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Profesor Royt vysvětlil nejen pět hvězd sv. Jana Nepomuckého
V rámci oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého se
v pátek 25. června konala v sále arciděkanství přednáška prorektora
Karlovy univerzity prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc. Světec
oslavený pěti hvězdami. K ikonografii sv. Jana Nepomuckého.
Přednáška je dostupná na Youtube, více na www.svatynepomuk.cz.

foto Pavel Motejzík

Známý youtuber navštívil Nepomuk
Hostem příměstského tábora pro tvůrce a youtubery ve Fénixu
Nepomuk byl v červenci devatenáctiletý Jeroným Široký, kterého
najdete nejen na kanálu youtube pod hlavičkou kolegy a spolužáka
Creepa, ale především na instagramovém účtu Jeroným Široký
(@kluk.s.city), kde publikuje v hlavní míře vlastní poezii. V loňském
roce vyšla jeho prvotina Plamínek vlasů, je činným rovněž v divadle
či ve hře na akordeon.
Tábor organizoval Mikroregion Nepomucko za finanční podpory
Operačního programu zaměstnanost, v srpnu proběhne ještě druhý
táborový běh ve Spáleném Poříčí.
Videa z tábora najdete na nepomuk.cz.
foto Pavel Motejzík

Barvy gotiky prozářily Městskou galerii
V pátek 2. července proběhla v Městském muzeu a galerii Nepomuk
slavnostní vernisáž výstavy kopií obrazů z období „krásné gotiky“
s názvem Gotická malba v Čechách. Obrazy namaloval Ladislav Čáslavský z nepomuckého Atelieru K Augustina Němejce. Na snímku
autor obrazů pan Čáslavský s Hanou Gerzanicovou, která během
vernisáže zarecitovala svou báseň Umění.
Červencová výstava pokračuje v srpnu druhou částí Ozvěny baroka
v Nepomuku, kde svá díla představí také další členové Ateliéru K.
foto Pavel Motejzík

Foto na titulní straně: Sklářka Anna Jožová s vázou ze své kolekce Gaia, foto archiv Anny Jožové
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Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout
v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš
příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své
jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou,

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

ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.
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Základní škola i Základní umělecká
škola Nepomuk mají nové ředitele
Druhého kola výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ se zúčastnili tři kandidáti. Odborná
konkurzní komise složená ze zástupců krajského úřadu, školského úřadu, rodičů a pedagogů ZŠ Nepomuk doporučila zřizovateli jmenovat ředitelem pana Jaroslava Tolara z Blovic.
Rada města Nepomuk v pondělí 19. července na svém večerním zasedání jednomyslně
potvrdila pana Jaroslava Tolara do funkce ředitele základní školy.
Na pozici ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk byla jmenována dlouhodobá
pedagožka paní Lenka Kohoutová, neformální zástupkyně odstupujícího ředitele pana
Stanislava Vaníka, která byla jedinou kandidátkou.
Oběma pedagogům přejeme v jejich nové funkci mnoho úspěchů.

Vážení občané,
nejprve bych chtěl poděkovat našim hasičům,
protože bouřkové počasí posledních týdnů
jim připravilo mnoho práce a ještě vyjeli i na
pomoc moravským obcím postiženým tornádem. Pak bych chtěl popřát novým ředitelům
našich škol, jak ZUŠ – paní Lence Kohoutové,
tak ZŠ – panu Jaroslavu Tolarovi, aby se jim
v nové funkci líbilo, dobře se jim spolupracovalo jak s městem, tak s rodiči a aby měli
nadšené žáky. Tak, jako třeba mladá sklářská
výtvarnice Anna Jožová, kterou představujeme v rozhovoru v těchto novinách.
Tématem čísla je budoucí využití nepomucké nádražní budovy, které souvisí
s plánovanou modernizací železniční tratě
Horažďovice předměstí – Plzeň-Koterov.
Rekonstrukce tratě by měla začít v dubnu
2023, tak máme ještě nějaký čas dát tomuto
prostoru nový smysl. Uvítáme i nápady Vás
– občanů.
Užívejte léta a dopřejte si i některou z kulturních akcí, které Nepomuk a okolí nabízí.
Určitě si vyberete.
Jiří Švec, starosta města

zdroj: www.nepomuk.cz

Kompostéry zdarma pro obyvatele regionu
Pokud ještě nemáte domácí kompostér na bioodpad a vlastníte pozemek v rámci území
Mikroregionu Nepomucko, máte možnost nyní kompostér získat. Žádat mohou i chataři a chalupáři. Prioritně však budou kompostéry z nově podaných žádostí přiděleny
občanům s trvalým bydlištěm v Nepomuku.
Do vyčerpání zásob jsou k dispozici plastové kompostéry o objemu 1050 litru.
Žádosti si vyplňte na podatelně Městského úřadu Nepomuk.
Projekt Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko realizuje Mikroregion
Nepomucko v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Užívání pitné vody z vodovodu je omezeno
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, vydal opatření, kterým
dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu v Nepomuku (k. ú. Nepomuk a Dvorec)
k užitkovým účelům.
Je zakázáno: zalévání zahrádek a sportovišť, napouštění bazénů a ostatní činnosti související s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužící k pitným a hygienickým
účelům. Omezení je platné od 24. května 2021 do 23. srpna 2021.
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku
a může jim být uložena pokuta do 50 tisíc korun; v případě právnických osob
se jedná o správní delikt a může být uložena pokuta do 100 tisíc korun.
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Zásilky je možné
vyzvedávat v boxech

Od srpna se vydávají
nové občanské průkazy
s biometrickými údaji

Na sídlišti Na Vinici č. p. 380 vedle potravin Enapo je samoobslužný
výdejní box Zásilkovny Z-BOX.
K vyzvednutí je potřeba speciální aplikace Zásilkovna a chytrý
telefon, box nemá žádný displej ani tlačítka, dvířka se otevřou
po potvrzení v mobilu (propojení funguje přes bluetooth či přes
internet).
Více informací na: zbox.zasilkovna.cz

Od 2. srpna 2021 se začne vydávat nový typ občanského průkazu,
který bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip. Na
něm budou uloženy biometrické údaje (kromě zobrazení obličeje
držitele průkazu ještě dva otisky prstů).
Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského průkazu vychází z evropského nařízení. Ztíží se tak možnost průkazy
padělat nebo zneužívat.
Nové občanské průkazy už nebudou uvádět akademický titul
a plánuje se rovněž útlum rodných čísel. Jejich zápis na kartičce
skončí posledním dnem roku 2023.
Nařízení počítá s postupnou obměnou. Dosud platné občanské průkazy budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do
3. srpna 2031.

Na náměstí u prodejny COOP je AlzaBox. Zde si můžete vyzvednout své zásilky nejen z Alzy, ale v případě volné kapacity i z jiných
obchodů. Box má dotykový displej, je zde možné platit kartou
a k vyzvednutí zásilky postačí číslo zásilky a PIN, který obdržíte
automaticky na mobil ihned, jakmile kurýr vloží balík do boxu.
Více informací na: www.alza.cz/alzabox-schranky-pro-vyzvednuti-zbozi-art10245.htm

Bohumila Rašková, Městský úřad Nepomuk

Finanční podpora obnovy
území Plzeňského kraje
postiženého pohromou 2021
Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení
základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy
zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému
plnění určené základní funkce.
Důvod podpory
Finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje se
zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných
obcemi na území kraje.
Potenciální žadatelé
Žadatelem a příjemcem dotace může být obec. Žádost o dotaci
musí žadatel podat do 30 dnů od vzniku škodní události.
Žádosti můžete podávat na webu Plzeňského kraje do 1. 11. 2021 0:00:00
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci 4 000 000 Kč
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

foto Hana Staňková
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Burza v Tchořovicích ožila

Papírnictví U Brouka
znovu otevřeno

Auto moto antik & sběratelská burza je pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné na zpevněné prodejní ploše o rozloze 300 tisíc m².
Letos otevřela poprvé 26. června.

Od 2. srpna je opět v provozu oblíbené nepomucké papírnictví
u kruhového objezdu u sokolovny. Sortiment obchodu zůstává
stejný a bude rozšířen o dekorační a dárkové předměty.
V srpnu je otevírací doba pondělí až pátek 8:00–16:00 hodin,
sobota 8:00–11:00 hodin.
Od 30. 8. pondělí až pátek 7:00–16:30 hodin, sobota 8:00–11:00
hodin.
Otevírací doba se uzpůsobí dle přání zákazníků.

Další termíny 2021: 28. 8., 25. 9., 30. 10. a 27. 11.
Prodejci mohou přijet již v pátek a kdykoli během noci z pátku
na sobotu.
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě
nemáte.
Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků,
pohlednic aj.
Občerstvení a toalety zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé.
Více na: www.burzatchorovice.cz, tel: 602 132 238,
e-mail: burzatchorovice@centrum.cz
Sdílejte nás facebooku: Burza.letiste.Tchorovice

Zřítila se část ohradní zdi bývalého hřbitova u kostela sv. Jakuba
V západní straně ohradní zdi kostela sv. Jakuba začaly asi před
rokem a půl vznikat trhliny, které byly menšího charakteru. Do
zdi byly proto nainstalovány měřící sondy, které vykazovaly pohyb
zdi cca 2 mm za čtvrt roku. Dne 3. června tohoto roku však bylo
zjištěno v prostředním výklenku zdi výrazné vertikální zvětšení
jedné z trhlin (6 cm), což signalizovalo již havarijní stav. Důvodem
bylo zřejmě deštivé jaro, které podmáčelo násyp nacházející se
za zdí (bývalý hřbitov).
Záměrem bylo zdivo výklenku podepřít a vypracovat geostatický posudek na zajištění a opravu. Bohužel k tomu již nedošlo
pro náhlé zřícení 29. června ve 13 hodin. Došlo k odtržení části
ohradní zdi (výklenku) o výšce 6 m a šířce 6,3 m. Padající zeď zničila
přístřešek na dříví níže bydlícího souseda. Bylo nutno okamžitě
odbagrovat zbytek zdi a zeminu, aby nedošlo k dalšímu sesuvu.
Ohradní zdi hřbitova jsou památkově chráněné. Dobové prameny uvádějí, že dříve tam stály obranné bašty: „Pozoruhodné

foto Hana Staňková

jsou pozůstatky tří bašt dochovaných v hmotě západní zdi (a ve
shodné, pravděpodobně druhotně snížené, výšce). Nárožní bašty
jsou válcovité. Střední, hranolová, byla využívaná v baroku jako
kostnice, o čemž svědčí latinský nápis. Na první pohled zaujme
především jihozápadní věž s obnoveným kvádrováním, opěrnými
pilíři a štěrbinovou střílnou. Právě provedení střílny svádí k dataci
již před husitské války.“
Kámen ve tvaru trojúhelníka s historickým nápisem umístěný v odtržené zdi se podařilo ze suti vyzvednout a je téměř
bez poškození.
(O kameni s nápisem napsal pan Vladimír Červenka třídílný
článek, který vyšel v Nepomuckých novinách 12/2019 až 2/2020,
pozn. red.)
P. Jiří Špiřík,
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk
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Informace o probíhajících
investičních akcích

U městských bazénů řádil vandal

• Obytná zóna Pod Oborou: Byl položen asfaltový kryt komunikace,
osazeno veřejné osvětlení a jediné, co chybí, je dodělání zvýšeného
prahu křižovatky a síťové sloupky. Bylo odsouhlaseno zaměření
parcel a vše směřuje ke kolaudaci a prodeji.
• Hřbitov: Stavba byla již předána jako hotová ze strany zhotovitele
a dále budeme pokračovat drobnými úpravami ve vlastní režii. Je
třeba opravit vrátka na velkém hřbitově a kovanou vstupní bránu.
Chceme udělat výsadbu a upravit chodníčky v urnovém háji. Do
budoucna plánujeme opravit i oplocení a cesty hlavního hřbitova.
• Fénix: Budova konečně získala plynovou přípojku i kuchyňský
kout a tím skončily veškeré práce uvnitř budovy. V současnosti
trháme skálu, aby budova získala bezbariérový přístup alespoň
do přízemí. Upravujeme prostor za budovou k dalšímu využití.
• Lokalita Pod Vinicí: Zde probíhá pokládka vysokého napětí a s tím
i příprava přepojení trafostanice u školy na kabelové vedení.
• Mateřská škola Dvorec: Ve školce se zcela mění systém vytápění,
montuje se zde místo dvou kotlů jeden s vyšší účinností, nové
rozvody topení a zateplení fasády s montáží venkovních žaluzií na
okna. Jak to však bývá, vyvstalo i několik problémů navíc, budovu
odkopáváme, injektujeme a sanují se sklepní prostory, které byly
ve velmi zoufalém stavu. Práce probíhají dle harmonogramu tak,
aby nebyl omezen chod školky mimo plánovanou odstávku.
• Modernizace čistírny odpadních vod Dvorec: Po vyčerpání kalojemu probíhají zemní práce a příprava montáže nových zařízení.
Práce probíhají dle harmonogramu.

Ve středu 7. července po nástupu pracovníků Technických služeb
k přípravě otevření bazénů byla zjištěna rozsáhlá činnost vandala
v době prodlouženého víkendu.
Do bazénu byly naházeny drny, čímž byla znečištěna voda, zdi
a šestery dveře byly posprejovány vulgárními piktogramy.
Událost šetří Policie ČR.
Z tohoto důvodu musí být bazén vypuštěn, vyčištěn a znovu
napuštěn. Zdi a dveře bude nutné opravit novými nátěry.
Další událost na bazénech přišla vzápětí, byly nalezeny rozbité
láhve od alkoholu, střepy u bazénu a hlavně v altánku. O možnosti
poranění dětí zřejmě původce nepřemýšlel.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

U akcí, u nichž jsme neuspěli s dotacemi, připravujeme žádosti
k podzimním výzvám. Přesto však zároveň řešíme možnosti realizace bez získání dotace.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Otevírací doba a hygienická
opatření na veřejném
koupališti Nepomuk
Koupaliště je otevřeno:
Pondělí - Neděle od 10:30 hodin do 18:00 hodin
Vstupné: 50 Kč / osoba / den
V případě nepříznivého počasí (déšť nebo teplota vzduchu pod 20°C)
bude koupaliště uzavřeno.
Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním covid-19 bude vstup na koupaliště umožněn pouze osobám:
• které jsou plně naočkované a uplynula lhůta 14 dnů od podání
poslední dávky (certifikát)
• nebo neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci (potvrzení)
• nebo jsou testovány: PCR test nesmí být starší než 7 dní, antigenní
test 72 hodin (certifikát)
• nebo po provedení samotestu u vstupu do areálu za přítomnosti
zaměstnance provozovatele (nestačí prohlášení)
Naplněnost areálu nesmí přesáhnout 75% jeho kapacity. Všichni přítomní by měli používat ochranu dýchacích cest, pouze při samotném koupání nemusí.
Město Nepomuk, provozovatel

foto Tomáš Chouň
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Červencové pátky na Malé letní
scéně byly plné hudby a divadla

Záplava denivek zaplnila
Němejcovu stodolu

Na úvod sezóny 2. července zahrála sušická kapela EKG heart rock,
uznávaná stálice na poli bigbítu a rocku, která si dala za cíl hrát
svoje písničky a nebýt dalším revivalem, tributem, či jinak nazvaným přihřívačem cizí slávy, jak je tomu dnes zvykem.
Další pátek patřil divadlu Spodina (Společnost DIvadelních
NAdšenců) pod uměleckým vedením herce, dramatika a režiséra
Jakuba Zindulky a představení s názvem Sexy prádlo, v němž mu
byla partnerkou Olga Ženíšková.
V pátek 16. července přivítala Malá letní scéna dixielandovou
kapelu z Plzně The Dixie Hot Licks, která zahrála svůj akustický
jazz, který snoubí původní „vintage sound“ s moderním výrazem dixielandu.
V době uzávěrky novin jsme se těšili na folkovou skupinu
Marien, následovanou hudebně literárním večerem v podání
dua Dubnička a Lahoda.
Program MLS na srpen najdete na zadní straně novin, tak neváhejte a přijďte.

