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Foto na titulní straně: Ukázka juda v podání Josefa Jiránka  
na Dětském dnu  ve Dvorci v červnu 2016, foto archiv Josefa Jiránka
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Slovo starosty

 
 
Vážení občané,

na jednání zastupitelstva na sklonku loň-
ského roku byl schválen rozpočet města 
na rok 2020. Jeho součástí je plán investic, 
který si můžete prohlédnout v Nepom-
uckých novinách na straně 8. Největší 
z nich je nikoli překvapivě budování obyt-
ných zón na Daníčkách a Pod oborou. Ale 
chceme se věnovat mimo jiné i rekon-
strukci Fénixu. Tématem únorových novin 
je zavedení mýta na silnici I/20. Můžeme 
se dohadovat, zda se projeví na provozu 
kamionů v Nepomuku, čas ukáže, jak to 
bude ve skutečnosti. Další zpráva je bo-
hužel smutná, na Vánoce zemřel Ing. Petr 
Jenčík, nejen prádelský lihovarník, ale 
také předseda Matice sv. Jana a významná 
osobnost Nepomucka. Vzpomínku mu 
věnujeme na stranách 10 a 11. Rozho-
vor do tohoto čísla poskytl Josef Jiránek, 
předseda TJ Slavoj Dvorec. Ve Slavoji se 
mohou pochlubit novým multifunkčním 
hřištěm, které vám v novinách představují. 
Na závěr bych vás chtěl pozvat na tradiční 
pietní akt k uctění památky obětí sestře-
leného amerického bombardéru B24J 
Liberator, který se bude konat v sobotu 
22. února. Při této příležitosti bude letos 
na přednášce historika Mgr. Karla Fouda 
představen český překlad knihy Poslední 
mise Miss Fortune.

 
Jiří Švec, starosta města

Rybova mše před Vánoci opět zaplnila kostel
Tradiční nepomucká akce proběhla v sobotu 21. prosince v kos-
tele svatého Jakuba. Českou mši vánoční si návštěvníci vyposlechli 
v podání sboru Canto nepomucenum a jeho hostů pod vedením 
sbormistryně Jany Vopalecké a Píseckého komorního orchestru, 
tentokrát pod taktovkou dirigenta Václava Krause. Na varhany hrál 
Petr Vopalecký.

foto web Písecký komorní orchestr

Děti z Berušky vyrazily na Tříkrálovou sbírku
Ve dnech 3. až 5. ledna proběhl další ročník Tříkrálové sbírky v Nepo-
muku a okolních obcích. I letos se zúčastnily děti z mateřského 
centra Beruška ve věku dva až sedm let. Moc děkujeme všem dárcům 
za přispění do kasiček a těšíme se na další ročník.

Tým MC Beruška

Dvorec rozesmál Zdeněk Troška
Ráda bych poděkovala jménem všech diváků za nádherný večer 
uspořádaný 10. ledna v Kulturním domě ve Dvorci. Mohli jsme 
tu přivítat vynikající dvojici umělců – Zdeňka Trošku a Simonu 
Klímovou. Zažili jsme silnou dávku humoru prokládaného pís-
ničkami, který byl pro nás přímo úžasnou relaxací a posílením 
bránice. Byl to prostě fantastický zážitek. Děkujeme za něj!

Kamila Dostálová, foto Pavel Motejzík

Pro zájemce je v nepomuckém Infocentru ke koupi posledních 
několik kusů knih pana Zdeňka Trošky s podpisem autora: Nebe 
v hubě aneb Crocht, chrocht… a pokračování Nebe v hubě 2 aneb 
Čertův švagr. Každá za cenu 260 korun.

Na přednášce budou představeny 
sošky pro americké turné

Na svatojánské přednášce dne 12. února v prostorách arciděkanství Nepomuk budou 
představeny tři nové moderní bronzové sošky od Václava Česáka, které slouží zároveň 
coby relikviáře pro zem z místa rodiště (Nepomuk) a působení a smrti (Praha) celosvě-
tově nejznámějšího českého světce sv. Jana Nepomuckého. Díla se v březnu vydají na svou 
pouť do Spojených států amerických, kde budou darem předány do patrně nejkrásnějších 
svatojánských kostelů světa, umístěných v New Yorku, Chicagu a St. Louis. Zde se zároveň 
odehrají česko-brazilské koncerty komorní hudby. Zkrácený záznam z programu odvysílá 
Česká televize v zimním vysílacím čase v pořadu Cesty víry. Sošky byly vyrobeny a turné 
se koná za výrazné finanční i organizační podpory amerických mecenášů a organizací. 
Více informací o turné najdou zájemci na www.svatynepomuk.cz.
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Prosíme majitele psů, aby 
při platbě poplatku přinesli 
k nahlédnutí očkovací průkaz 
psa – čísla čipu. Děkujeme 
za vstřícnost. MěÚ Nepomuk

Dotace na zachování 
a obnovu kulturních památek 
Plzeňského kraje 2020
 
 
 
 
V letošním roce Plzeňský kraj opět, mimo jiné, podporuje projekty 
v programu na zachování a obnovu kulturních památek. Program 
se dělí na jednotlivé dotační tituly: 

Č. 1 Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité 
kulturní památky nebo národní kulturní památky 2020
Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se 
zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité 
kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná 
se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, 
výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního 
řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných 
umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
Žádost podává vlastník kulturní památky. Maximální požadovaná 
částka žádosti o dotaci 1 milion Kč.

