÒ

Úvodní slovo paní Vlasta Nosková, tvorbu autorky pøiblíží
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. O pøípravì knihy promluví
vydavatel Miloslav Krist. Nebude chybìt prezentace poezie autorkou a hostem z plzeòského divadla J. K. Tyla.
Hudební doprovod ZUŠ Bedøicha Smetany v Plzni.
Souèasnì bude krátce pøedstavena
druhá kniha PRAMENY s dalšími
básnìmi a vzpomínkami autorky.
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Pfeifer –
stabilní rodinná firma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

p. c o m

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou

Chceš pracovat v prostředí s moderními technologiemi?

Přidej se do týmu největšího výrobce palet v ČR.
Právě hledáme kolegy na následující pozice:

Dvorec (Plzeň-jih)
▬
▬
▬
▬

Elektrikář
Obsluha paletovací linky
Řidič VZV
Přípravář výroby

Pro více informací nás kontaktuj:
tel. 773 767 189, e-mail: prace@klaustimber.cz

Drahkov (Plzeň-jih)
▬
▬
▬
▬

Údržbář a elektrikář
Přípravář výroby
Obsluha rozmítacího centra
Řidič VZV

Pro více informací nás kontaktuj:
tel. 774 429 189, e-mail: jan.klus@klaustimber.cz

Řidič mezinárodní
kamionové dopravy

Co nabízíme:
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Pro více informací nás kontaktuj:
tel. 777 099 189, jana.jirincova@klaustimber.cz

zázemí stabilní firmy na trhu
5 týdnů dovolené
ve výrobě dvousměnný provoz
práci na plný úvazek
nástup ihned, nebo dle dohody
za odvedenou práci
výborné platové ohodnocení

Těšíme se na Tebe!

Spustili jsme e-shop
Kompletní sortiment najdete na unibrick-eshop.cz

▬ prémie za výkonnost
▬ stravenkový paušál/
příspěvek na stravování
příspěvek
na dopravu
▬
2 Kč/km do i z práce
▬ příspěvek na penzijní
připojištění 3 % z hrubé mzdy
▬ věrnostní odměny

www.klaustimber.cz