O víkendu 17. a 18. července se konala již tradiční výstava květin,
tentokrát denivek, pěstitele Pavla Nováka. Ve stodole rodného
domu Augustina Němejce mohli návštěvníci obdivovat množství
květů hlavně velkokvětých odrůd a také si zakoupit sazenice.

Městské muzeum hostilo
egyptskou kanopu

EKG heart rock přinesl na MLS poctivý bigbít

The Dixie Hot Licks zahráli pohodový sto let mladý jazz

Fotografie na této straně Pavel Motejzík

Městské muzeum zažilo ve čtvrtek 1. července scénu jako z filmu.
Za doprovodu policejní eskorty byla do muzea přivezena vzácná
egyptská kanopa z 8. až 4. století před Kristem, která doplnila
v červenci výstavu mobiliáře ze zámku Zelená Hora s názvem
Krása zrakům ukrytá. I tato kanopa, spolu s třemi dalšími, náležela
původně do majetku zámku. Kanopa je označení nádoby, které
ve starověkém Egyptě obvykle v sadě čtyř kusů sloužily k uložení
vnitřních orgánů vyjímaných z těla zemřelého při mumifikaci.
Na zámku byly kanopy nejspíš umístěné v „Orientálském sálu“.
Více o pohřbívání v Egyptě se dozvěděli účastníci přednášky
Petry Maříkové Vlčkové z Archeologického ústavu AV ČR, která se
konala v sále Městského muzea v úterý 13. července. Paní archeoložka Maříková přislíbila o „naší“ kanopě napsat článek do zářijového čísla Nepomuckých novin.
Kanopu zapůjčil Národní památkový ústav, územní památková
správa v Českých Budějovicích.
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ZAKUSTE S NÁMI CHUŤ VÍTĚZSTVÍ!

1 000 m

Děti do 10 let

1 550 m

Děti 11-14 let

5 000 m
Dospělí

10 000 m
Dospělí

DĚTSKÉ ATRAKCE A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Registrace od 13:00 do 15:00 hod.
OBČERSTVENÍ

STARTOVNÉ ZDARMA

Měření výsledků pomocí čipové časomíry.
Přihlašování online: www.unibrick.cz

Kozlovická 418, 33501 Nepomuk I +420 371 592 200 I prodej@unibrick.cz I w w w.unibrick.cz
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Krátké zprávy
V Milči vzniklo ubytování ve stylu Glamping. Termín glamping
vychází ze spojení anglických slov „glamorous“ a „camping“, což
znamená „okouzlující kempování“, tedy ubytování v přírodě, ale
s veškerým dostupným luxusem. Takový prostor pro relaxaci je
nyní nabízen v Milči, konkrétně se jedná o iglú, chatku a stan
s vlastním zázemím s koupelnou. K dispozici hostům je zahrada
se soustavou čtyř jezírek, sauny, koupací sud i vana pod hvězdami
s lázeňským vybavením. Více na www.glampingmilec.cz

Ing. Jiří Holec
* 27. 1. 1954 + 2. 7. 2021

Vzpomínka na Jiřího Holce
Nikdy mě ani v nejmenším nenapadlo, co se stane, respektive stalo. Bohužel, 2. července tragická dopravní nehoda
jako blesk z čistého nebe předčasně ukončila Jiřího život.
Zkrátka rána osudu přišla v nečekané chvíli. Jirka Holec
prožil nemalou část svého života v Nepomuku a jsem si
jistý, že díky jeho aktivitám jej tu málokdo neznal. I když se
z našeho města před pár lety odstěhoval do Rokycan, nelze
na něj jednoduše zapomenout, protože pro naše město i pro
okolní obce přeci jen dost dobrých věcí vykonal. A to nejen
jako zastupitel, ale především jako dlouhodobý manažer
Mikroregionu Nepomucko.
Osobně jsem se s Jirkou dobře poznal při aktivní spolupráci na zdejší
radnici, když jsme si od počátku porozuměli především v pohledu
na rozvoj cestovního ruchu a kulturní dění ve městě. Jaký byl pro
mne Jirka člověk? On byl svým způsobem introvert; často méně
mluvil, většinou vážil slova, než něco vyřkl. Nakonec ale dokázal popsat zajímavé postřehy a mnohdy vyslovit dobré myšlenky.
S Jirkou jsme se postupně stali skutečnými kamarády, a to i díky
našim společným nepracovním aktivitám. Spolu jsme se například
začínali učit hře golfu. I když časem mne Jirka v této jeho skutečné
zálibě díky své houževnatosti natolik předběhl, že se mi pak mohl
stát trenérem. Já jsem zůstal pouze příležitostným hráčem, kdežto
on si v golfu našel i svou práci, která mu zároveň byla koníčkem.
Jeho další zálibou vedle golfu byla hra petanque. Právě spolu jsme
začali pořádat první amatérské turnaje v Nepomuku a okolí, ještě
před vznikem Petanque klubu Sokola Nepomuk, jehož byl Jirka
jedním ze zakladatelů. Pravdou je, že každý sport vždycky bral Jirka
s patřičnou ctižádostivostí, podpořenou jemu vlastní vůlí trénovat
a také vyniknout. Uměl se radovat z každé výhry, ale také přijmout
porážku. Vážil jsem si Jirky pro jeho smysl pro fair play. Velká škoda,
že už si tady spolu nezahrajeme. Ale Bůh ví, že jednou se třeba na
nějakém hřišti zase potkáme…
Čest Tvé památce za všechny, kdo jsme měli to štěstí Tě poznat.
Pavel Jiran

Hledá se Alej roku 2021. Do soutěže pořádané spolkem Arnika
může přihlásit nejkrásnější aleje nebo stromořadí kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Stačí zaslat fotografii s krátkým příběhem pomocí formuláře na www.alejroku.cz.
Pro nominující vítězných alejí jsou připraveny hodnotné ceny.
Uzávěrka nominací je na konci října, poté o vítězce rozhodne
veřejnost v internetovém hlasování. Kompletní výsledky se
dozvíme v lednu 2022. Cílem ankety je přitáhnout pozornost
veřejnosti k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině.
Při cestování je možné výhodně kombinovat hromadnou dopravu
a sdílená auta. Až 50 kilometrů jízdy sdíleným autem zdarma
a 10% slevu na jízdenku mohou do 15. prosince využít všichni,
kdo cestují s FlixBusem a využívají carsharing Autonapůl. Obě
společnosti chtějí cestující motivovat, aby kombinovali dopravu
autobusem i autem tak, jak je to pro ně nejvýhodnější – časově
i finančně. FlixBus zajišťuje pravidelná spojení do desítek lokalit
v České republice, Autonapůl v současnosti nabízí své vozy v devíti
velkých městech v ČR včetně Plzně. Podrobnější informace jsou
k dispozici na webové stránce www.autonapul.cz/flixbus
Zemřel trenér Miroslav Rambousek. Dne 22. července zemřel po
krátké těžké nemoci Miroslav Rambousek – bývalý fotbalista,
trenér i rozhodčí. Bylo mu 56 let. Kromě Nepomuku působil v Chanovicích, Horažďovicích a naposledy ve Svéradicích,
s nimiž se rozloučil v roce 2017 po téměř sedmi společných
letech, ve kterých týmu pomohl zachránit I. B třídu, postoupit
o patro výš a pak ještě jednou mezi krajskou elitu. Čest jeho
památce!
Fotbal v Nepomuku téměř po roce. Po dlouhých deseti měsících
způsobených pandemií covid-19 začal nový ročník Krajského
přeboru mužů. První utkání Nepomuk – Horní Bříza proběhlo
31. července, další domácí utkání se odehraje 28. srpna proti
TJ Sokol Lhota. Podrobnosti a výsledky na nepomuk.cz.
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Z činnosti nepomuckých hasičů

foto archiv SDH Nepomuk

Dobrovolná jednotka nepomuckých hasičů byla
v období od 16. června do 15. července vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje k osmi událostem.
V sobotu 26. června byl před 20. hodinou na
operační středisko nahlášen požár v areálu farmy
Lukrena v obci Řenče. Nejprve k události vyjely
jednotky v prvním stupni požárního poplachu,
ale hned po příjezdu si velitel zásahu povolal další
posily, mimo jiné i jednotku HZS Nepomuk. Požár zasáhl skladovou
halu plnou sena a slámy, na střeše se navíc nacházely fotovoltaické
panely. K hašení bylo nasazeno několik vodních proudů, vodu cisterny
dovážely z nedaleké požární nádrže. Ve 21 hodin povolal operační
důstojník zálohy na stanice Přeštice a Nepomuk. Na nepomuckou
stanici svolal jednotku SDH Nepomuk, která držela pohotovost až
do sedmé hodiny ráno, kdy se vrátila jednotka HZS zpět na stanici.
K události se na žádost velitele zásahu dostavil statik, který posoudil
stav budovy. Po jeho posudku mohlo být zahájeno vyvážení hořícího
sena a slámy pomocí manipulátorů na volné prostranství, kde ho
hasiči prolévali vodou. V nočních hodinách došlo k lehkému zranění jednoho ze zasahujících hasičů, na místě byl ošetřen záchanáři.
V rámci střídání zasahujících jednotek na místě požáru jsme ráno

vyjeli k události i my s Tatrou CAS 30. Na místě jsme na pokyn velitele zásahu prováděli dovoz vody a prolévání hořícího sena a slámy.
Na základnu jsme se vrátili v 17 hodin. Celkem na místě zasahovalo 11
jednotek, velící důstojník směny HZS, řídící důstojník kraje a vyšetřovatel požárů. Na požářiště bylo dopraveno kolem 900 kubíků vody
a celý zásah trval přes 20 hodin.
V souvislosti s bouřkami, které se přehnaly 29. června i přes Nepomucko, vyjížděla naše jednotka ke třem událostem. Jednalo se o pády
stromů přes silnice nebo na elektrické vedení.
Další silné bouřky se naším regionem přehnaly v podvečer 8. července. K odstranění stromů padlých přes železniční trať mezi Srby
a Ždírcem jsme vyjeli s CAS 20 Tatra a DA Mercedes Sprinter před
18. hodinou. Ve spolupráci s pracovníky Správy železnic a jejich

hasiči
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Odřad Morava – likvidace
následků tornáda
technikou jsme daný úsek po třech hodinách práce zprůjezdnili. Zároveň jsme odstranili několik padlých stromů přes silnici až do Vlčic.
Následně jsme byli přeposláni k čerpání vody ze zatopeného domu
ve Vlčicích u Blovic. Pomocí čerpadel jsme vodu vyčerpali za necelou
hodinu. Na základnu jsme se vrátili před 23. hodinou.
Jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk vyjížděla v uvedeném období k 61 zásahům, šlo především o likvidaci následků
silných bouřek. V souvislosti s nimi vyjížděly hasičské jednotky na
jižním Plzeňsku od konce června do půlky července ke stovkám událostí. Jednalo se zejména o odstraňování padlých stromů přes silnice,
domy, automobily, elektrická a telefonní vedení a také o čerpání vody
ze zatopených domů.
Mimo výjezdovou činnost jsme se v sobotu 10. července zúčastnili
Noční soutěže v Přešíně. Soutěžilo se v požárních útocích v kategoriích dětí, žen i mužů. Náš sbor měl zastoupení ve všech třech kategoriích. Družstva dětí obsadila první a druhé místo z pěti družstev,
družstvo žen též vyhrálo svou kategorii a družstvo mužů skončilo na
čtvrtém místě.
Během července jsme na různých akcích v okolí Nepomuku a na
dětském táboře v Přebudově několikrát vytvářeli oblíbenou pěnu.
Na neděli 29. srpna je od 13 hodin naplánovaná akce S hasiči hurá
na prázdniny, která byla přeložena z původního červnového termínu.
Více informací najdete na www.sdhnepomuk.cz a na facebooku
Hasiči Nepomuk.

Po tornádu, které se přehnalo 24. června několika obcemi na jižní
Moravě, přišli naši členové s myšlenkou poskytnutí pomoci zasaženým obcím, a to jak ze strany našeho sboru tak i města Nepomuk. Po
dohodě velitele jednotky se starostou našeho města byla materiální,
případně i fyzická pomoc na místě nabídnuta obci Hrušky, kam náš
sbor v posledních letech pravidelně jezdil na přátelská setkání, avšak
tato nabídka nebyla využita. Na transparentní účet obce Hrušky jsme
tedy za sbor zaslali alespoň finanční pomoc. Dobrovolná nepomucká
jednotka ale byla zařazena do jednotek z Plzeňského kraje, které by
byly v případě povolání schopny vyjet v rámci odřadu HZS Plzeňského
kraje. V nočních hodinách z 30. června na 1. července vyjel z Plzně
na Moravu další odřad (celek dočasně organizovaný ke splnění určitého úkolu, pozn. red.), který na místě vystřídal zasahující jednotky
z Plzeňského kraje. Na pomoc vyrazila i naše jednotka v počtu pěti
hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra Terrno s nákladním přívěsem. Odřad na místo dorazil brzy ráno a po krátké poradě
a rozdání úkolů začal ihned pracovat, konkrétně v Moravské Nové
Vsi. Původní nasazení bylo plánované až do neděle 4. července, ale
z rozhodnutí velitelského štábu jsme na místě ukončili činnost v pátek
2. července večer a během noci se odřad vrátil zpět do Plzně, odkud
se pak jednotky rozjely na své základny. Práce na místě byla různorodá, od odklízení suti po stabilizaci stavebních konstrukcí, zakrývání
střech a podobně. Mimo fyzickou pomoc jsme na místo dovezli ženijní
nářadí, a to lopaty, košťata a krumpáče zakoupené městem Nepomuk.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

SDH Nepomuk zve na akci

S HASIČI HURÁ
DO ŠKOLY
SOUTĚŽE - SLADKÁ ODMĚNA SKÁKACÍ HRAD - MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
- JÍZDA NA KONÍCH –TECHNIKA IZS UKÁZKA PRÁCE HASIČŮ
- ZAKOUŘENÝ STAN BUBLINY HASIČSKÉ PĚNY !!!

29. srpna od 13 hodin
HŘIŠTĚ U ZŠ NEPOMUK
www.sdh-nepomuk.cz nebo facebook Hasiči Nepomuk
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Chystá se modernizace železniční tratě
Horažďovice předměstí – Plzeň-Koterov

Hlavním cílem stavby je komplexní modernizace traťového úseku,
jejíž závazný rámec je vymezen schválenou variantou Studie proveditelnosti Modernizace tratě České Budějovice – Plzeň. Realizace stavby pomůže zejména zkapacitnění tratě pro regionální
dopravu v příměstské oblasti Plzně, zvýšení konkurenceschopnosti
dálkových železničních spojení (Brno/Wien –) České Budějovice –
Strakonice – Plzeň (– Cheb), zlepšení technického stavu a parametrů tratě i zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících.
Stavba řeší rekonstrukci stanic Nepomuk, Blovice, Nezvěstice
a Starý Plzenec. Rekonstrukce stanic Pačejov a Horažďovice předměstí již proběhly v předstihu.
Traťový úsek Horažďovice předměstí – Plzeň-Koterov je součástí
převážně jednokolejné tratě České Budějovice – Plzeň s dvoukolejnými úseky České Budějovice – Nemanice I, Zliv – Číčenice,
Horažďovice předměstí – Nepomuk a Plzeň-Koterov – Plzeň hl.
n. Trať je elektrifikována střídavou trakční proudovou soustavou
25 kV, 50 Hz. Traťová rychlost v úseku Nepomuk – Plzeň je 100 km/h,
v úseku Horažďovice předměstí – Nepomuk pak maximálně 90 km/h.
Cílem projektu je zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h.
V rámci modernizace je navrženo zdvoukolejnění traťového úseku
mezi Nepomukem a Plzní-Koterovem s kolejovými úpravami ve
všech dotčených stanicích. Stanice Ždírec u Plzně bude přestavěna
na zastávku. Stávající nástupiště ve stanicích Nepomuk, Blovice,
Nezvěstice a Starý Plzenec a na zastávkách Velký Bor, Jetenovice,
Kovčín, Nekvasovy, Mileč, Srby, Zdemyslice a Šťáhlavy budou
nahrazena novými, kde budou rovněž umístěny přístřešky, jejichž
kapacita bude odpovídat frekvenci cestujících.
Na všech železničních zastávkách je také navržena výstavba
nových přístřešků.