Č. 2 Dotace na  restaurování ohrožených nemovitých kulturních 
památek – děl v exteriéru 2020
Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních pamá-
tek – uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. 
Žádost podává vlastník kulturní památky. Maximální požadovaná 
částka žádosti o dotaci 350 000 Kč.

Č. 3 Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité 
kulturní památky 2020
Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kul-
turní památky. Žádost podává vlastník kulturní památky. Maxi-
mální požadovaná částka žádosti o dotaci 500 000 Kč.

Žádosti od 15. 1. 2020 do 12. 2. 2020.
Více na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

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

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

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

MVDr. Ladislav Janovec
ordinace pro malá zvířata
oznamuje změnu ordinační doby  
platnou od 1. 3. 2020:

 
 
 
 
 
 
 
 
Pondělí 14.00–18.00
Úterý 10.00–12.00 14.00–17.00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 10.00–12.00 14.00–17.00
Pátek 11.00–13.00

Pondělí a pátek  
ordinace v Kasejovicích
8.00–10.00
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Krátké zprávy Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V období od 15. prosince 2019 do 14. ledna 2020 byla policisty 
nepomuckého obvodního oddělení řešena řada případů, alespoň 
s některými z nich bychom vás rádi seznámili.

Hned dopoledne 16. prosince zastavila hlídka OOP Nepomuk 
v Třebčické ulici v Nepomuku osobní automobil zn. Škoda Felicia. 
Jeho řidička nepředložila všechny doklady předepsané k řízení 
a provozu motorového vozidla. Následnou lustrací bylo zjištěno, 
že vozidlo nemá sjednáno tzv. povinné ručení.

V nočních hodinách 22. prosince policisté přistihli na nepo-
muckém náměstí řidiče osobního automobilu zn. Peugeot 106, 
který byl pod vlivem alkoholu. Provedená dechová zkouška zjistila 
hodnotu 0,39 promile alkoholu v dechu.

Dopoledne 27. prosince byl za obcí Oselce směrem na Chano-
vice kontrolován řidič osobního automobilu zn. Mercedes-Benz. 
Ten se odmítl podrobit testu na přítomnost návykových látek 
a navíc měl vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel.

Dne 13. ledna ve večerních hodinách zastavila hlídka OOP 
Nepomuk v Nepomuku na silnici č. I/20 vozidlo zn. Peugeot 406. 
Jeho řidič se podrobil dechové zkoušce, kdy displej přístroje ukázal 
hodnotu 1,18 promile alkoholu v dechu. Navíc vyšlo najevo, že 
dotyčný není držitelem řidičského oprávnění.

Před půlnocí 14. ledna bylo ze strany nepomuckých policistů 
u Třebčic na silnici č. I/20 kontrolováno osobní vozidlo zn. Škoda 
Felicia. Provedený test ukázal, že jeho řidič je pod vlivem pervitinu.

Nepomucká policejní hlídka zasahovala v odpoledních hodi-
nách 16. prosince u požáru domu v obci Kasejovice. Jeho obyvatel 
se během něj nadýchal kouře a musel být převezen do nemocnice. 
Dům je následkem požáru neobyvatelný.

V nočních hodinách 4. ledna došlo ke vloupání do prodejny 
v obci Starý Smolivec a na místo byly vyslány hlídky OOP Nepomuk 
a OOP Blovice. Nepomučtí policisté zde za užití donucovacích pro-
středků zadrželi dva pachatele z Příbramska. Ti byli poté za sou-
činnosti blovické hlídky eskortováni na nepomuckou služebnu 
a v odpoledních hodinách putovali na policejní celu. V současné 
době jsou oba pachatelé ve vazbě.

Dne 6. ledna se hlídce OOP Nepomuk podařilo vypátrat a zatk-
nout osobu v celostátním pátrání. Tato byla poté eskortována 
k Okresnímu soudu Rokycany.

Za poslední týdny se vyskytlo několik případů, kdy neznámý 
pachatel blíže nezjištěným způsobem vnikl do společných prostor 
bytových domů a odcizil obuv. V jednom případě byl tento čin 
dokonce spojen s odcizením motorové koloběžky. Žádáme proto 
občany, aby si řádně zabezpečovali své osobní věci a nevpouštěli 
do domu osoby, které neznají. Vzhledem ke skutečnosti, že město 
Nepomuk nedisponuje kamerovým systémem, prosíme občany, aby 
byli pozorní ke svému okolí a případně nás kontaktovali.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Šťastná věž je v soutěži Rozhledna roku 2019. Spálenopoříčskou roz-
hlednu Šťastná věž, kterou vybudoval pan Lukáš Kvídera z vlastních 
prostředků bez jakékoliv dotace rekonstrukcí bývalého zásobníku 
na piliny v továrně na nábytek, můžete do 29. února podpořit v anketě 
vyhlášené Klubem přátel rozhleden na http://kpr.kvalitne.cz/.

Převozník pražský uctil předsedu Matice. Zdeněk Bergman zorga-
nizoval v sobotu 25. ledna vzpomínkovou plavbu na lodi Nepomuk 
po Vltavě k poctě Ing. Petra Jenčíka, lihovarníka a předsedy Matice 
sv. Jana Nepomuckého. Akce se zúčastnila širší rodina a přátelé 
zesnulého.