Ve stanici Nepomuk je navrženo pět průjezdných dopravních kolejí
o užitečné délce 245 až 705 m a jedna kusá dopravní kolej o užitečné
délce 190 m. Rychlost v hlavních kolejích bude 120 km/h. Předjízdné
koleje jsou navrženy pro rychlost 60 km/h. U koleje č. 1a a 7 bude
umístěno poloostrovní nástupiště o délce 220 a 120 m. Mezi kolejemi
2a a 6a bude umístěno ostrovní nástupiště s délkou nástupních hran
220 a 120 m. Trať ve směru Blatná bude zaústěna do koleje č. 6. Přístup na ostrovní nástupiště bude zajištěn novým podchodem, který
bude veden pod celým kolejištěm a komunikačně propojí přilehlé
průmyslové areály s přednádražním prostorem.
V rámci rekonstrukce železniční trati do Budějovic dojde dále ke
zrušení železniční zastávky Plzeň-Koterov. Ta bude nahrazena
novou zastávkou Plzeň-Slovany, která vznikne mezi silničními
mosty do Lobez a Božkova. Nabídne lepší návaznost na linky
městské hromadné dopravy a regionální linky.
Rozsah stavby:
délka železniční trati: 55,3 km
počet revitalizovaných stanic a zastávek: 12
počet řešených železničních přejezdů: 27
počet řešených mostů a propustků: 112
Realizace zdvoukolejnění trati a opravy nádraží Nepomuk:
04/2023–04/2026
Celkové investiční náklady stavby: 10 038 135 000 Kč bez DPH
Zhotovitelem dokumentace je SUDOP PRAHA a.s. + METROPROJEKT
Praha a.s. Zhotovitel stavby dosud nebyl vybrán.
Zdroj: Správa železniční dopravní cesty
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Téma: Budoucí využití
budovy nádraží
V souvislosti s modernizací železniční trati České Budějovice – Plzeň v letech 2023 - 2026
se chystá i rekonstrukce nepomuckého nádraží. Podle našich informací České dráhy již nechtějí
využívat celou nádražní budovu. Nabízí se tedy otázka, zda by se město mělo postarat
o prostory v této budově a jaký nový účel by mohly mít.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Jak by mohlo město využít prostory v budově nádraží,
které České Dráhy už nebudou potřebovat?“

téma k diskuzi
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Miroslav Němec ml. (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Využití volných prostor v nádražní budově ve Dvorci se městu Nepomuk bude asi těžko hledat. Určitě stojí za to se nad touto otázkou
zamyslet, protože nejhorší možnou situací by bylo, kdyby budova
zůstala prázdná a nevyužitá a začala by chátrat. Jediné reálné využití těchto prostor, které mě aktuálně napadá, je zde, pokud možno
prostřednictvím dotace, vybudovat byty chráněného bydlení pro
seniory, obdobně jako je tomu v budově hotelu ve Dvorci u nádraží,
která je v těsné blízkosti nádražní budovy.
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Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Prostory v budově nádraží by bylo možné a vhodné použít pro účely
infocentra města. Další variantou je půjčovna sdíleného sportovního vybavení (kola, koloběžky) či úschovna (bezpečnostní schránky
apod.) pro turisty a cestující. Pokud by to bylo technicky proveditelné, mohly by prostory být využity případně i pro ubytování turistů.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Nádraží je jednou z pomyslných „bran do města“, proto se přímo
nabízí, aby v nádražní budově bylo cosi jako pobočka městského
infocentra. Prostě místo, kde návštěvníkům města poradí, co kde
v Nepomuku a okolí je, kde budou k dostání mapy, letáčky, Nepomucké noviny atp. Půjde tam dobít Plzeňskou kartu. Nemusí to být
nutně klon infocentra v městském muzeu, ale třeba trafika, bufet
nebo kavárnička (či všechno dohromady), kde budou poskytovány
i tyto služby. Naše nádraží, či přesněji jeho předpolí, je zároveň
jakýmsi „dvoreckým náměstím“, právě tady je soustředěna drtivá
většina obchodů a služeb v této městské části. Takže veřejné využití
parteru výpravní budovy je určitě žádoucí a snad i ekonomicky rentabilní. Hlavně by město mělo při jednání se Správou železnic vyvíjet dostatečný tlak, aby objekt byl rekonstruován do své historické
podoby (včetně adekvátních okenních a dveřních výplní) a nedošlo
k jeho, byť jen částečné, demolici.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Děkuji za otázku. To, že České dráhy budovu nádraží již nebudou
celou využívat, je pro mne nová informace. Jako většinu informací
a záměrů „města“ se to dovídám nejdříve z otázek pro Nepomucké
noviny nebo z jiných zdrojů, namísto toho, abych byl s tímto záměrem seznámen na zastupitelstvu města.
Pro mne jediným rozumným využitím by byla čekárna i pro autobusová spojení, která za nepříznivého počasí citelně chybí. Otázkou
však zůstává, jak by byly řešeny majetkové poměry, potažmo další
náklady. Nejenom dle mého názoru, ale i dle podkladů ze Strategického plánu města Nepomuk má naše město dost nemovitostí
a objektů, o které je třeba se starat (fyzicky a finančně) již teď. Možnosti městského rozpočtu nejsou neomezené.

?

Vážení občané,
co by mělo podle vás vzniknout
v nevyužitých prostorech budovy
nádraží v Nepomuku-Dvorci?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Regionální fotbalová akademie
Plzeň vybavila děti Dětského
domova v Nepomuku
sportovním oblečením
Kluci z Regionální fotbalové akademie v Plzni mají veliké štěstí.
Každý den se mohou věnovat milovanému fotbalu v odpovídajícím
zázemí, za podpory svých rodičů a hlavně pod vedením nadšených trenérů. Nadšených nejen pro fotbal a práci s mládeží, ale
také pro dobrou věc.
Čas od času se sportovní oblečení pro fotbalové akademiky
obměňuje a pak nastupuje klasická nerudovská otázka „Kam
s ním?“ Jak efektivně využít „staré“ modely, které ještě rozhodně
nejsou k vyhození?
Ne všechny děti mají štěstí na své rodiče jako plzeňští fotbaloví akademici. Ale věřte, že spousta dětí má přirozenou potřebu
pohybu a sportování. A tak se zrodila myšlenka poskytovat sportovní oblečení akademiků dětem z dětských domovů.
MAS svatého Jana z Nepomuku spolupracuje s trenéry z fotbalové akademie na svém fotbalovém táboře ve Spáleném Poříčí,
a tak slovo dalo slovo a bylo domluveno, že sportovní oblečení letos
poputuje za dětmi z Dětského domova v Nepomuku.
Ve středu 2. června jsme se společně potkali v Nepomuku se
zástupci plzeňské fotbalové akademie šéftrenérem Vítězslavem
Hejretem a Václavem Sýkorou a Dětského domova v Nepomuku
ředitelem Romanem Sudou a Vlastimilem Kovářem. Oblečení bylo
předáno, administrativa se dořeší (jako obvykle vše jen zbytečně
komplikuje) a nezbývá než se těšit, že oblečení bude dětem dobře
sloužit při jejich sportování.
Sportu zdar a fotbalu zvláště. A děkujeme všem, kteří věnovali
svůj čas a úsilí pro dobrou věc.
Pomáháme pomáhat. Má to cenu!
Hana Černohousová,
MAS sv. Jana z Nepomuku
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Nabídka platí od 4. 8. do 17. 8. 2021 v prodejně „U Stodoly“
Salám Rio Ebro cena za 1kg
Moravské uzené maso cena za 1kg
Krajanka Moje chvilka 10% višeň 130g
BIBI tavroh-smetan. krém 10% 70g vanilka
Zott smetana na šlehání 200g 30%
Šunkový salám Dle gusta cena za 1 kg

149,00 Kč
159,00 Kč
12,90 Kč
9,90 Kč
19,90 Kč
139,00 Kč

Nabídka platí od 4. 8. do 17. 8. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Slovenský salám cena za 1kg
Herkules cena za 1kg
Bohunka smet. dezert 130g mix druhů
Choceňský jemný tvaroh 6%, kostka 250g
Balkánský sýr 115g mix druhů
JČ Eidam 45% cena za 1 kg

69,00 Kč
169,00 Kč
10,90 Kč
19,90 Kč
21,90 Kč
159,00 Kč

Nabídka platí od 30. 6. do 13. 7. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Písecká klobása cena za 1kg
Horal se sýrem cena za 1kg
Krajanka smet. jogurt 150g mix druhů
Meggle zakysaná smetana 14% 375g
Romadur 100g

149,00 Kč
99,00 Kč
9,90 Kč
25,90 Kč
21,90 Kč

Nabídka platí od 4. 8. do 17. 8. 2021
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Perwoll 45 praní mix druhů
Finish Quantum Max Lemon 36ks

139,90 Kč
199,90 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
3 směnný provoz

Svářeč

svařovací průkaz CO2

Zámečník
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
foto archiv MAS sv. Jana z Nepomuku

zprávy / zveme vás
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk

Vydejte se za tajemstvím sv. Jana

V období od 15. června do 14. července se příslušníci OOP Nepomuk
zabývali řadou případů a rádi vás seznámíme s některými z nich.
Dne 21. června ve večerních hodinách nepomučtí policisté zastavili u Špitálského rybníka v Nepomuku osobní vozidlo zn. Citroën
C1. Jeho řidička se podrobila testu na přítomnost návykových látek,
který detekoval látku pervitin.
Večer 26. června hlídka OOP Nepomuk zastavila na silnici č. I/20
v Nepomuku osobní vozidlo zn. Ford Focus. Řidič automobilu se
podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní
na marihuanu.
Dne 6. července byl nepomuckými policisty v dopoledních hodinách v obci Vrčeň zkontrolován řidič vozidla zn. Ford Focus. Na místě
bylo lustrací zjištěno, že jsou na vozidle umístěny registrační značky
z jiného motorového vozidla.
V podvečerních hodinách 11. července zasahovala hlídka OOP Nepomuk u dopravní nehody mezi obcemi Nezdřev a Řesanice. Policisté
přijeli na místo jako první a mj. zjistili, že vozidlo zn. Škoda Fabia
leží na boku mimo pozemní komunikaci. Řidička tohoto automobilu
zůstala zaklíněná uvnitř. Zatímco jeden z členů hlídky s ní udržoval
kontakt, druhému se podařilo dostat do vozidla přes páté dveře a ženu
vyprostit. Policisté pak poskytovali zraněné osobě první pomoc až
do příjezdu ostatních složek integrovaného záchranného systému
a příletu vrtulníku.
Dále nepomučtí policisté ve výše uvedeném období eskortovali tři
osoby na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. K prvnímu případu došlo krátce před půlnocí 21. června, kdy hlídka OOP Nepomuk
nalezla v ulici V Huti ve Dvorci silně podnapilou a dezorientovanou
ženu. K druhému případu došlo odpoledne 1. července na náměstí
Augustina Němejce v Nepomuku. Zde byl nalezen silně opilý a pomočený muž, který ležel na silnici.
Třetí případ se předchozím dvěma poněkud vymykal. Odpoledne
5. července nalezla hlídka dopravní policie v Blatenské ulici ve Dvorci
opilého muže, který ležel na chodníku. Po chvíli na místo dorazila
hlídka OOP Nepomuk, která osobu zajistila a zahájila eskortu na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Muž se však začal ve vozidle
chovat agresivně a ohrožoval bezpečný průběh eskorty. Policisté se
proto rozhodli osobu spoutat. Za tímto účelem zastavili v obci Chocenice. Muž však s hlídkou nespolupracoval a odmítal uposlechnout výzev
ke zklidnění se a k vystoupení z vozidla. Policisté proto museli použít
donucovacích prostředků, kdy za užití hmatů a chvatů osobu vytáhli
z vozidla a na zemi spoutali. Zbytek eskorty pak již proběhl v klidu.
V ranních hodinách 18. června byl zjištěn masivní úhyn ryb v Novém
rybníku u obce Řesanice. Věc byla předána službě kriminální policie
a vyšetřování.
Útvar OOP Nepomuk se v současné době dále zabývá případem,
kdy neznámý pachatel v době od 29. června do 7. července poškodil
kabinky u bazénů v Nepomuku.
V poslední době dochází ve služebním obvodu OOP Nepomuk ke
krádežím kabelů, což souvisí s výrazným zvýšením výkupních cen
těchto surovin. Neznámý pachatel či pachatelé například během
noci z 8. na 9. července ustříhali a odcizili kabely z vozidel a strojů
umístěných v areálu zemědělského družstva v obci Mohelnice. Dále
neznámí pachatelé v obci Dvorec opakovaně odcizili kabely a další
kovové součástky ze zaparkovaných vagónů a drážních servisních
vozidel. Vzniklá škoda byla v tomto případě vyčíslena na několik set
tisíc korun. Ve věci probíhá prověřování.

V rámci oslav blahořečení sv. Jana Nepomuckého připravilo Mateřské centrum Beruška venkovní úkolovou hru pro celou rodinu v přírodě pod zámkem Zelená Hora. Na zokruhované trase je připraveno
15 úkolů. Připraveny jsou dvě varianty – pro nejmenší děti (od dvou
let) i školáky. Vhodné i pro kočárky, cesta vede lesem a kolem vody
(možnost koupání).
Pro vychutnání hry naplno doporučujeme pořídit Tajemný balíček
za dobrovolný příspěvek v nepomuckém infocentru nebo v restauraci Na Vyskočilce, starší děti na stejných místech seženou badatelský
list. Když ho odevzdají v infocentru, dostanou se do slosování o ceny
od MC Beruška. Hra se může hrát i bez balíčku a badatelského listu.
Pro dobrodruhy doporučujeme hrát v noci s čelovkou.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Hra bude dostupná do 31. 10. 2021.
Další informace na: www.beruska-nepomuk.webnode.cz
Tým MC Beruška
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Zprávy ze základní školy Nepomuk
Čtení – nejlepší učení
Ani letos jsme se nevzdali. I když byly školy uzavřeny a učili jsme
se distanční formou, rozjeli jsme opět projekt Čtení – nejlepší
učení. Knihy jsme si představili přes počítačové obrazovky a děti
si knihy vyzvedly individuálně. V průběhu distanční výuky jsme
si sdělovali, jak jsme se čtením daleko, zda nás kniha upoutala…
Po návratu do škol jsme se do čtení a práce s knihami vrhli naplno.
Děti pracovaly ve skupinkách, mohly si radit, konzultovat. Šikovnější čtenáři pomáhali těm pomalejším. Byla radost děti takto sledovat při spolupráci. Tentokrát nás naši malí–velcí čtenáři potěšili
i tím, že někteří zvládli přečíst i více knih.
Už se těšíme na příští rok, rozhodně budeme v projektu pokračovat.
Hodnocení projektu žáky 7. B:
Četlo se mi dobře, pomáhal jsem Lukášovi a byl jsem ve skupině
s Vaškem. Oba měli zápisy stejné jako já. Ke čtení jsem si doma pouštěl hudbu, která mi pomáhala číst. Projekt mě bavil.
Jan Ch.
Jsem rád, že ve škole dostanu nápad na novou knihu, kterou si rád
přečtu. Tento rok byl výběr knih dobrý. Kniha se mi dobře četla,
koupím si i další díly. Určitě bych chtěl v projektu pokračovat.
Milan V.
Kniha se mi dobře četla. Byla zábavná a měla jsem ji přečtenou rychle.
Čtení mě bavilo.
Naty V.
Chci takto pokračovat. Knížky se mi velmi líbí.
Djamai V.
Vybral jsem si knížku – asi nejlepší na světě. Byla tak skvělá, že jsem
si musel koupit i další díly.
Ondra P.
Kniha se mi zalíbila. Dobře se mi pracovalo ve skupinkách. Hůř se
mi pak pracovalo doma.
Martin Č.
Kniha se mi líbila a dobře se mi četla. Pomáhala jsem Terce a Michalovi. Ve skupince se mi pracovalo dobře.
Terka B.
Letošní výběr knížek byl skvělý, lepší než minulý rok. Knížce jsem více
rozuměla a více jsem se do ní vžila. Přečetla jsem dvě knihy. Lepší
byla kniha Kluci netančej!.
Betka V.
Knížka mě moc nezaujala, byla napínavá, ale mně to přišlo jako lehké
napínání celé knihy. S žádnou postavou jsem se neshodl s myšlením
a nápady.
Michal Ž.
Kniha se mi četla dobře. Její námět byl docela dobrý. List jsem ale
vyplnil až na konci. Zkoušel jsem zapisovat v průběhu, ale to nešlo.
Štěpán B.
Alchymistova šifra se mi moc líbila. Byla sice na mě silnější a někdy
se v textu objevila těžší slova, ale i tak se mi líbila. Asi si koupím
další díly.
Niky K.
Projekt mě bavil. Kniha mě docela překvapila, nečekal jsem, že mě
bude bavit.
Kryštof K.
Kniha se mi četla celkem dobře, někdy jsem se ale v postavách ztrácela.
Zhruba v polovině knihy jsem se ale do čtení pořádně zabrala a moc
se ponaučila. Velmi mě fascinoval popis války a život lidí. Občas mi
s knihou pomáhala mamka.
Petra Č.

Knížka se mi líbila a rozhodně bych ji doporučovala. Knížka byla
smysluplná a měla jednoduchý obsah. Nelíbilo se mi ale, že se v textu
objevily nadávky, když si postavy vyměnily těla.
Verča P.
Projekt byl dobrý, výběr knih byl skvělý. Četlo se mi celkem dobře,
chtěl bych určitě pokračovat.
Martin Š.
Kniha se mi četla dobře, byla výtečně zpracovaná. Byly v ní
i vtipné věty.
Vašek K.
Přečetla jsem jednu knihu – Prašinu. Paní učitelka si pro nás připravila úžasné knihy, byl krásný výběr. Myslím si, že si každý našel
knihu, kterou rád četl. Tento projekt se mi moc líbil. Knihu jsme probírali ve skupinkách mezi sebou a radili jsme si.
Terka B.
Kniha Kluci netančej! se mi líbila (příběh i ilustrace).
Adam D.
Kniha se mi četla velice dobře, bylo to zábavné, smutné a realistické.
Bavilo mě to. Pomáhala mi Betka a pomáhala mi dobře.
Terka S.
Zážitky z projektu spolu se žáky připravila Věra Šlajerová

Rozlučková párty
Letošní deváťáci se už mohou považovat za bývalé žáky nepomucké
základní školy a na poslední den si pro zaměstnance školy připravili překvapení v podobě společenské párty na rozloučenou.
Po předání vysvědčení byly v atriu školy připraveny prostřené
stoly s chlebíčky, zeleninou, řízky, pestrým výběrem sladkých
zákusků i nealko nápojů a nechyběly ani tzv. rychlé špunty. Příjemné zakončení školního roku a také povinné školní docházky
se deváťákům opravdu povedlo a jménem všech přítomných jim
touto cestou upřímně děkujeme.

ZŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / srpen 2021

19

Hmyzí hotel připraven
na osídlení

Rozloučení se školou

V minulém školním roce podaly naše vyučující přírodopisu Marie
Kotrbatá a Růžena Sinkulová žádost o dotaci na pořízení kvalitního mikroskopu a materiálu na zhotovení tzv. hmyzího hotelu.
Hmyzí hotel měli kompletovat žáci už v minulém školním roce,
ale uzavření škol posunulo realizaci do právě skončeného školního roku. Mikroskop už v odborné učebně slouží a hmyzí hotel
je připraven na své obyvatele.

Celkem 54 deváťáků převzalo ve školní aule ve středu 30. června
z rukou svých třídních, pana starosty Jiřího Švece a vedoucí školského odboru paní Jany Berkovcové své poslední vysvědčení. Každá
třída si připravila vystoupení, při kterém mluvčí tříd zavzpomínali na
společně prožité roky v základní škole. Kromě čtených vzpomínek na
společně prožitá léta připomněly společné zážitky prezentace fotografií ze školních akcí. Při promítání fotografií občas zazněl upřímný
smích, tu a tam ukápla slzička. Došlo samozřejmě i na předání dárků
třídním a naopak třídní pro své žáky také připravili něco, co jim
bude připomínat nepomuckou školu a nejméně čtyři roky strávené
v jednom třídním kolektivu.

MDD
Každoroční tradicí prvního červnového týdne byla společná sportovně zábavná akce, ale letos jsme oblíbenou zábavu museli posunout na konec června. Ale ani posun termínu nic nezměnil na tom,
že se děti celé dopoledne velmi dobře bavily při mnoha různých
sportovních a dovednostních činnostech. Zájemci z řad žáků si
mohli mimo jiné vyzkoušet na zapůjčených figurínách nepřímou srdeční masáž. Letošní oslava měla premiérové zakončení
v nově zřízené cukrárně v budově nepomucké sokolovny, kam se
postupně po absolvování všech stanovišť odebrali všichni školáci.
Není se co divit, že se před vchodem chvílemi utvořila pořádná
fronta na výbornou zmrzlinu.

Poznáváme místní historii
Předposlední červnový týden se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili
projektového dne Putování za svatým Janem Nepomuckým, který
připravila paní Štěpánka Kodýdková. Putování začalo v muzeu,
kde si žáci prohlédli exponáty, zhlédli film Legenda o Johánkovi
a vyplnili pracovní list. Pak se přesunuli do kostela svatého Jakuba,
kde se seznámili s částmi kostela, prohlédli si jazyk na kostele
sv. Jana Nepomuckého a podél říčky Muchovky došli až do Kláštera, kde Jan navštěvoval klášterní školu. V místním kostele na ně
čekal sladký poklad.

Společná fotografie všech deváťáků krátce po předání vysvědčení.

Přejeme všem absolventům hezkou druhou polovinu prázdnin
a hodně úspěchu na školách, na které nastoupí v září.
Kromě uvedeného počtu deváťáků naši školu opustili ještě tři žáci
z nižšího než 9. ročníku. I oni se v září stanou středoškoláky.
Na závěr k příspěvku o vycházejících žácích ještě několik čísel.
Na víceleté gymnázium v tomto školním roce neodešel žádný žák,
z devátých tříd na čtyřletých gymnáziích bude studovat sedm našich
žáků. Na čtyřletých středních odborných školách se bude věnovat
zvoleným oborům celkem 34 vycházejících žáků a tříleté učební
obory zvolilo celkem 16 žáků.
Do prvních tříd nastoupí 64 nových školáků a ze současných dvou
pátých tříd zřídíme na druhém stupni tři šestky, protože k nám od
září přicházejí další žáci z Milče a z Vrčeně.
S odstupem času se dá konstatovat, že naprostá většina žáků je na těch
oborech a školách, které si v době vyplňování přihlášek zvolili. Pravdou
je, že několik jedinců nebylo přijato v prvním kole přijímacího řízení
nebo muselo pro vybrané studium zvolit jinou školu, než na kterou
podávalo přihlášku původně. Počet přijatých žáků se nijak výrazně od
minulých let nezměnil. Z toho vyplývá, že pokud se žáci poctivě připravovali v časech běžné prezenční výuky a stejné úsilí věnovali přípravě
i v době distančního vzdělávání, úroveň jejich znalostí nijak netrpěla.

Nová učebna
V nové učebně se už vše chýlí k závěru. Veškeré stavební a instalační
práce jsou minulostí, je osazen nový nábytek a nyní jsou na řadě práce
odborné, a to propojování jednotlivých žákovských stolů s učitelským
pracovištěm. V novém školním roce už bude učebna sloužit výuce.
foto Eva Vápeníková

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Má tvorba mě dokáže
i pěkně podusit
Rozhovor se sklářskou výtvarnicí Annou Jožovou

Text: Pavel Motejzík, Hana Staňková
Foto: archiv Anny Jožové

Kořeny českého sklářství sahají do hlubokého dávnověku, už od 13. století jsou
doloženy první sklárny především v horských oblastech. Při názvech jako Crystal
Bohemia či Moser se každému vybaví nádherné vázy, poháry či umělecká díla.
Nejen u nás, ale také v cizině. Ostatně i v našem regionu je tradice skla silná,
především díky sklárně v Nových Mitrovicích. A tak trochu i díky Anně Jožové,
která tráví ve Dvorci mnoho volného času a třeba i čerpá inspiraci pro svou práci...

Proč jste se rozhodla pro sklo? Tento obor si většina z nás představuje spíše jako chlapské povolání...
Byl to přirozený vývoj, dlouhá léta jsem pracovala s keramikou. Glazury, které se používají na zušlechtění a zároveň ochranu keramických
objektů, jsou vrstvou skla na keramických střepech. Později jsem se
rozhodla pro úplnou absenci keramiky a experimentování s pro mě
novým materiálem, sklem. Až pod vedením Ronyho Plesla na pražské
UMPRUM získala má tvorba charakteristické rysy v podobě experimentů a autorského designu. Za chlapské povolání bych označila až
tzv. „huťáky“, kterým jakožto designéři platíme za foukání skla dle
návrhu. Pro dosažení perfektního výrobku je potřeba letitých zkušeností a síly. Není však pravidlem, že „huťákem“ se nemůže stát i žena.
Po kom z rodiny jste podědila umělecké geny?
Sudiček u kolébky ani nebylo třeba, umělecké geny jsem nepochybně
zdědila po rodičích. Oba vystudovali pražskou Akademii výtvarných
umění (AVU) a ve své tvorbě, leč trochu divoce, pokračují doteď.
V kolika letech jste poprvé tvořila ze skla?
To mi bylo krásných 21 let.
Když se procházíte Prahou a vidíte přeplněné obchody se suvenýry ze skla, dmete se pýchou nad tím, že tento pojem dodnes

přetrvává rovněž u zahraniční klientely, nebo se stydíte za úroveň
mnohých z oněch výrobků?
Ráda bych pěla chválu, ale stydím se až za hrob. Mrzí mě, že právě
tyto obchody křiklavě reprezentují české sklo. Kvalita je tichá a je
třeba po ní pátrat. Mnoho lidí by koukalo, jaké kvalitní podhoubí
naše sklo skýtá!
Stydět se určitě nemusíte za svůj věk, je vám teprve 25 let,
a přesto jste již vystavovala své práce v několika zemích. Kde
to bylo?
Ano, ale už je to stejně hezká řádka let. Pamatuji, jak si rodiče
pořídili první telefon, nebo na křupavé sušenky ve tvaru vln.
Mix píle a štěstěny mě zavál až do Londýna na London Design
Fair, kde jsem naši vlast reprezentovala s lízátkovou vázou
„Líza“. Německé Talente v Mnichově navštívily šestnáctikilové
vázy Frozen a dnes mi přiskotačily vázy Keto a Gaia z Venice
Design Biennial 2021. Této účasti si v současnosti považuji
nejvíce.
Ve svém medailonku uvádíte, že jste absolvovala stáž na Otago
Polytechnic na Novém Zélandu, která významně ovlivnila směr
vaší tvorby. V jakém duchu?
Svěžest, nespoutanost a hlavně dotyk „Matky přírody“.
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FÉNIX ZAČÍNÁ 9. ROK SVÉHO PŮSOBENÍ
Aktuality najdete na našem webu fenix-nepomuk.cz a na facebooku.

Kurzy 2021/2022 začínají v týdnu od 17.9., pokud se naplní jejich minimální kapacita.
V případě posunu� zahájení kurzu nebo jeho neotevření vás budeme informovat.
Přihlášky přijímáme nejlépe elektronicky, vyplněné na našich webových stránkách,
případně osobně v kanceláři.
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PONDĚLÍ

pondělí

jazyk – individuál
15:00-18:00 Německý
(den a čas dle dohody)možnost individuální výuky, doučování

tanec začátenice seznamte se s radostí z tance na lekci
17:00-18:00 Orientální
obohacené o prvky jógy a zdravotního cvičení, je možné mít s sebou děti
17:00-18:00 Německá konverzace pro pokročilé

na umělé stěně základy lezení a hry s využitím stěny s instruk15:30-16:30 Lezení
torem lezení, v Sokolovně Nepomuk
na umělé stěně základy lezení a hry s využitím stěny s instruk16:30-17:30 Lezení
torem lezení, v Sokolovně Nepomuk
Lezení pro děti s rodiči základy lezení a hry s využitím stěny s instruk17:30-18:15 torem
lezení, v Sokolovně Nepomuk
18-19:15

Jóga pro mírně pokročilé cvičení pomalé jógy pod vedením zkušené
lektorky v menší skupině a příjemném prostředí zrcadlového sálu

úterý
19:30-20:45

Salsa Rueda de Casino
tancuje se v kruhu a partneři se střídají za letu během tance.

děti a J. Ekstein
dospělí 2500,-/10 lekcí
L. Korbová
16+
1300,-/ 15 lekcí
J. Ekstein
dospělí
1500,-/15 lekcí
L.Jirků
6-8 let
obsazeno
L.Jirků
9+
obsazeno
Libor Jirků
5-6 let
1000,-/ 10 lekcí
O. Sedláčková
16+
1000,-/ 15 lekcí
M. a M. Kabátovi
15+
900,-/ 15 lek./ stud.
1150,-/ 15 lek./ 27+

ÚTERÝ

9:00-14:00

15:00-16:30
16:00-17:00
17:00-18:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:30
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
18:00-19:00

L. Korbová a kol.
100,-/1 lekce
DIY pro slečny pro holky, o zdravém životním stylu a vyrábění
L. Korbová a kol.
10+
1000,-/ 15 lekcí
praktických věcí – kosmetiky, jídla, šití…
Základy historického šermu a scéniky
D. Jandečka
8-14 let
obsazeno
D. Jandečka
Základy historického šermu a scéniky
8-14 let
1200,-/ 15 lekcí
Lezení pro děti s rodiči základy lezení a hry s využitím stěny s instruk- 5-6 let L. Jirků
torem lezení, v Sokolovně Nepomuk
1000,-/ 10 lekcí
Lezení pro děti s rodiči základy lezení a hry s využitím stěny s instruk- 5-6 let L. Jirků
torem lezení, v Sokolovně Nepomuk
1000,-/ 10 lekcí
Libor Jirků
Lezení na umělé stěně základy lezení a hry s využitím stěny s instruk9+
torem lezení, v Sokolovně Nepomuk
1350,-/ 15 lekcí
Free dance hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady. KombinuŠ. Kodýdková
12+
1000,-/ 15 lekcí
je dynamickou latinsko-americkou hudbu spolu s aerobními pohyby.
Pilates
J. Bouček
16+
obsazeno
Zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání.
J.
Makovičková
Hathajóga pomalá jóga vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé se
12+
zkušenou lektorkou
info: 723 755 871
V. Burdová
Angličtina pro věčné začátečníky
16+
1650,-/ 15 lekcí
Počítačové poradenství poradenství např. s vaším notebook podle
vašich požadavků

STŘEDA

děti a
dospělí

středa

jazyk idnividuál
14:00-15:00 Německý
(den a čas dle dohody)možnost individuální výuky, doučování

15:15-16:15 Kytara pro začátečníky možnost domluvit zapůjčení kytary

8+

16:20-17:20 Kytara pro mírně pokročilé možnost domluvit zapůjčení kytary

9+

17:00-18:00 Orientální tance pro mírně pokročilé s min. 30 hodinami tance

16+

TABATA cvičení Tabata je efektivní metoda intervalového tréninku,
18:00-19:00 při
kterém se zvyšuje kondice a síla

12+

19:00-20:00 Jóga

12+

J. Ekstein
individuálně
J. Ekstein
1300,-/ 15 lekcí
J. Ekstein
1300,-/ 15 lekcí
L. Korbová
1300,-/ 15 lekcí
K. Drahošová
info: 723 914 001
J. Makovičková
info: 723 755 871
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čtvrtek
ČTVRTEK

pro děti modelování z volné ruky i na hrnčířském kruhu, práce dle 7+
13:30-15:00 Keramika
zadaných témat i podle vlastní nálady a invence, relaxační i výukový kroužek
pro děti modelování z volné ruky i na hrnčířském kruhu, práce dle 7+
15:30-17:00 Keramika
zadaných témat i podle vlastní nálady a invence, relaxační i výukový kroužek
15:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:30

Spole venku s Fénixem Převážně venkovní kroužek za účelem
poznávání přírody, svého okolí i sebe sama.
Mažoretky pochodový „sport s dlouholetou tradicí v Nepomuku

11+
7+

Přednášky a exkurze z historie osobnosti Nepomucka, 1x za 14
dospělí
dní

18:30-19:30 Německý jazyk pro začátečníky

dospělí

17:40-18:40 Jóga

dospělí

18:50-19:50 Jóga

dospělí

20:00-21:00 Jóga

dospělí

18:00-20:00

pátek

Keramika pro dospělé po zkušenostech lektorky jsme se
rozhodli stanovit v ceně určité množství hlíny.