V Klášteře vybrali staronového starostu. Na veřejném jednání 
zastupitelstva obce Klášter dne 28. prosince byl zvolen starostou 
pan Zdeněk Bartošek a místostarostou pan Marek Reisich. Novou 
zastupitelkou se stala paní Lucie Jabůrková.

Restaurace Angusfarm Soběsuky si polepšila v Maurerově výběru. 
Pro rok 2020 se v Maurerově výběru Grand restaurant umístili 
na 43. místě. Prestižní žebříček TOP 100 vychází z hlasování samot-
ných návštěvníků restaurací.

Nadšenci zahájili rok výšlapem na Štědrý. Na Nový rok se konal 
už 9. ročník tradičního výstupu na vrch Štědrý. K akci se připojilo 
okolo třiceti účastníků všech věkových kategorií.

Hasiči z Vrčeně mají nové výjezdové vozidlo. Hasičské auto Iveco 
Magirus, rok výroby 1990, vozidlo s cisternou pro prvotní zásahy, si 
vrčenští hasiči přivezli ve třetím lednovém týdnu z bazaru v Bavorsku 
za cenu v přepočtu 265 tisíc korun.

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

Přidej se do týmu největšího výrobce palet v ČR!

HLEDÁME KOLEGY 
PRO NÁSLEDUJÍCÍ POZICE:

▬  Řidič mezinárodní kamionové dopravy

▬  Údržbář a elektrikář
▬  Přípravář výroby 
▬  Obsluha rozmítacího centra
▬  Řidič VZV

Drahkov (Plzeň-jih)

▬  Údržbář a elektrikář
▬  Obsluha paletovací linky
▬  Řidič VZV
▬  Obsluha sušárenského centra
▬  Přípravář výroby

Dvorec, Kladrubce (Plzeň-jih)

Rybovka v pivní verzi se líbila

Ráda bych poděkovala touto cestou jménem nejen svým, ale i všech 
přítomných, za nádherné chvilky strávené 18. ledna se sólisty pěvec-
kého sboru Classicali Ensemble v pořadu Rybova mše v jedinečné 
pivní verzi. Byl to neuvěřitelný zážitek a my jsme velmi vděčni nejen 
účinkujícím, ale i vedení pivovaru Zlatá kráva za tak milý, zábavný 
a nezapomenutelný večer. Velké poděkování patří i panu Motejzíkovi, 
který se podílel na zprostředkování tohoto představení.

Kamila Dostálová

foto Pavel Motejzík
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Zastupitelstvo schválilo  
letošní rozpočet města

Na zasedání dne 12. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk rozpočet 
na rok 2020. Příjmy činí 107 659 200 Kč, běžné výdaje 93 975 120 Kč, kapitálové výdaje 
43 570 000 Kč a financování úvěru 5 149 535 Kč. Deficit rozpočtu na rok 2020 je ve výši 
35 035 455 Kč. Součástí rozpočtu je níže uvedený plán investic. Kompletní rozpočet najdete 
na: www.nepomuk.cz/article-files/2685-rozpocet-mesta-nepomuk-na-rok-2020.pdf

Dotace pro historické 
domy opět vyhlášeny

Již šestý rok patří mezi dotační tituly, které vyhlašuje město Nepo-
muk, program Obnova historického jádra města. Dotace jsou 
určeny na citlivé opravy starých domů nacházejících se na náměstí 
a v okolních ulicích, na plochách, které Územní plán Nepomuk 
vymezuje jako „Historické jádro“. Majitelé nemovitostí ležících 
v této lokalitě mají možnost získat příspěvek až 60 % uznatelných 
nákladů na jejich opravy a rekonstrukce. Cílem programu je zlep-
šení vzhledu veřejných prostranství prostřednictvím zachování 
a obnovy památkových hodnot dotčených objektů, takže mezi 
nejdůležitější hodnotící kritéria pro výběr podpořených záměrů 
patří zejména způsob provedení prací, použité materiály a tech-
niky a historická hodnota příslušného objektu. V předchozích 
letech byly z městského rozpočtu spolufinancovány například 
nové střešní krytiny z pálených tašek i přeložení historických bob-
rovek, opravy a výměny dřevěných oken či dveří, kompletní opravy 
i pouhé nátěry fasád. 

Bližší informace k programu je možné získat na webových 
stránkách města či na úseku památkové péče Městského úřadu 
v Nepomuku. Uzávěrka pro podávání žádostí je 28. února 2020.

Pavel Kroupa, předseda Komise památkové péče

Dotační program má za cíl uchovat historický ráz centra města.

Plán investic města Nepomuk na rok 2020 Rozpočet na rok 2020 v Kč

Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000

Sjezd I/20 u Třebčic 300 000

Chodník Nepomuk ‑ Dvorec 500 000

Zastávky na sídlišti 100 000

Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 2 200 000

Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A 1 200 000

Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách 600 000

Realizace energeticky úsporných opatření v mateřské škole Dvorec 2 500 000

Realizace základní umělecké školy při ZŠ 100 000

Víceúčelové hřiště základní školy 200 000

Dětská a workoutová hřiště 150 000

Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk 4 200 000

Rekonstrukce střechy ‑ Nádražní 476 200 000

Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly 100 000

Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu 100 000

Stavební úpravy pro nástavbu čtyř bytů Nepomuk ‑ Dvorec, U trati 343 200 000

Obytná zóna na Daníčkách 6 000 000

Obytná zóna Pod Oborou 6 500 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna ‑ Nepomuk, ul. U Sokolovny 500 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna ‑ Nepomuk, J.J.Ryby 100 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna ‑ Nepomuk, ul. U potoka 500 000