PÁTEK
Tanečky 4-6
veselý pohybový kurz pro malé tanečnice i tanečníky
Tanečky 7-10
14:00-14:50
veselý pohybový kurz pro malé tanečnice i tanečníky
Tanečky 4-6
15:00-15:50
veselý pohybový kurz pro malé tanečnice i tanečníky
13:00-13:50

Jitka Kahounová
náhradníci
Jitka Kahounová
náhradníci
Korbová, Stejskal, Barák
800,-/ 10 lekcí
A. a P. Kubíkovy
850,-/ 15 lekcí
Karel Baroch
10 předn. 750,A. Rattayová
1500,-/ 15 lekcí
Jana Makovičková
info: 723 755 871
Jana Makovičková
info: 723 755 871
Jana Makovičková
info: 723 755 871
Jitka Kahounová
1600,-/ 10 lekcí

16:00-17:00 Základy baletu pro děti
pro děti s rodiči nabídka pro rodiče mladších dětí ke
14:00-15:30 Keramika
společnému tvoření

dospělí

Klára Šelmátová
700,-/ 15 lekcí
Klára Šelmátová
7-10 let
700,-/ 15 lekcí
Klára Šelmátová
4-6 let
obsazeno
Klára Šelmátová
7-10 let
obsazeno
Jitka Kahounová
4+
800,-/ 15 lekcí
Lucie Bartoníčková
16+
4-6 let

neděle v přípravě
18:30-20:00 Orientální tance - taneční skupina
NEDĚLE

TABATA cvičení Tabata je efektivní metoda intervalového tréninku,
17:00-18:00 při
kterém se zvyšuje kondice a síla
DEN A ČAS KONÁNÍ JE V PŘÍPRAVĚ

15+

Kristina Drahošová

Zuzana Smithová
obsazeno
Zuzana Smithová
Angličtina pro děti hravá angličtina pro děti
6-8 let
700,-/15 lekcí
Teraristika přinášíme nový kroužek pro milovníky hadů, ještěrek,
Ella Smith
7-10 let
1000,-/ 15 lekcí
želv, rybiček a obojživelníků.
Teraristika přinášíme nový kroužek pro milovníky hadů, ještěrek,
Ella Smith
11+
1200,-/ 15 lekcí
želv, rybiček a obojživelníků.
Lukáš Barák
3d tisk
10+
1000,-/ 15 lekcí
Spolu venku s Fénixem Převážně venkovní kroužek za účelem
Korbová, Stejskal, Barák
7-10 let
800,-/ 10 lekcí
poznávání přírody, svého okolí i sebe sama.
Lukáš Barák
Základy programování
10+
na dotaz
Angličtina pro děti hravá angličtina pro děti

4-6 let

semináře
Příloha 4

Nepomucké noviny / srpen 2021

AKCE A SEMINÁŘE
Pečení s Alenou Gajduškovou
podzim
(Chléb ve světové kuchyni, tradiční vánoční pečivo...)
2.8.

Henna na vlasy a tělo

12+

4.8.

Hooping

7+

15.8.

Upcyklované šperky

12+

5.9.

Ukulele pro začátečníky

8+

6.9.

Shiatsu

11.-12.9.

Úvod do designu permakulturní zahrady

13.9.

Značení a certifikáty eko, bio, fairtrade potravin

15.9.

Bezpečně online
- přednáška na téma bezpečnosti na internetu pro děti i dospělé

19.9.

Malování mandal technikou dotting

2.10.

Zdravé pánevní dno

3.10.

Konzervování bez elektrické energie

6.-7.11.

Rekvalifikační kurz první pomoci:
Základní norma zdravotnických znalostí

28.11.

Adventní jarmárek

16+

Lucie Korbová
250,Lucie Matějková
290,-/190,Zuzana Smithová
390,M. Koutná (ABC Praha)
250,-/350,Hana Reitspiesová
350,Alena Gajdušková
2300,Lucie Korbová
250,Věra Mikušová
Kateřina Karez
1800,Vendula Pánková
1800,Alena Gajdušková
540,zdravotnici.cz
1900,kolektiv

Chcete letět s námi?
praktické kroky pro plánování
vaší zahrady udržitelnou
formou

s Ing. Alenou Gajduškovou

hledáme lektory kurzů
pro dě� i dospělé
Jste komunika�vní a umíte
nabídnout bezpečný prostor?
Zajímá nás především nadšení
a schopnost předávat své znalos� dál!

• vedení pravidelného kroužku
nebo jednorázových seminářů
• účast na schůzkách týmu 2x ročně

víkend 11.- 12.9.

(10-17, 10-14 hodin - možnost přespání)

přihlášení a platba předem na
www.fenix-nepomuk.cz

spolupráce na DPP / ŽL
606 032 707 | fenix@urad-nepomuk.cz

Lucie Korbová, vedoucí centra
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Vázy Líza

Váza Eternity

Váza Gaia

Váza Keto
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Vyrábíte i díla na zakázku pro konkrétní klienty? Pokud ano, jak
se střetává představa autora a zadavatele?
Ano, vyrábím. Klienti, kteří mě vyhledávají, mi převážně nechávají
volnou ruku, často však kladou důraz na funkčnost. Vždy se všem
snažím vyjít vstříc. Nepříjemné bývá, že občas klienti ani netuší,
jak nákladná výroba skla je. Často se proto setkávám s požadavkem
„hodně muziky za málo peněz“.
Co pro vás znamená tvořit? Mám dojem, že je to synonymum
pro slovo dýchat.
Ano s „dýchat“ souhlasím. Umění však bývá permanentní krize,
a proto, když nápady nepřicházejí, dokáže mě má tvorba i pěkně
„podusit“.
Vymyslela jste něco, co prostě nejde technicky zrealizovat?
Jistě, už několikrát jsem si natloukla nos.
Jaké historické období máte v souvislosti se sklem nejraději a proč?
Mám ráda 14. století, benátské sklo. V té době Itálie sklem doslova
žhnula. Vznikaly nové tvary, techniky a také barvy.
Patrně stále nejoblíbenějším produktem z vaší nabídky jsou vázy
Líza. Přibližte nám je, prosím.
Jsou humornou reakcí na muránské sklo, konkrétně techniku Millefiory. Transparentní skleněný korpus je postupně vylepován roksovými
lízátky a následně zapečetěn transparentním materiálem.
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Kde si mohou zájemci vaše práce zakoupit nebo je aktuálně
obdivovat?
Nejlépe, když ohledně koupě zájemci osloví přímo mě. Objekty mám
momentálně vystavené v Černé labuti v Praze a v depozitu galerie
Kvalitář.
Co vás baví kromě vaší práce, co děláte ve volném čase?
Volný čas trávím, a to nepíši s kudlou na hrdle, se svým přítelem,
kterému přezdívám „muž všech mužů“. Nekonečným klábosením
s přáteli, tuněním naší kolaborace a humornými rozprávkami s Vlastimilem Šenkýřem, cestováním a sportem.
Jaké místo na Nepomucku máte nejraději a proč?
Tatínkův dům, který je opředen mnohými tajemstvími.
Jaké máte umělecké sny?
Navrhnout skleněný klóbrc Bohůšovi Matušovi.
A na závěr se zeptáme. Jak vidíte budoucnost českého skla?
Bledě, mladé generaci se nechce pracovat rukama. Vybízím proto
mládežníky, aby se chopili sklářské píšťaly. Uvidíme se na huti!

Děkujeme za rozhovor.

Anna Jožová (*1996) studuje od roku 2017 v Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze (UMPRUM). Věnuje se zejména experimentálním technikám ve skle a v porcelánu, přičemž kombinací různých, na
pohled nesourodých materiálů, vytváří nové unikátní objekty.
Svou tvorbu prezentovala v rámci několika prestižních výstav (London Design Fair, Designblok, Dutch Design Week).
V roce 2018 navrhla a vytvořila trofej pro Global Champions Prague Playoffs a její dílo je zařazené do stálé expozice v Moravské galerii v Brně.
V roce 2019 absolvovala stáž na Otago Polytechnic na Novém Zélandu, která významně ovlivnila směr její tvorby.
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Měcholupské dunění
„ukaž svoje umění“
Sobota 14. 8. 2021 od 14.00 hodin
Letos pořádáme již druhý ročník a chceme propojit všechny generace, aby si společně užily krásný den. Hlavní myšlenkou celodenní
akce je aktivní zapojení veřejnosti, aby si tady každý našel, co se
mu bude líbit a mohl si vše vyzkoušet. Něco hezkého si poslechl,
koupil, vyrobil a i se něco naučil. Kapely hrají různé žánry, tak
si každý najde svůj styl. Celý den budou k vidění i vyzkoušení
rozličná řemesla. Kdo by nechtěl vidět při práci kováře Pepka
Růžičku, ochutnat domácí sýry od naší sýrařky Jindřišky Jandečkové, dozvědět se, jak se dřív předlo na kolovratu u přadleny paní
Dagmar Šnoblové Čistecké, obdivovat krásu výrobků z perníku
a zkusit si zdobení, které si pro vás připravila Maruška Tymlová?
Přijďte se podívat, jaká je krásná modrobílá Klenovická keramika
od Ivanky Tesárkové nebo si vyzkoušet svoje šikovné ruce a něco
si vyrobit pod dohledem zkušených lektorek Heleny Holzmanové
a Evy Valmové.
Kapely, které vám zahrají:
Štreka – country folk blues
Spirituál Kvíltet – folk
Radosta – přijde si na své, kdo má rád film Kulový blesk
Metalíza – rock'n'roll
Iron Maiden revival Klatovy
Do konce? – punkrock
Simona Růžičková,
předsedkyně kulturní komise Měcholupy

PROPAGAČNÍ TURNAJ V ČESKÉ DÁMĚ
6. ročník – Nepomuk - Zelená hora

14. – 15. srpna 2021
Zahájení turnaje v sobotu 14. 8. ve 13:30 hod v restauraci
„U Švejka“ na náměstí v Nepomuku

Turnaj se hraje dle pravidel České federace
dámy s časovým limitem, který vyplyne
z počtu účastníků.
Přihlášky na telefonním čísle: 732 531 087

výročí
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Připomínáme si 200 let od narození pátera Romana Voříška
Toho, který světu objasnil nálezové okolnosti Rukopisu zelenohorského. (9. srpna 1821, Horažďovice – 26. dubna 1893, Křivoklát)

Rytířský sál na zámku Zelená Hora, na stěně pamětní deska nálezu Rukopisu zelenohorského, 20. léta 20. stol., archiv Lukáše Máchy

Studoval na gymnáziu v Písku, dále filosofii a teologii v Praze
a vysvěcen na kněze byl 22. července 1845. Byl poté osobním kaplanem u příbramského faráře a spisovatele pátera Jana Marcha.
Koncem roku 1846 přišel do Žinkov a po krátkém působení odešel
roku 1850, když přijal místo panského vychovatele. Pro nemoc
se ale vrátil zpět do Žinkov, kde pobýval až do roku 1867. Poté
se stal farářem ve Václavicích u Benešova a zemřel roku 1893 na
odpočinku v Křivoklátě. Psal řadu článků do časopisů, překládal
romány z francouzštiny a angličtiny (např. od Waltera Scotta).
Národní archiv dodnes uchovává část listinné pozůstalosti pod
názvem: Sbírka Voříškova.
Objasnění nálezových okolností Rukopisu
zelenohorského, zvaného původně Libušin soud
V závěru roku 1846 přišel do Žinkov nový zámecký kaplan, páter
Roman Voříšek, který byl horlivým vlastencem. Ihned začal sepisovat
historii regionu, ale byl dle svých slov „brzy hotov“, údajů bylo pomálu.
Od nepomuckého pátera Zemana se rovněž dozvěděl o Libušině soudu
a jeho původu, ale nepřikládal této věci velký význam, domníval se, že
jde o věc všeobecně známou. Nicméně za pár let odešle dopis, který
objasní nálezové okolnosti rukopisu. Stárnoucí Horčička (správce
Colloredo-Mannsfeldských obrazáren), který znal pravdu, si nechtěl
vzít tajemství do hrobu. V Praze navštěvoval pátera Vácslava Krolmuse
(1791–1861) a roku 1850 se mu svěřil s nálezovými okolnostmi rukopisu.
Výslovně si přál, aby jeho svědectví páter zaznamenal ve své pamětní
knize, což se také stalo. Mezitím v roce 1848 umírá nálezce rukopisu
Josef Kovář a v roce 1852 František Colloredo-Mannsfeld, majitel
panství Zelená Hora. Nálezové okolnosti nebylo nutné již nadále tajit.
Horčička vyprávěl historii nálezu v Krolmusově bytě před svědky
vícekrát. Ti později dosvědčili písemně, že toto vyprávění slyšeli.
Situace na pár let utichla, až do rukopisných sporů, které se objevily
v roce 1858. Tehdy označil anonymní článek oba Rukopisy za podvrh,
stalo se tak v pražském německém týdeníku Tagesbote aus Böhmen,
autorem tohoto příspěvku byl knihovník Anton Zeidler. Z padělání
Rukopisu královédvorského byl znovu nařčen Václav Hanka, který
se dokonce bránil žalobou u soudu, vina mu nebyla prokázána. Není
tedy divu, že Hankovi tehdejší příznivci tvrdili, že mu soudní proces
velmi podlomil zdraví. Příčinou jeho smrti v necelých sedmdesáti

letech však byla rakovina žaludku. Po anonymních článcích v Tagesbote psal Krolmus Hankovi, aby zveřejnil, co oba věděli od Horčičky.
Hanka tehdy nereagoval. Pak zasáhla náhoda. V listopadu 1858 dostal
Krolmus dopis od Romana Voříška, kaplana v Žinkovech, který se
zajímal o Šternberky, jimž dříve patřila Zelená Hora. Žádal o Krolmusovu knihu o hradu Šternberku a o další informace o zelenohorské
krajině. Krolmus mu napsal mj. o nálezu Libušina soudu, o kterém
je teď v Praze spor, a prosil o nalezení jména nepomuckého děkana
a důchodního (Horčička totiž jména Boubela /nepomucký děkan,
kterému byl rukopis donesen k prohlédnutí a úschově/ a Kováře
neznal, mluvil jen o děkanu a důchodním). Páter Voříšek si vzpomněl,
že už dříve slyšel vyprávět o nálezu rukopisu. Vzpomněl si na pátera
Zemana. Uvědomil si, že má cennou informaci, kterou by si neměl
nechávat pro sebe. Napsal nejprve Václavu Bolemíru Nebeskému,
sekretáři Musea, jestli si Hanka přeje důkaz o nálezu Libušina soudu.
Když nedostal odpověď, poslal zprávu o nálezu českému historikovi
a archiváři Václavu Vladivoji Tomkovi (1818–1905), jednateli Musea,
tomu dopis doputoval dne 3. února 1859. Stálo v něm: „Mezi rokem
1847 až nejdéle do leta 1852 stalo se pak, co hodlám vypravovati. Byl
jsem jedenkráte v oné svrchu naznačené době, na kterouž se již určitě
nepamatuji, na děkanství Nepomuckém, kdežto bylo více starších pánů
farářů pohromadě. Mezi jiným stala se tam i řeč, jižto zde kladu, jak
jsem ji slyšel. Vypravovalo se, že Zelenohorský pan důchodní, Josef
Kovář, roku 1817 nalezl v zámku Zelenohorském ve sklepě nějakém
pohozený pergamenový rukopis ze čtyrech lístků sestávající, kterýž
za český uznal.“ Dále vylíčil stručné životopisné údaje Josefa Kováře,
pátera Boubela a pátera Zemana, kterého označil za posledního žijícího svědka nalezení Rukopisu. Rovněž určil další stopu, v podobě
osoby Vácslava Krolmuse. Tomek tedy poslal prof. Martina Hattalu za
páterem Krolmusem, aby získal opis Horčičkova vyprávění. Krolmus
vypracoval souhrn všeho, co o nálezu věděl. Tento souhrn byl čten na
schůzi filologické sekce Královské české společnosti nauk 14. 2. 1859.
V dalším pátrání získal Tomek přesný opis Krolmusova zápisu, zapsal
i výpovědi svědků Horčičkova vyprávění. Tím byla konečně rozluštěna jedna z největších záhad první poloviny 19. století. Od té doby je
nazýván Libušin soud Rukopisem zelenohorským.
Pavel Motejzík
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„Marie Petrovičová z rodu Bílých“
aneb Oprava jednoho historického omylu

Mlýn v Horomyslicích
na kresbě Antonína Doležala
z roku 1934

V červencových Nepomuckých novinách mě zaujala zpráva, že
u opuštěného náhrobku rodiny Petrovičových při děkanském kostele sv. Jakuba Staršího v Nepomuku hořela dne 20. 6. svíce, tedy
v předvečer 400. výročí popravy 27 představitelů stavovského odboje
proti Habsburkům, která proběhla 21. 6. 1621 na pražském Staroměstském náměstí. Tento pietní úkon měl připomenout konkrétně
Marii Petrovičovou, rozenou Bílou, jež byla podle názoru Alexandra
Berndorfa i nepomuckého městského kronikáře Jaroslava Františka
Urbana poslední příslušnicí rytířského rodu, ze kterého pocházel
jeden z popravených – Friedrich z Bílé. K této domněnce nejspíše
vedl jednak šlechticky vyhlížející zápis jména zemřelé jako „Marie
Petrovičové z rodu Bílých“, jednak heraldický znak v horní části
desky pod křížem. Berndorf i Urban se však v tomto případě mýlili,
jak ukázalo podrobné studium pramenů. V níže předkládaném příspěvku se tedy pokusím uvést vše na pravou míru, aniž bych tím
ovšem chtěl zpochybnit podstatu provedeného pietního úkonu,
který je sám o sobě chvályhodným činem.
Marie Bílá pocházela z mlynářského rodu usedlého v okolí královského města Plzně, jehož poddanými její přímí předkové do
roku 1848 byli. Prapradědeček Diviš Bílý (9. 10. 1689 - 12. 3. 1757)
zakoupil v roce 1752 od městského hospodářského úřadu mlýn
č. p. 3 (dnes 69) v Horomyslicích u Dýšiny. Pradědeček Jakub Bílý
(† 14. 11. 1792) si jej však musel koupit v roce 1761 od města znovu,
neboť Diviš ho nedoplatil. Následoval Matěj Bílý (23. 2. 1758 – 8. 1. 1837)
s manželkou Dorotou Suchou (28. 10. 1759 – 15. 2. 1822), pocházející z Telínského mlýna u Sedlecka. Otcem Marie pak byl mlynář
Martin Bílý (4. 3. 1796 – 5. 4. 1876), matkou jeho druhá manželka
Johanna Dyková (26. 12. 1795 – 18. 2. 1868), dcera mlynáře z Žichlic. Z obou manželství měl Martin celkem deset dětí. Dospělosti
se dožily tři, Marie, která přišla na svět v horomyslickém mlýně
23. 9. 1822, byla nejstarší z nich. Dne 21. 1. 1845 se v dýšinském
kostele provdala za Václava Petrovce, mlynáře z Blatné (* 8. 10. 1820).
Ten byl synem Josefa Petrovce († 13. 8. 1838) a jeho první ženy
Františky Langhansové († 7. 1. 1833). Zápis rodového příjmení
se od původního Petrovic vyvinul přes Petrovec až k poněkud
jihoslovansky znějící podobě Petrovič.
Petrovcové (Petrovičové) byli od roku 1814 mlynáři na panském
mlýně v Blatné č. p. 5 (dnes 313), zvaném Červený. Setrvali zde až do
roku 1862, kdy jej právě Václav Petrovec s manželkou Marií Bílou

prodali Václavovi a Josefě Sedmihradským. V roce 1869 pak koupila Marie Petrovičová (Petrovcová) od Antonína Ježka mlýn
č. p. 15 u Záhoří (Barákův). Zdá se, že ho Petrovičovi později začali
pronajímat, neboť v letech 1876–1879 byli hlášeni k trvalému pobytu
v Plzni, odkud se ale přestěhovali zpět do Záhoří, kde jsou zachyceni
při sčítání lidu roku 1880. Závěr života prožili v Nepomuku. Marie
Petrovičová, rozená Bílá, zemřela 3. 5. 1887 v domě č. p. 95 (Třebčická
ulice). Pohřbena byla o dva dny později na farním hřbitově. Manžel
Václav Petrovič (Petrovec) ji následoval 10. 8. 1892. Jeho posledním
bydlištěm byl dům č. p. 179 na Přesanickém náměstí či přesněji
v ulici Jakuba Jana Ryby.
Manželé Petrovičovi (Petrovcovi) měli čtyři děti – Františka
(* 21. 10. 1845), jenž byl v 70. letech stárkem u strýce v Nové Huti, Ferdinanda (5. 5. 1848 – 17. 5. 1849), opět Ferdinanda (* 11. 7. 1851), který
se stal důstojníkem, a Annu (* 13. 2. 1856). Ta zůstala svobodnou, žila
s rodiči, po jejich smrti asi dočasně v Plzni nebo u některého z bratrů
a od roku 1904 opět v Nepomuku. Při sčítání lidu roku 1910 bydlela
v podnájmu u státního cestáře Václava Šabata v domě č. p. 255 v Zeleném Dole. Zemřela dne 30. 3. 1920 na tuberkulózu v č. p. 24 (zaniklý
dům v místech veřejných záchodků u obchodního centra Úslava).
Co se ještě týče Marie Petrovičové, rozené Bílé, rozhodně nebyla
poslední členkou svého rodu. O řadu let ji přežil bratr Josef
Bílý (24. 11. 1824 – 24. 12. 1917), který směnil roku 1868 otcovský
mlýn v Horomyslicích s městem Plzní za hamr v blízké Nové Huti,
k němuž přikoupil v dražbě od svého švagra ještě druhý. Obojí
následně přebudoval na mlýn s moderním zařízením, který dokonce
v letech 1898–1904 pronajal firmě bratří Drechslerů z Plzně pro
mletí živce. Poté mlýn předal synu Rudolfovi, jenž ho provozoval
až do roku 1932, kdy jej prodal Františku Kepkovi, velkoobchodníkovi s moukou v Plzni.
Z obou svých manželství měl Josef Bílý 20 potomků, z nichž ale
mnozí zemřeli jako děti. V roce 1933 byli nicméně naživu Josef, Vendelín, Ladislav, Pavlína, Vratislav a již zmíněný Rudolf. O pokračovatele tedy měl rod Bílých postaráno více než dostatečně.
Náhrobek manželů Petrovičových zřejmě pořídila jejich svobodná
dcera Anna, jejíž jméno je uvedeno na soklu. Skutečně matoucím
je právě přítomnost heraldického znaku ve standardním pojetí se
štítem, přilbou, přikryvadly a klenotem (znamení nad přilbou). Při
podrobnějším zkoumání však zjistíme, že nejde o šlechtický rodový
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erb, ale o svérázné symbolické vyjádření tří hlavních křesťanských
V Čechách se jako první usadil nejpozději roku 1530 Jetřich, řečený
ctností – Víry (kříž), Naděje (kotva) a Lásky (srdce rozpoznatelné
Pelar, a to na Řehlovicích u Ústí nad Labem. V roce 1621 poprav klenotu nad přilbou).
vený Friedrich z Bílé byl jeho vnukem. Držel Řehlovice, Chotomíř
Jak již bylo v červencovém čísle podotknuto, nacházel se náhroa dům na Malé Straně. S manželkou Beatrix ze Salhausenu měl
bek původně na farním hřbitově, a to konkrétně ve
syna Friedricha a dceru Eufrosinu. Byl císařským
stejné řadě jako hrob zasloužilého arciděkana Jana
radou a jedním z defensorů dohlížejících na dodrStrnada. V roce 1957 byl však povalený. Projevilo o něj
žování Rudolfova majestátu o náboženské svobodě.
zájem vlastivědné muzeum se záměrem přesunout
Za stavovského povstání patřil k členům direktoria
ho do lapidária v průjezdu nepomuckého arciděkan(zemské vlády) a zastával i další úřady. Statek Řehlovice
ství. Roku 1958 byl proto kvůli snazšímu následnému
byl ponechán jeho potomkům, kteří jej ale roku 1628
prodali a odešli pro víru ze země. Důstojník rakouské
transportu přemístěn blíže k hlavní cestě. Nakonec
armády, astronom a objevitel komety Wilhelm Franz
byl však instalován u kostela sv. Jakuba Staršího, kde
jsou v ohradní zdi další, též druhotně osazené histovon Biela (19. 3. 1782 – 18. 2. 1856), nebyl Friedrichorické náhrobníky.
vým přímým potomkem, nýbrž pocházel z durynské
Na závěr ještě několik informací o rytířském rodu
linie rodu.
z Bílé, jehož příslušnicí měla podle Berndorfa a Urbana
Z výše uvedeného vyplývá, že Marie Petrovičová,
Marie Petrovičová, rozená Bílá, být. Tento původně
rozená Bílá, nemohla být a nebyla příslušnicí rytířdurynský šlechtický rod se dožil 21. století. Jeho původErb rytířského rodu z Bílé
ského rodu z Bílé, natož pak poslední, a to ani ve vztahu
ním sídlem byla ves Bielen u Nordhausenu. Rodový
k rodu, z nějž skutečně pocházela. Spojovat ji s osobou
přídomek byl během staletí psán různě – Bila, Bilau, Biela, Bielau,
Friedricha z Bílé, popraveného 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí,
ale též Pelau. Erb rodu je zcela odlišný od obrazce na nepomuckém
je tudíž zcela mylné. To však neznamená, že by u předmětného
náhrobku (viz připojené vyobrazení).
náhrobku, pod nímž odpočívala nejen ona, ale také její manžel
Václav a dcera Anna, ačkoli nyní je svým druhotným umístěním
vzdálen skutečnému místu jejich pohřbu, neměla hořet svíčka.
Právě naopak, neboť takovýto projev úcty a vzpomínky si zaslouží
každý zemřelý, navíc, když už v místě nemá žádné příbuzné, kteří
by to zajišťovali. Lze jen doporučit nespojovat takový pietní úkon
s 21. červnem, neboť toto datum zde nemá opodstatnění.
Vladimír Červenka,
Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter

Bývalý Barákův mlýn v Záhoří (foto autor článku)

Dům čp. 95 v Třebčické ulici v Nepomuku – poslední bydliště
Marie Petrovičové, rozené Bílé (foto autor článku)

Detail heraldického znaku na náhrobku Petrovičových v Nepomuku
(foto autor článku)
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inzerce

Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových obalů v ČR s tradicí od roku 1992 hledá
pro dlouhodobou spolupráci

Řidiče/ku nákladního vozidla pro naši provozovnu v Nepomuku
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ROZŠIŘUJEME
NÁŠ TÝM

Rozvoz a svoz zboží nákladním automobilem po ČR stálým zákazníkům na pravidelných linkách.
Požadujeme: Řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz.
Nabízíme:
- Stabilní zázemí, přátelský kolektiv a seriózní přístup.
- Smlouva na dobu neurčitou na hlavní pracovní poměr.
- Zcela nové vozidlo.
- Možnost parkování doma.
- Diety, stravenky.
- Celoroční vytížení.
- Pracovní doba Po-Pá.
- Víkendy vždy doma.
- Nástup dle dohody.
- Platové podmínky dohodou.

Telefon: 736156779
e-mail: provoz@obreta.cz
Jsi-li řidičem/řidičkou mezinárodní kamionové dopravy a uvědomuješ si, že ze
mzdy složené z velké části z diet nejsi pojištěn na nemoc ani na důchod, zavolej
nám! My platíme řidiče mzdou, která zajistí pojištění v plné výši.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

- Zámečník / Obsluha mořírny
- Obsluha formátovací pily
- Elektromontér
- Montér
- Svářeč plastu
- Obsluha obráběcího stroje
- Facility specialista
- Referent nákupu
- Konstruktér
V případě zájmu kontaktujte naše personální oddělení:
e-mail: kariera@prominent.com
telefonní kontakt: +420 378 227 211 / +420 378 227 168
www.prominentsystems.cz/kariera/

since 1883

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

zveme vás
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SPOLEK MILOVNÍCI PANENEK POŘÁDÁ

VÍKEND
S PANENKAMI

OTEVŘENO PRO
ŠIROKOU
VEŘEJNOST
VSTUPNÉ

Děti od tří let 30 Kč
Dospělí 70 Kč
Senioři nad 80 let ZDARMA

K VIDĚNÍ

mistrovství evropy

european championship

trial 2021
» FiNal race «

Historické panenky
Retro panenky
Kočárky
Hračky a medvídci
Nábytek a další vybavení

ČEKÁ NA VÁS

Bohatá tombola
Prodej panenek
Upomínkové předměty

KDY

SOBOTA 21.8.2021 10:00 – 18:00
NEDĚLE 22.8.2021 10:00 – 15:00
KDE

PANENKOVÁ
PORADNA

Přineste k určení svoje
panenkové poklady

Jiráskova 208, Rokycany
Sokolovna - restaurace

ROKYCANY jsou se svou hračkářskou tradicí neod-

myslitelně spjaty s firmou HAMIRO. Těšíme se na setkání s
pamětníky a bývalými zaměstnanci a uvítáme jakékoliv informace týkající se výroby hraček (příběhy, výstřižky, fotografie
apod.).