Nová trafostanice u základní školy Nepomuk 400 000

Rekonstrukce oplocení urnového háje 1 500 000

Klejnot ‑ procházková trasa v Nepomuckém lese 700 000

Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in‑line dráha, BMX) 100 000

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000

Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall) 100 000

Terasa ‑ Nám. A.Němejce 64 50 000

Nákup pozemků 2 000 000

Nové investice

Nákladní motorové vozidlo pro technické služby 2 000 000

Odstranění havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk ‑ 4. fáze 1 000 000

Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572 4 000 000

Kanalizace Nepomuk ‑ Dvorec 500 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna ‑ Nepomuk, ul.Zelenohorská 500 000

Stavební úpravy bytového domu Nepomuk ‑ U Sokolovny 558, 559 2 500 000

Průzkumný hydrogeologický vrt 100 000

Odvětrání úpravny vody Nepomuk 500 000

Čistírna odpadních vod Dvorec ‑ koncovka 300 000

Licence MS Server 2019 600 000

Rekonstrukce vstupu do informačního centra 70 000

Celkem 43 570 000
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V sobotu 4. ledna při mši svaté v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v Nepomuku jsme se rozloučili s Ing. Petrem Jenčíkem, mým bra-
trem, který ukončil svoje pozemské putování ráno na svátek sv. 
Štěpána, ve věku nedožitých 69 let. Zemřel ve svém domě, vybudo-
vaném před 25 lety, uprostřed své milované obce Prádlo.

Dovolte, abych v krátkosti připomněla jeho košatý životní osud 
a trochu na Petra zavzpomínala. Na začátek jsem si vypůjčila citaci 
slov jedné novinářky, která za Petrem přišla do jeho firemní kance-
láře. Myslím, že dobře vystihla to, jak Petr na lidi působil:

„Když člověk vejde do kanceláře majitele prádelského liho-
varu a zaostří v oblacích cigaretového dýmu, uvidí člověka, kte-
rého bych přirovnala k bodrým postavám francouzských románů. 
Trochu Colas Breugnon, střižený špetkou pařížského šarmu a jis-
tého zdravého nadhledu i zapálením pro to, co dělá. Inu, vliv Fran-
cie se nezapře.“

O jeho velké lásce k Francii se ještě zmíním, ale začněme 
od začátku. Petr se narodil v neděli na Boží Hod velikonoční v roce 
1951. Byl v pořadí druhým dítětem Marie a Vratislava Jenčíkových, 
jejich jediný syn mezi čtyřmi sourozenci. Domovem jim byl prádel-
ský lihovar, prostor dost velký na to, aby mohl Petr donekonečna 
objevovat něco zajímavého, místo, kde si mohl dosyta hrát se svými 
sestrami a vesnickými kamarády, provádět nezbednosti i spřádat 
svoje klukovské plány v mnoha zákoutích lihovarského dvora. 
Práci na zahradě a lihovarském poli příliš nemiloval, ale krmení 
stovky králíků si po určitý čas na starost vzal. Bylo to šťastné dětství 
v početné rodině s přísnou maminkou, která vedla své děti k Bohu 
(však také Petr už jako maličký začal ministrovat!) – dalo by se to 
nazvat pozemským rájem.

Prádelská národní škola, nepomucká základní škola a střední 
škola v Blovicích nevnesly do Petrova života žádné problémy. O co 
méně byl nadán manuálně a o co méně byl sportovní typ, o to více 
mu Pán Bůh nadělil schopnost logického uvažování. Měl nadání 
pro matematiku a učil se lehce i cizí jazyky. Jeho zálibou se stala 
hra v šachy, do níž ho uvedl jeho otec. Stal se členem šachového 
kroužku v Nepomuku. Jeho největším úspěchem bylo 2. místo 
v mezinárodním turnaji v Monacu. V roce 1968, v době, kdy povolil 
komunistický útlak, se sedmnáctiletému Petrovi poštěstilo vyces-
tovat legálně do „kapitalistické ciziny“, jak se tehdy říkalo. Spolu 
s dalšími devíti studenty byl v celostátním konkursu vybrán, aby 
ve francouzském Dijonu absolvoval tříleté studium na lyceu. Matu-
roval na něm v roce 1971. Pobyt ve Francii jej silně ovlivnil – láska 
k zemi galského kohouta u něj přetrvala do posledních chvil jeho 
života. Každým rokem se do Francie rozjel, prakticky bez cesty 
do Francie nemohl být. Brával s sebou kromě manželky a dětí i svoje 
přátele a připravoval před cestou precizní, podrobné itineráře.

V roce 1971 začal studovat na pražské Vysoké škole chemic-
ko-technologické. Vybral si – jinak tomu ani nemohlo být – obor 
kvasná chemie. Syn lihovarníka, vnuk lihovarníka, synovec liho-
varníka, z rodu vpravdě lihovarnického, neboť, jak měl spočítáno, 
v široce rozvětveném rodě jich bylo před ním deset. Sám říkal, že 
mu bylo od šesti let jasné, že půjde ve stopách svých lihovarnických 
předků. Po promoci v roce 1976 nastoupil na ředitelství do Zápa-
dočeských lihovarů a konzerváren v Plzni-Božkově – to už byl rok 
ženatý a měl se svou ženou Hanou, rovněž absolventkou VŠCHT, 
první dceru Moniku. V Božkově zavedl technologii a výrobu velmi 
kvalitní whisky – bylo to téma jeho diplomové práce a skutečně to 
byl mimořádný počin. Pracoval také jako vedoucí lihovaru v Prádle 

a krátkým extempore bylo jeho působení v mezinárodní organi-
zaci UNIDO. V roce 1991 založil firmu Jenčík a dcery. K Monice 
přibyla totiž Hana, jež se posléze vydala po cestě rodinné tradice, 
a benjamínek Terezka. Firma sídlí dodnes v bývalém prádelském 
mlýně. V prvním patře budovy sedával do noci Petr ve své kanceláři 
a vymýšlel nové likéry a lihoviny. Dával jim nápaditá jména – Krve-
saj, Elixír sv. Jana Nepomuckého (tzv. svaté pití), Prádelský voříšek, 
Černý baron… Jeho dílem je asi desítka nových alko-nápojů, což 
je pro jednoho lihovarníka úctyhodný počet. Založil také Odborné 
sdružení likérek a pálenic. 

Při rodinných sezeních nám nejednou vykládal o kvasinkách – 
na jeho zaujetí pro tyhle malé živé organismy nelze zapomenout, 
protože se mu v očích zračil nesmírný obdiv. O kvasinkách už toho 
moc nevím, ale vím, že je měl Petr moc rád.

Moc rád měl i rodnou vesnici Prádlo – přímo lpěl na místě, 
kde vyrostl. Na prádelských obyvatelích mu hodně záleželo, byť se 
ne vždy s nimi shodl. Chtěl být hybatelem dění v obci a mnohdy 
se mu to dařilo. V porevoluční době zastával funkci místostarosty 
a byl pak členem obecního zastupitelstva, podporoval nohejbalové 
turnaje Sokola, býval členem Sboru dobrovolných hasičů. Založil 
tradici štědrovečerního troubení a lze říci, že byl mecenášem prá-
delského kostela.

Srdeční záležitostí pro něj bylo šíření úcty k sv. Janu Nepomuc-
kému. Před jedenácti lety stál spolu s P. Slávkem Holým a P. Jiřím 
Čeplem u zrodu Matice SJN. Stal se jejím prvním předsedou a žil 
přípravami na jubilejní oslavy našeho světce v roce 2021 a 2029. 
Vehementně prosazoval výstavbu poutního domu v areálu arci-
děkanství. Zavedl v Nepomuckých novinách rubriku Svatojánský 
koutek a přispíval do Johánka, matičního časopisu.

Měl rád nejen kvasinky, Francii, Prádlo a sv. Jana Nepomuckého. 
Miloval především svou ženu, dcery, vnoučata. Dar víry, jejž dostal, 
předal. Ctil tradiční rodinu, své předky. Chodil rád na rodinné 
oslavy a my jsme tomu byli rádi, protože byl zábavný. Budou nám 
moc chybět jeho impozantní příchody s decentně drženou lahví jako 
dárkem ruce, jeho humor, vtip, dobrá nálada. Budou nám chybět 
jeho nápady, invence, rady, povzbuzení, uvážlivé soudy i jeho tvr-
dohlavost. Nelze zapomenout na jeho bujaře zpívané pijácké písně 
ve francouzštině, na to, jak nás dával do pozoru při Gaskoňských 
kadetech. Jeho nejúspornější, leč mnohovýznamové vyjádření „No 
jo, no!“ bylo vždy doprovázeno zvláštním pousmáním. A my věděli, 
že Petr ví. Dnes už opravdu ví.

 
Milý Petře, Peťárku, Péťo, věříme, že přijdeš na tu největší oslavu v nebi. 
Ať Tě před Boží trůn doprovází Panna Maria, ke které ses s důvěrou 
obracel ve své nemoci modlitbou sv. růžence, ať je Ti průvodcem sv. 
Jan Nepomucký, neboť šíření úcty k němu Ti velmi leželo na srdci, ať 
Tě doprovází sv. Mikuláš, patron lihovarníků, jehož sochu jsi obstaral 
pro prádelskou kapličku, ať Ti jdou po boku cisterciáčtí mniši z fran-
couzského Burgundska, odkud jsi chtěl přivézt kámen na zhotovení 
nového oltáře v prádelském kostele (bylo to Tvoje poslední velké přání, 
leč zamítnuté), a ať Ti sv. Petr, Tvůj křestní patron, odemkne nebes-
kou bránu! Kéž je Ti Bůh milostiv! Vždyť jsi v Něho neochvějně věřil! 
Et merci pour tout, notre cher Pierre!

Děkuji všem, kteří jste se za Petra modlili a budete se modlit.

Marie Bílková

Ing. Petr Jenčík
* 25. března 1951 — † 26. prosince 2019

foto Milan Demela
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Téma: Zavedení mýta  
na silnici I/20

Vážení občané, zaznamenali jste změnu 
v pohybu kamionů v našem městě  
a okolí po zavedení mýta na I/20?  
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

Nepomucké noviny / únor 202012 téma k diskuzi

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Zahrnutí silnice I/20, která prochází naším městem, do mýtného 
systému nemůže mít podle mého mínění prakticky žádný vliv 
na naše město ani na okolní obce. Téměř denně tuto komunikaci 
využívám pro cesty do Plzně a zpět a mohu říci, že jsem vůbec 
nezpozoroval, že by se v dopravě na "dvacítce" od počátku roku 
vůbec něco změnilo. Důvody jsou zřejmé. Pro dopravce není žádná 
zajímavější, čímž mám na mysli levnější, alternativa.
 