PARTNEŘI

Muzeum Krásné časy
Milovníci panenek, z.s.

VÍCE INFO

www.milovnicipanenek.cz
FB: Milovníci panenek, z.s.

29

7. - 8. 8. 2021

kramolín u nepomuka
czecH rePUBlic

saturday, sunday - start 9.00H
www.ceskytrial.cz #czecHtrial #czecHtrialFactOry
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Šaty Emy Destinnové i Evy Urbanové
mimořádně na výstavě Krása zrakům ukrytá
Na výstavě Krása zrakům ukrytá v Městském muzeu Nepomuk si vedle části původního mobiliáře ze zámku Zelená Hora mohou návštěvníci už jen do 30. září prohlédnout i část věnovanou opeře Libuše, což odkazuje k nálezu Rukopisu zelenohorského, neboli Libušina soudu,
který byl v roce 1817 nalezen na Zelené Hoře. Nejcennějším předmětem této části je přes sto let starý kostým Libuše s čelenkou, zapůjčený
z Národního muzea v Praze, tento kostým při svých vystoupeních oblékala Ema Destinnová.

Pověst o Libuši doprovází Čechy více než tisíc let a za tu dobu prošla
velkými proměnami. Mezi dnes nejznámější novodobá zpracování
patří Smetanova opera Libuše a Jiráskovy Staré pověsti české.
Původ naší nejslavnější pověsti sahá k praslovanské i antické
mytologii a rovněž k biblické První knize Samuelově. Autoři jednotlivých verzí do pověsti vkládali mnohé z vlastního náboženského,
politického a filozofického přesvědčení.
Nejvlivnější verzí pověsti se stalo vyprávění z Kosmovy kroniky.
Zde se později inspirovali kronikáři Dalimil, Přibík Pulkava z Radenína, Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína a rovněž
Alois Jirásek.
Námět a obsah Smetanovy Libuše se od těchto zpracování značně
odlišuje. Opera čerpá svůj námět a obsah totiž právě z Rukopisu zelenohorského.
Hudba k Libuši se rodila dlouho a nesnadno. Od prvních náčrtů
v roce 1869 to trvalo celé tři roky, než Smetana svou novou operu
1.

dokončil – stalo se tak v listopadu 1872. Libuše byla od počátku
autorem zamýšlena jako slavnostní opera, jejíž premiéra měla být
spojena s mimořádnou událostí života české společnosti. Celé dílo
čekalo na premiéru až do otevření Národního divadla 11. června
1881. Bedřich Smetana sám plné provedení své Libuše nikdy neslyšel – na podzim 1874 úplně ohluchl…
Nezapomenutelnou Libuši ztvárnila Ema Destinnová, zpívala
tuto roli v Národním divadle devětkrát. Nejprve v roce 1913 jako
hvězda newyorské Metropolitní opery spolu se svým uměleckým
i životním partnerem, francouzským barytonistou Dinhem Gillym
v roli Přemysla, a pak již více než před sto lety jako symbol národního osvobození při památných představeních v letech 1917–1918.
Ema Destinnová
Emilie Pavlína Věnceslava Kittlová se narodila 26. února 1878
v zámožné pražské rodině. Otec svěřil dceřino nadání profesorce
Marii von Dreger Löw-Destinn, jejíž jméno si později Emílie zvolila
za umělecký pseudonym.
Od dětství byla všestranně nadaná: malovala, psala, učila se
hře na housle a mimo to studovala herectví. Nakonec se však
vydala na dráhu operní pěvkyně. Již v roce 1898 úspěšně vystoupila na scéně berlínské Krollovy opery, stala se primadonou

2.

3.

1. Kostýmy Libuše v podání Gabriely Beňačkové a Evy Urbanové,
zapůjčilo Národní divadlo v Praze, foto Lukáš Mácha
2. V těchto šatech zpívala Libuši Ema Destinnová, zapůjčilo
Muzeum Bedřicha Smetany - Národní muzeum v Praze, foto Lukáš Mácha
3. V městském muzeu se nenudí ani děti, na fotografii červnová
návštěva z nepomucké ZŠ, foto Svatoslava Kožíková
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Německé opery v Berlíně, v níž vystoupila v padesáti úlohách
během deseti let. Po úspěšných hostováních ve Vídni, Londýně,
Praze a Paříži byla v roce 1908 pozvána také do newyorské Metropolitní opery, kde vystupovala po boku jednoho z nejslavnějších tenorů všech dob Enrica Carusa. Svým božským hlasem
proslavila rodnou zemi po celém světě. K jejím nejmilovanějším
autorům patřil Bedřich Smetana, jehož dílo se snažila propagovat i v zahraničí.
Její celoživotní nešťastnou láskou byl cyklista Jindřich Vodílek,
ostatně i kvůli němu usedala Ema v mládí na bicykl, jak můžeme
vidět na jedné z fotografií během výstavy.
Opera Libuše v čase
Libuše zaznamenala u publika obrovský úspěch. Dva měsíce po
premiéře, 11. srpna 1881, Národní divadlo vyhořelo, již za dva roky
však Národní divadlo stálo znovu a 18. listopadu 1883 bylo připraveno
k definitivnímu otevření. Smetanova Libuše tak nakonec otevřela
Národní divadlo hned dvakrát.
Po první Libuši z roku 1881 následovaly do vzniku Československa
ještě další dvě inscenace (1897 a 1902).
V samostatném Československu byla Smetanova Libuše
poprvé nově nastudována v roce 1920. Již v roce 1924 u příležitosti
100. výročí narození Bedřicha Smetany vzniklo nové zpracování,
které se hrálo celých 24 let (s šestiletou přestávkou v době nacistické

kultura
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okupace), odehrálo se 132 repríz. Další inscenace Libuše vznikla až
v roce 1953 k 70. výročí otevření Národního divadla.
Ohromné poselství měla premiéra Libuše 28. října 1968. Říjnové
představení Libuše v Národním divadle získalo mimořádný demonstrativní ráz v rámci tzv. Pražského jara.
Další zpracování vzniklo až v roce 1983, a to k 100. výročí definitivního otevření Národního divadla a u příležitosti dokončení
šestileté celkové rekonstrukce. Hlavní role se ujala mimořádná
pěvkyně Gabriela Beňačková, jejíž kostým si ve výstavě rovněž
můžete prohlédnout. Libuše z roku 1995 je neodmyslitelně spjatá
s Evou Urbanovou, ta byla tak laskavá, že do výstavy věnovala řadu
ocenění ze svého profesního života. Vystaveny jsou mj. dvě Ceny
Thálie a její kostým, jehož návrh vytvořila legendární výtvarnice
Irena Greifová. Eva Urbanová je označována za nejlepší představitelku Libuše. Její kostým můžete vidět opravdu zblízka a všimnout
si například záměrně udělaných děr, navozujících dobu, do které
je děj opery zasazen.
Ke 100. výročí založení Československa vznikly nové inscenace
v Národním divadle v Praze a v Severočeském divadle v Ústí nad
Labem. Tvůrci se inspirovali českým výtvarným uměním 19. století
a spojili tak scénický výraz Libuše s dobou, kdy Smetana operu psal.
Svatoslava Kožíková,
Městské muzeum a galerie Nepomuk
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Svatojánský koutek

Atribut jazyka má nejen náš Johánek
Nejvýznamnějším atributem, tedy rozlišovacím znakem, je u sv. Jana Nepomuckého – vedle svatozáře z pěti hvězd – jazyk,
poukazující k jeho mlčenlivosti. Je ale ještě
další světec, k němuž tento atribut patří: sv.
Antonín Paduánský – ten „Antoníček“, ke
kterému se lidé utíkají, když nemohou najít
ztracenou věc. Socha sv. Antonína z italské
Padovy (shodou okolností města právnických studií Jana z Pomuku, o čemž byla řeč
ve Svatojánském koutku v listopadu 2020)
je na Karlově mostě umístěna hned vlevo
od sochy SJN. Soch „svatého Antoníčka“ je
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku bezpočet,
což dokazuje jeho velkou oblibu. Na mostech i na morových sloupech spatřujeme
dvojici soch – sv. Antonín a sv. Jan Nepomucký – buď vedle sebe, nebo proti sobě. Blíženectví obou světců je na barokovém oltáři
z 18 stol. v Horní Plané vyjádřeno tak, že
v dolní části je větší obraz sv. Jana a v horní
menší obraz sv. Antonína. Nahoře jsou pak
znázorněny dva jazyky. V Oslově v okrese
Písek, ve starobylém kostelíku sv. Anny,
vystavěném na malém ostrohu nad řekou
Otavou, kam někteří nepomučtí farníci rádi
zajíždějí na pouť, zváni velkým ctitelem sv.
Jana Nepomuckého, P. Slávkem Holým, je
na pravém bočním oltáři dost velká socha
sv. Jana Nepomuckého a na levém bočním
oltáři, ve stejné velikosti, socha sv. Antonína Paduánského (objímajícího Ježíška na
podstavci, podobně jako je tomu na Karlově
mostě). Souvislost mezi oběma světci je tu
dána zřetelně najevo. Žďárský kostel sv. Jana
Nepomuckého má také raně barokní boční oltář zasvěcen sv. Antonínovi – je tam jeho obraz datovaný mezi léty 1660-1665. Zajdeme-li
do plzeňského františkánského kostela Nanebevzetí Panny Marie
blízko náměstí, uvidíme vpravo boční barokní zlacený oltář sv. Jana
Nepomuckého (se symbolem jazyka na vrcholu) a naproti vlevo ve
zvláštní kapli oltář sv. Antonína Paduánského, který patřil, jak píše
velký znalec Antonínova života františkán Vergilio Gamboso, „mezi
největší ctitele a šiřitele tajemství Mariina nanebevzetí.“ (Pozn.: Katolíci věří, že Panna Maria jako Kristova matka měla tu výsadu, že byla
po své smrti vzata do nebe i s tělem.) V našem nepomuckém kostele
sv. Jana samozřejmě socha sv. Antonína také nechybí – je v zadní části
interiéru, vpravo od vchodu. Socha má tři atributy tohoto světce:
evangeliář, tj. knihu s texty evangelií, Boží Dítě a chleby. Ježíšek sedí
na knize držené levou světcovou rukou a má v ručičkách ošatku
s chleby. Pravá světcova ruka nabízí jeden chléb. Kniha je symbolem
Antonínovy vzdělanosti a výmluvnosti a chléb odkazuje na světcovo
sociální cítění a na příběh chlapce, který se utopil v nádrži s vodou
před padovskou bazilikou. Jeho matka šla hned prosit sv. Antonína
a slíbila rozdat tolik chleba chudým, kolik její chlapec váží. Její prosba
byla vyslyšena. Od té doby se ustálil zvyk nazývaný chléb chudých.
Proč je sv. Antonín, pocházející z portugalského Lisabonu (jmenoval

Socha sv. Antonína Paduánského
v nepomuckém kostele
sv. Jana Nepomuckého,
foto Hana Staňková

se Fernando) a přijavší řádové jméno po
sv. Antonínovi poustevníkovi zobrazován
s Ježíšem-Dítětem? Podle jedné legendy
se tak zjevil jednomu padovskému hraběti,
u něhož byl Antonín hostem. Legendou ale
není to, že Antonín byl vynikajícím kazatelem a přivedl svou výmluvností mnoho lidí
na správnou životní cestu. Dalším častým
atributem sv. Antonína v řádovém františkánském oděvu hnědé barvy a s růžencem
kolem pasu je voňavá lilie, symbol čistoty,
výsledek Antonínovy kázně a boje s pokušeními trvajícího mnoho let. Nepomucká
socha lilii nemá, a přesto má! K soše ji,
umělou, dodala MUDr. Drahomíra Jiranová,
která padovskou baziliku kdysi navštívila.
A víte, kde je kaple sv. Antonína Paduánského Nepomuku nejbližší? Je to v přízemí
zámku na Zelené hoře, kde stojí také kostel
Nanebevzetí Panny Marie! Dne 15. srpna,
o slavnosti Nanebevzetí, se tu konávala
každoročně pouť, nejslavnější v okolí. Zda
v kostele byla socha sv. Antonína, dle legendy narozeného právě
15. srpna, mi není známo. Jak už jsme psali, v Padově v době příchodu
sv. Jana Nepomuckého už byl zbudován nad světcovými ostatky chrám
zasvěcený sv. Antonínovi. Tato bazilika se sedmi kupolemi a dvěma
věžemi, s množstvím byzantských prvků, začala být stavěna sedm let
po Antonínově smrti, roku 1238. V roce 1232 byl Antonín svatořečen
– šlo o nejkratší proces svatořečení v dějinách církve. Po polovině
13. století byly jeho ostatky zkoumány a objeven jeho neporušený
jazyk. Symbol jeho výmluvnosti. Výmluvný Antonín a mlčenlivý Jan se
v Padově duchovně potkali. Potkávají se i v jedné sloce lidové písně:
Antoníne Paduánský,
tys rybám němým kázal,
svatý Jene Nepomucký,
mlčet jsi s nimi žádal,
ty skrze svou výmluvnost,
Jan skrze svou mlčenlivost
koruny v nebi máte,
nás v bídách zastáváte.
Marie Bílková
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Poutě v Nepomuku
a okolí v měsíci srpnu

farnost
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Tradici nepomuckých
poutí přibližuje výstava
v městském muzeu

• NE 1. 8. v 15.00 Štipoklasy u Myslíva, kaple sv. Anny – poutní
mše svatá
• SO 7. 8. v 15.00 Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince – poutní mše svatá
• NE 8. 8. v 8.00 Vrčeň, kostel sv. Vavřince – poutní mše svatá
• NE 15. 8. v 8.00 Myslív, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní
mše svatá
• NE 15. 8. v 11.00 Zelená Hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté
– poutní mše svatá
• NE 15. 8. v 15.00 Mladý Smolivec, kaple sv. Vavřince – poutní
mše svatá
• ÚT 17. 8. v 17.00 Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše
svatá k výročí posvěcení
• SO 21. 8. v 15.00 Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté
– poutní bohoslužba
• NE 22. 8. v 11.15 Loužná u Myslíva, kaple Panny Marie Královny
– poutní mše svatá
• NE 22. 8. v 15.00 Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní
mše svatá

Dobré vztahy se
Žďárem pokračují
Vztahy mezi farností Žďár nad Sázavou a Nepomukem se nadále
rozvíjejí, čemuž výrazně napomáhá vzájemná historie trvající téměř
800 let. (Mniši z kláštera pod naší Zelenou horou založili v roce 1252
klášter ve Žďáru nad Sázavou, kde na počátku 18. století vyrostl Santiniho kostel sv. Jana Nepomuckého na tamní Zelené hoře.)
Začátkem července navštívila mládež z Vysočiny spolu s P. Vladimírem Záleským Nepomucko v rámci „Farního puťáku“, putovního
tábora. Prohlédli si zámek Zelená Hora, šokem pro ně bohužel byla
modlitba v kostele za náš kraj za zvuku „kadence samopalu“ v rámci
filmových ukázek z expozice Černí baroni i zakrytí oltáře komunistickými hesly. Chuť si naopak spravili vlídným přijetím, prohlídkou
nepomuckých muzeí, obce Klášter i ubytováním v prostoru nepomucké fary. Budeme se těšit na viděnou nejen během plánované podzimní exkurze na Vysočinu či na jubilejní výstavě obrazů Ladislava
Čáslavského k jeho 80. narozeninám, která by měla proběhnout ve
Žďáru v srpnu 2022.