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Podle mého vůbec žádný, objízdné trasy jsou nereálné. Možná, 
že dojde spíš k poklesu kamionů. Bude totiž jedno, zda jedou 
po dálnici, či ne. Dosud byla snaha jezdit tzv. spodem na Brno 
docela výhodná.

Miroslav Němec ml. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Důvodem zavedení mýta na komunikaci I/20 mezi Plzní a Českými 
Budějovicemi je bezpochyby skutečnost, že se vozidla nad 3,5 tuny 
vyhýbají při dálkové dopravě dálnici a tuto objíždí po uvedené 
komunikaci. Jako pozitivní dopad zavedení mýta lze očekávat 
snížení dálkové kamionové dopravy přes Nepomuk a okolní obce, 
nacházející se na komunikaci I/20, a tím i snížení hluku a emisí 
a zvýšení bezpečnosti dopravy na této komunikaci. Jisté snížení 
kamionové dopravy je myslím možné již pozorovat. Negativním 
dopadem pak může být zvýšení nákladů na dopravu pro místní pod-
nikatele, kterým se bezpochyby zvýší výdaje na hrazení mýtného.

Jiří Švec (ANO 2011, bezp.)
Na hodnocení nového zpoplatnění I/20 je příliš krátká doba. Kraj 
bude zátěž nezpoplatněných úseků vyhodnocovat až ve 3.–4. měsíci 

2020. Ale již nyní je zřejmé, že je nutno zpoplatnit úsek Všeruby–
Domažlice–Klatovy–Horažďovice–Strakonice–Vodňany a další 
úseky Přeštice – Nepomuk a Kotouň–Horažďovice. Zde se již pro-
kázal vyšší průjezd zahraničních kamionů jezdících podle navigace.
U nás ve městě budeme porovnávat výstupy z průjezdného radaru 
z 12/2019 a 2.–3. měsíc 2020.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Jasnou odpověď na tuto otázku zřejmě nemají ani na Ministerstvu 
dopravy nebo jiných místech, která se tím zabývala. Vše ukáže čas.
Pokud by měl přijít výrazný pokles průjezdu velkých náklaďáků, 
pak jen dobře, ale popravdě tomu moc nevěřím. Trochu je mi líto, 
že dopad to bude mít i na místní, ale s tím se nic nenadělá. Ono 
je to spíš o koncepci toho, že vybrané silnice měly být především 
dopravně zmodernizovány (o stoupacích pruzích z obou stran 
na Vlčtejn tu mluvil pan Ťok už před léty, dále je tu obchvat Chvá-
lenic či Kasejovic…), a takhle to vypadá, že si na to musí "dvacítka" 
nejdřív vydělat. Máme štěstí, že jsme jen tečnou I/20, přesto nás 
trápí přecházení od Normy ke hřbitovu. Nechtěl bych být ve stejné 
funkci v Kasejovicích, Chválenicích nebo jiných obcích, kde jde 
silnice středem obce.

Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2020 rozšířilo na dalších 868 kilometrů silnic I. třídy. 
Nově podléhá zpoplatnění i silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Dále pak I/3 od Benešova 
směrem na Tábor, silnice I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna. 
Místo stávajících 234 kilometrů je nově od letošního roku zpoplatněno celkem 1 102 kilometrů. 
Rozšířil se také počet kilometrů zpoplatněných dálnic – o 13,9 kilometrů dálnice D1 mezi Lipníkem 
nad Bečvou a Předmostím a o 21 kilometrů dálnice D3 mezi Úsilným a Veselím nad Lužnicí. Celkem 
je po účinnosti novely zpoplatněno 1 307 kilometrů dálnic. Novela vyhlášky o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných mýtným zavádí mýto na celkem 37 úsecích silnic I. třídy (původních 
i nově zpoplatněných), tedy na komunikace, které jsou určeny k mezistátní a dálkové dopravě. Roz-
šířením zpoplatnění se mají zvýšit příjmy státního rozpočtu na investice do obnovy a rozvoje silniční 
infrastruktury o 1–1,5 miliardy korun.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Proti rozšíření mýta ale protestují obce i kraje. Obávají se, že někteří řidiči nákladních aut budou 
zpoplatněné úseky objíždět po silnicích nižších tříd.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: "Jaký dopad 
na Nepomuk a okolní obce bude mít podle vás zave-
dení mýta pro vozidla nad 3,5 tuny na silnici I/20 
mezi Plzní a Českými Budějovicemi?" 
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Pšeničky na vánočním turné

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dětský lidový soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk pobočky v Kasejovi-
cích absolvoval v předvánočním čase šňůru posledních vystoupení 
roku 2019. Byli jsme pozváni jako hosté na vernisáž knihy „Kořeny“ 
paní Hany Gerzanicové, která se konala dne 19. listopadu v Městské 
galerii Nepomuk.

„Plzeňská věž převyšuje kopce…“ – nejen tato písnička zazněla 
v podání Pšeniček dne 27. listopadu přímo pod plzeňskou věží 
na zaplněném náměstí Republiky na adventních trzích, a to hned 
ve třech blocích od 15.30, 16.30 a 17.30 hodin. Moc nás potěšilo, 
že se na naše vystoupení přišly podívat také naše bývalé členky 
Adéla Konvářová a Barbora Petrášková, nyní studující v Plzni. 
V závěrečném vystoupení si s námi i zazpívaly.

V pátek 6. prosince jsme využili příležitost reprezentovat město 
Nepomuk na vánočních trzích v německém Kemnathu. Byla to 
naše první zahraniční cesta.

Z nepomuckého náměstí jsme odjížděli s hodinovým zpoždě-
ním způsobeným technickými problémy autobusu. Do Kemnathu 
jsme tak dorazili těsně před plánovaným časem našeho vystou-
pení. Rychle jsme vyndali nástroje a naladili. Ani jsme si nevšimli, 
jaká je zima. Tu jsme pocítili až během hraní, když prstíky začaly 
mrznout a nástroje se rozlaďovaly. Po každé písničce jsme si na pár 
vteřin museli zahřát ruce v kapsách. Na zaplněném náměstí jsme 
koncert zdárně zvládli i díky podpoře rodičů a členů delegace 
města Nepomuk. Odměnou nám byly drobné dárky od starosty 
Kemnathu a poukázky na občerstvení. Do Nepomuku jsme se 
vrátili po půlnoci, unavení, ale spokojení. Chtěli bychom tímto 
poděkovat městu Nepomuk, které uhradilo cestu do Kemnathu 
i rodinným příslušníkům souboru a na naše zimní vystupování nám 
zaplatilo výrobu jednotných čepic a šál.

Další naše vystoupení se uskutečnilo 8. prosince na vánočních 
trzích v Janovicích nad Úhlavou, kam jsme cestovali zapůjčeným 
autem Městského úřadu Kasejovice s řidičem Lubošem Dardou, 
kterému moc děkujeme, že se stal naším „dvorním“ řidičem. 

Poté už nás čekalo vystoupení v Kasejovicích, kde jsme 
18. prosince společně s Kasejovickým pěveckým sborem a skupi-
nou Brumendo tvořili program před Vánočním zpíváním koled 
s Českým rozhlasem Plzeň na místním náměstí. Děkujeme sku-
pině Brumendo za zapůjčení aparatury a skvělé nazvučení nejen 
našeho vystoupení.

Naše „vánoční turné“ jsme zakončili na klatovském náměstí 
dne 20. prosince jako hosté ve vánočním programu ZUŠ Klatovy. 
Děkujeme dětem, že všech 25 vystoupení v roce 2019 zvládly 
i přesto, že někdy jsme neměli úplně ideální povětrnostní pod-
mínky. Dovolte nám touto cestou poděkovat také rodičům dětí ze 
souboru za jejich podporu a pomoc při zabezpečení všech vystou-
pení. Všem spoluobčanům přejeme do nového roku hodně zdraví 
a rodinné pohody.

Oldřich Ondrušek a Romana Blanková,  
vedoucí souboru

Nabídka platí od 29. 1. do 25. 2. 2020  
v prodejně „U Stodoly“
Kapucín polotučný tvaroh 250g 19,90 Kč
Choceňské tradiční pomazánkové 200g 25,90 Kč
Kunín smetana 12% 200g 14,90 Kč
Rodinné 82% 200g 22,90 Kč
Písecký Gothaj cena za 1kg 89,00 Kč
Uzené vepř. ocásky cena za 1 kg 119,00 Kč
  
Nabídka platí od 29.1. do 11.2. 2020  
vprodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Lahůdka Delikates 130g mix druhů 10,90 Kč
Opočenský jogurt ve skle 150g mix druhů 14,90 Kč
Jogurt selský 330g mix druhů 17,90 Kč
Zlatá Niva porce 110g  24,90 Kč
Turistický salám cena za 1kg 149,00 Kč
Váhalovy šunkové párečky cena za 1kg 139,00 Kč

Nabídka platí od 12. 2. do 25. 2. 2020  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňský jemný tvaroh 6% 250g 18,90 Kč
Blaník eidam 30% plátky 100g 14,90 Kč
Bochánek Madrid cena za 1kg 209,00 Kč
Šunkový salám zauzený cena za 1kg 119,00 Kč

Nabídka platí od 12. 2. do 25. 2.2020 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Perwoll Black 45 praní 129,90 Kč
Ariel prášek Touch of Lenor 5,25kg 279,90 Kč
Finish allin 1 Max 48ks 199,90 Kč

Jan Krsňák představí digitální děti

 
 
 
 
 
 
 
Mateřské centrum Beruška, z. s. ve spolupráci s MAS Nepomuk 
pořádá dne 22. dubna 2020 přednáškový blok Digitální děti (www.
digideti.cz)

Blok je rozdělený na tři části: 

1) 10:00 hodin Zodpovědné zacházení s digitálními technologi-
emi – beseda s žáky 3.–5. ročníku ZŠ

2) 11:40 hodin Digitální identita: O životě v sociálních sítích – setkání 
s žáky 7.–8. tříd ZŠ

3) 16:30 hodin Děti a technologie: O výchově v digitální společ-
nosti – pro rodiče a pedagogy

Akce se koná v aule ZŠ Nepomuk, přednáší Jan Krsňák, vstup zdarma. 
Více informací přineseme v příštím čísle Nepomuckých novin.