V Městském muzeu a galerii Nepomuk si můžete prohlédnout panelovou výstavu nazvanou Pouťová ohlédnutí. Jedná se o výstavu fotografií zachycujících dlouholetou tradici poutí v Nepomuku. Stejně
jako v letošním roce, kdy si připomínáme 300 let od blahořečení
svatého Jana Nepomuckého, oslavovala se i další významná výročí
spojená s tímto světcem.
Největší oslavy se odehrály v roce 1993, u příležitosti 600. výročí od
umučení našeho nejslavnějšího rodáka. Mezi hosty tehdy nechyběli
nejvyšší vládní představitelé a rovněž prezident Václav Havel.
Výstava je součástí prohlídkové trasy muzea a prohlédnout si ji
můžete do konce září 2021.
Svatoslava Kožíková,
Městské muzeum a galerie Nepomuk

foto Pavel Motejzík
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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
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vzpomínka

vzpomínka

Dne 4. srpna 2021 uplyne šest let
od chvíle, co nás opustil pan Karel Baroch.
Stále vzpomíná manželka s dcerou Lenkou,
syn Karel, vnučky s rodinami a pravnoučaty.

Slunce nám bez tebe nesvítí, vždyť slzy zastřou i nebe,
kamkoli oči dohlédnou, všude hledají tebe.

vzpomínka

Dne 17. září 2021 uplyne dlouhých 46 let, co nás navždy
opustil Bohoušek Ježek z Mohelnice.
S láskou stále vzpomíná tatínek a sestra s rodinou.
A dne 9. srpna 2021 jsou tomu tři roky, kdy zemřela
paní Danuše Ježková z Mohelnice.
S láskou stále vzpomíná a nikdy nezapomene manžel a dcera s rodinou.

Dne 22. srpna 2021 uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustil pan Josef Václavek,
a dne 22. srpna 2021 uplyne pět let, kdy nás navždy
opustila paní Alena Václavková.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzní.

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

vzpomínka
Dne 4. srpna uplynulo šest let, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Tomka z Maňovic.
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli s námi.
Manželka s rodinou

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.

Kontakt: Oso
obně v cukrárně v Blatné, nebo na
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

vzpomínka
Dne 13. srpna uplyne již pět let
ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Anna Šelmátová ze Zahrádky.
Stále vzpomínají manžel Zdeněk,
syn Zdeněk s rodinou a dcera Markéta s rodinou.
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E–mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–neděle 8.30–11.30 / 12.00–17.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální situaci
ohledně pandemie a vládních nařízeních.
NEPOMUK / srpen 2021
11. 5. – 30. 9. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře zámku
Zelená Hora včetně exponátů z opery Libuše, otevřeno úterý–neděle
10.00–17.00 (polední pauza 11.30–12.00), Městské muzeum a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea
14. 5. – 30. 9. Audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla Jirana
– fotografie z novodobých svatojánských oslav a poutí u nás i v zahraničí,
Svatojánské muzeum, www.sjmn.cz
11. 6. – 26. 9. Filmová expozice … aneb Terazky se vrací!, Zámek Zelená
Hora, otevřeno každý pátek, sobotu, neděli od 10.00 do 17.00 hodin,
www.cernibaroni.cz
7.–26. 9. Ozvěny baroka v Nepomuku – výstava obrazů Ateliéru K, Městské
muzeum a galerie Nepomuk, vernisáž výstavy 6. srpna v 17.00 hod.
1. 7. – 31. 8. Pouťová ohlédnutí – výstava fotografií nepomuckých svatojánských oslav a poutí před rokem 1993, sál Městského muzea a galerie Nepomuk,
prohlídka v rámci okruhu Městského muzea Nepomuk
9. 7. – 14. 9. Ve znamení tří deklarací – výstava, kostel sv. Jakuba Většího
28. 7. – 29. 8. Nepomuk v detailech II – výstava fotografií Fotoklubu Nepomuk,
Otevřená galerie na Zelenohorské poště
31. 7. – 1. 8. XXXX. Nepomucký trojúhelník – závod historických motocyklů
a sajdkár, Nepomuk, www.amknepomuk.cz
1.8. Nepomucká plavaná – V. ročník rybářských závodů, Klášter u Nepomuka,
startovné 300 Kč
1. 8. Bollywood – seminář v indických veselých rytmech s pražskou lektorkou Vendulkou Pánkovou, přihlášení a platba předem 340 Kč, od 11.00 do
13.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
1. 8. Zdravé pánevní dno – kurz pro ženy s akreditovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou, přihlášení a platba předem 900 Kč, od 14.00 do 18.00 hodin,
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
2. 8. Henna – přírodní barva na vlasy i zdobení těla – zdravá varianta barvení vlasů, teorie a praxe malování hennovou pastou na sebe (v ceně tubička
henny na doma), cena 250 Kč, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
4. 8. Hooping – tanec s obručí s lektorkou plzeňského studia Fitdance Art
Lucií Matějkovou – za horkého počasí a/nebo velkého zájmu se bude seminář konat venku na zahradě Arciděkanství, přihlášení a platba předem, cena
290 Kč / 190 Kč (děti do 10 let), od 17.00 do 19.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
4. 8. Matky – letní kino Nepomuk, hřiště u ZŠ Nepomuk, začátek promítání
21.00 hodin, vstupné 100 Kč
5. 8. Gump – pes, který naučil lidi žít – letní kino Nepomuk, hřiště
u ZŠ Nepomuk, začátek promítání 21.00 hodin, vstupné 100 Kč
6. 8. Pelíškové – pop-rocková kapela z Nepomuka a Klatov, od 20.00 hodin,
Malá letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné

7. 8. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí
A. Němejce, vstup zdarma
7. 8. Vodnická pohádka – zahraje Pohádkové divadlo Řimbaba, od 10.00 hod.,
Malá letní scéna Nepomuk (v případě nepříznivého počasí sál Městského
muzea a galerie Nepomuk), vstupné 40 Kč
7. 8. Šarlatán, film s Ondřejem Trojanem v hlavní roli oceněný čtyřmi Českými
lvy, Zelenohorská pošta, začátek projekce 21h, vstupné 100 Kč
11. 8. Jak jsme hráli čáru – letní kino Nepomuk, hřiště u ZŠ Nepomuk, začátek
promítání 21.00 hodin, vstupné 100 Kč
12. 8. Krajina ve stínu – letní kino Nepomuk, hřiště u ZŠ Nepomuk, začátek
promítání 21.00 hodin, vstupné 100 Kč
13. 8. Bratři Hradečtí – pěvecké bratrské duo pohybující se v nejrůznějších
hudebních žánrech, https://bratrihradecti.cz, od 20.00 hodin, Malá letní scéna
Nepomuk, vstupné dobrovolné
13. 8. DJ Machy Man & Jandy, drum´n´bass, liquid funk, jungle, Zelenohorská
pošta, od 21h, vstup zdarma
14. 8. Michal Šeps, komorní reggae koncert finalisty soutěže Česko hledá
Superstar, Zelenohorská pošta, od 20h, vstupné 100 Kč
15. 8. Tvoření upcyklovaných šperků se Zuzanou Smithovou – přihlášení
a platba 390 Kč předem, od 15.00 do 18.00 hodin, Centrum volnočasových
aktivit Fénix Nepomuk
14.–15. 8. Propagační turnaj v české dámě – zahájení 14. 8. ve 13.30 hodin v restauraci U Zeleného stromu, přihlášky na telefonním čísle:
732 531 087
18.–22. 8. Pěší pouť z Prahy (z Karlova mostu) do Nepomuka – cesta povede
přes Skalku u Mníšku pod Brdy, Svatou Horu, Rožmitál a Třemšín, bližší
informace u fr. Matyáše Razíma FSSP (matyas.razim@gmail.com)
20. 8. MRKLM – crossover–indie / Klatovy, www.mrklm.cz, od 20.00 hodin,
Malá letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné
21. 8. Rybí hody na Zelené Hoře (ochutnávka rybích specialit zdarma) - doma
uzená makrela, doma uzený pstruh, kapří hranolky, rybí salát, pepřenky,
zavináče, pečenáče, stříbrňáky, makrela a pstruh na grilu a mnoho jiných
rybích specialit. Hraje: Wagabund
21. 8. Havel, film režiséra Slávka Horáka, Zelenohorská pošta, začátek promítání ve 21h, vstupné 100 Kč
26 .8. Rivalové, film z prostředí Formule 1, Zelenohorská pošta, začátek promítání ve 21h, vstupné dobrovolné
27. 8. TIK TAK – Divadlo z Pošumaví, https://www.divadlozposumavi.cz/, od
20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné
27. 8. Sex Deviants, P.V.A., Life Inside Out, punkový minifestiválek na závěr
prázdnin, Zelenohorská pošta, začátek 18h, vstupné 150 Kč
29. 8. S hasiči hurá do školy – soutěže, skákací hrad, malování na obličej,
jízda na koních, technika IZS, ukázka práce hasičů, zakouřený stan, bubliny
z hasičské pěny, od 13.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk, pořádá SDH Nepomuk
do 31. října Venkovní pátrací hra Za tajemstvím sv. Jana – stanoviště
s různými úkoly v okolí Zelené hory (Během dne vhodné pro rodiny
s malými dětmi a kočárky, po setmění pro starší děti (cestu nutno
projít s vlastní čelovkou, nebo světlem). Aby byla hra prožita všemi
smysly, doporučujeme obstarat dopředu tzv. Tajemný balíček, který bude
k dispozici za dobrovolný příspěvek v Infocentru Nepomuk. Připravilo
MC Beruška, z. s.)
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do 30. 9. DíkůVzdání aneb O kravách a lidech – výstava v prostorách zámku Hradiště, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.,
www.muzeum–blovice.cz
do 30. 9. Království hraček ze Skašova II. – obnovená výstava, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., www.muzeum–blovice.cz
do 29. 8. Život a dílo filozofa a malíře Josefa Matějky – výstava přibližující život a práci akademického malíře a výtvarného pedagoga Josefa Matějky, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
www.muzeum–blovice.cz

5.8. Co je toto, táto? – hudební divadlo Hnedle vedle, od 17.00 hodin,
vstupné zdarma, náměstí Spálené Poříčí
6. 8. Hurá do džungle – okouzlující animované dobrodružství pro děti
i rodiče, od 21.00 hodin, letní kino Neurazy
6. 8. Vernisáž výstavy obrazů a kreseb Návraty Věry Šlechtové
– od 18.00 hodin, Infocentrum Spálené Poříčí
6. – 8. 8. Hudební a taneční festival „We want your soul“, pořádá Organicfarm Soběsuky, www.organic-farm.cz

24. 6. – 21. 8. Léto za liďákem – kulturní akce, oblíbené letní kino
v Blovicích

7.– 8. 8. European championship trial 2021, závodiště Kramolín,
www.amknepomuk.cz

3. 7. – 31. 8. Výstava obrazů Růženy Šeré a Miroslavy Pohankové,
zámek Lnáře

10. 8. a 31. 8. Zločin v salónu – staň se detektivem – od 10.00 do
14.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, vstupné 50 Kč

3. 7. – 22. 8. Toulky krajinou – výstava Josefa Černého, denně od
10.00 do 16.00 hodin, zámek Chanovice

12. 8. Lení kino Blovice – Šarlatán – začátek ve 21.00 hodin, poslední
letošní film za lidovým domem

3. 7. – 10. 8. Jan Funer – výstava obrazů, zámek Chanovice

13. 8. Matky – komedie ČR, začátek promítání ve 21.00 hodin, letní
kino Neurazy

13. 7. – 31. 8. Prázdninové otevřené dílny – začátek od 10.00, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích
1. 8. Extra Band Revival – od 17.00 hodin, letní kino Makov
3. 8. a 24. 8. DíkůVzdání aned O kravách a lidech – od 10.00 do
14.00 hodin, doprovodný program k probíhající výstavě, vstupné
50 Kč, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
4. 8. a 27. 8. Žinkovy – Potštejn – Obrovo hradiště (komentovaná prohlídka vybraných archeologických lokalit), od 10.00 do
12.00 hodin, termín nutný zarezervovat, pořádá Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích

17. 8. Dotýkej se, prosím – výstava, od 10.00 do 14.00 hodin, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, vstupné 50 Kč
20. 8. Koncert pro Johánka z Pomuku – sopranistka Gabriela
Eibenová za doprovodu trumpetisty Jaroslava Halíře a varhaníka Vladimíra Roubala, od 19.00 hodin, kostel sv. Mikuláše
Spálené Poříčí, předprodej v Infocentru Spálené Poříčí 100 Kč,
na místě 120 Kč
28. 8. Blovice archeologické – historické sklepení východního křídla
zámku, od 10.00 do 14.00 hodin, termín nutný zarezervovat, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích

Nepomucké infocentrum soutěží v anketě oblíbenosti
Asociace turistických informačních center České republiky
(A.T.I.C. ČR) spolu s vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. pořádá
již 12. ročník celorepublikové ankety o nejoblíbenější turistické
informační centrum.
Chcete-li podpořit nepomucké infocentrum, můžete hlasovat na
tomto odkaze:
https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/230/kulturni-a-informacni-centrum-nepomuk
Je třeba kliknout na tlačítko Hlasovat a poté zadat e-mailovou adresu
a v e-mailu svůj hlas potvrdit.
Hlasovat je možné do 31. srpna, z jedné e-mailové adresy lze poslat
jeden hlas do každého kraje.
Děkujeme za vaší podporu!

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

Pronajmu byt 3+1 v Nepomuku Na Vinici. Tel. 605 868 925
Prodám tři chrom. postele, dvě dřevěné + matrace, stan Mamaia,
kemp. stolek, PB vařič + bomba, nafuk. matrace, 2 kusy tlač. telefonů.
Tel. 704 268 799

Sháním pro syna Simsona s SPZ či Pionýra s SPZ či Jawu Čezetu
a koupím na vysokou trávu bubnovou či lištovku. Tel. 703 860 317

Prodám středně velkou kárku – nafuk. kola, decimálku se závažím, ole‑
jové
zubové črpadlo,
dámskátel.:
kola,
pánské.
Tel. 704 268 799
Provozovna:
Seč 111,třiBlovice,
371jedno
520 349,
info@kovoodpad.cz

Klícky a klece na drobné ptáčky; andulky i větší pap.; vhodné do bytu, na
balkon či zahradu. Různé vel. i ceny dohodou. Tel. 776 153 573 Nepomuk

Prodám míchačku, tovární výroba, na 1 kolečko. Cena 2000 Kč.
Tel. 777 230 620

Alu disky (paprsek) s letním pneu 165x70x13, obuté, vyváž., jen nasadit
a jezdit. Nesjeté a neponičené z Felicie, za 1900 Kč. Tel. 776 153 573 Nepomuk

Nabízím stoly a židle, dřevěné nebo kov + umakart. Cena za kus
200 Kč. Stůl rozměr 80x80 cm. Tel. 777 230 620

Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV. Děkuji za nabídku.
Tel. 723 971 027

Prodám horské kolo značky Author, cena 1500 Kč, a držák na kola
na auto Citroen Saxo. Tel. 724 346 569

Prod. bezdr. tel. „Ufon“ nový za 200 Kč, zdravotní berle podpažní
i francouzské pár za 200 Kč. SMS. Tel. 776 693 073

Koupím lištovou sekačku MF70 Vari či bubnovou i v horším stavu třeba
i s obracečkou sena a řetězovou dlabačku. Tel. 703 680 317

Prodám páns. koženou černou bundu vel. 62 a pánské černé polobotky
vel. 13 za 300 Kč, bunda za 900 Kč. SMS. Tel. 776 696 073

Koupím Terru Vari Honda Mountfield či jinou frézu či malotraktor
Tk14 s nářadím. Tel. 703 680 317

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Koupím hoblovku srovnávačku se spodním protahem KDR Rojek
a koupím řetězovou dlabačku a tesařský hoblík na 380 V. Tel. 603 860 333
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