Veronika Kozáková, MC Beruška

Děti se ve škole v Milči učily 
poskytovat první pomoc

V prosinci se v naší školičce konal projektový den na téma První 
pomoc, který byl financován z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (Šablony II.). Jelikož byla potřeba splnit pod-
mínku účasti – odborníka z praxe, byla pozvána paní Lešková, 
která pracovala jako zdravotní sestra. Postupně si doplnila další 
vzdělání a začala se specializovat na pořádání a organizování 
kurzů a seminářů se zdravotnickou tématikou. Cílem projekto-
vého dne bylo uvědomit si, že je důležité umět poskytnout první 
pomoc, vyhodnotit rizika (bezpečná hra, prevence), vědět, jak 
postupovat při úrazu a nepanikařit. Děti měly za úkol se na tento 
den připravit. Rozdělily se do skupin, společně vymyslely logo 
nebo vlajku, bojový pokřik a splnily několik úkolů (co obsahuje 
lékárnička, kde je uložena ve škole apod.). Celý projektový den 
byl rozdělen do čtyř bloků, respektive vyučovacích hodin. První 
blok byl zaměřen na prevenci, rizika ve škole i na výletě, druhý 
blok na stavy bezprostředního ohrožení, ve třetím bloku si děti 
vyzkoušely praktické ošetřování. Poslední část byla zaměřena 
na transport a opakování.

Všechny projektový den velmi bavil, hodně je oslovila moti-
vační hra, která děti provázela po celý den. Nejvíce je zaujala práce 
se simulátory, na kterých si všichni vyzkoušeli nácvik resuscitace. 
Rozděleni byli do dvou skupin. Větší děti měly větší simulátor, 
menší děti simulátor menší. Všichni se těšíme, až si podobný den 
někdy zopakujeme.

Kateřina Kohoutová, ředitelka školy

foto Kateřina Kohoutová

foto Romana Blanková
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V době, kdy se Nepomucké noviny dostanou do ruky čtenářům, už 
budeme ve škole psát hodiny druhého pololetí. Známky za 1.  polo-
letí byly projednány na pedagogické radě, třídní rozdali žákům 
výpisy vysvědčení a po jednodenním volnu jsme se opět vrátili 
do lavic. Co nás v nejbližších týdnech čeká? Pro deváťáky se krátí 
čas, kdy se musí rozhodnout, na jakou střední školu podají při-
hlášku, a současně se přiblíží termín přijímacích zkoušek. V březnu 
čeká čtveřici naši chlapců účast v celostátním finále ve stolním 
tenisu. Od ledna se naši žáci účastní okresních kol různých předmě-
tových olympiád a v únoru se na lyžařský kurz vydají naši sedmáci. 
Kromě toho jsou pro žáky 1. i 2. stupně připraveny další akce, které 
souvisejí s výukou a jsou vhodným doplněním školních hodin.

Mimořádný úspěch

Rekapitulace sportovních 
úspěchů v 1. pololetí

Krátké ohlédnutí za vánočními 
sportovními turnaji

Poslední kalendářní den roku 2019 patřil ve škole jednoznačně 
sportu. Pro žáky z 2. stupně připravili tělocvikáři sportovní tur-
naje. V městské sportovní hale děvčata i kluci hráli florbal, školní 
tělocvična byla místem turnaje v basketbalu, v budově školy se 
na třech stolech hrál stolní tenis. Sice všechna třídní družstva 
i jednotlivci byli odměněni diplomy a drobnými dárky, ale šlo pře-
devším o pohyb a příjemně strávený poslední den roku.

Kniha z prezidentské kanceláře

Paní učitelka Bečváříková zareagovala na výzvu zaslanou do škol, 
aby vyučující připravili s žáky betlém a fotografii doručili do Kan-
celáře prezidenta republiky, odkud byla výzva rozeslána. Šesťáci 
spolu se svou třídní betlém připravili a fotografii do Prahy zaslali. 
Současně s děkovným dopisem jsme do školy koncem prosince 
dostali pěknou publikaci, která slovem i fotografiemi představuje 
stoletou existenci úřadu s názvem Kancelář prezidenta republiky. 
Kniha už byla zařazena do školní knihovny a zájemci si ji mohou 
půjčit a seznámit se tak s historií a fungováním prezidentské kan-
celáře. Šesťákům a paní učitelce Bečváříkové za přípravu betlému 
a za účast v netradiční soutěži děkujeme.

Nové odborné učebny

Těsně před začátkem školního roku 2019/2020 byly díky dotačnímu 
programu vybaveny tři nové odborné učebny a také žákovská školní 
dílna. Do učeben chemie, fyziky a přírodopisu byl nainstalován 
nový školní nábytek, demonstrační stoly pro vyučující, katedry 
a nové tabule s keramickým povrchem. V kabinetech vedle odbor-
ných učeben byl vyměněn nábytek, ten původní sloužil dlouhá léta 
ve staré školní budově a troufám si říct, že mnohé kousky úložného 
nábytku pamatovaly studenty piaristického gymnázia. Při výměně 
nábytku ve fyzice musely být vyměněny i panely s přívody elektřiny 
do žákovských lavic. Za zhotovení krycích sloupků elektrických 
kabelů touto cestou děkujeme zaměstnancům nepomucké firmy 
Klimex, kteří je na míru velmi rychle zhotovili. 

Vzdělávání pedagogů

V pátek 3. ledna byly sice ještě vánoční prázdniny, ale všichni peda-
gogové včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga 
absolvovali celodenní seminář zaměřený na žáky se specifickými 
poruchami učení a chování. Celodenní seminář lektoroval zkušený 
speciální pedagog, který působí v Českých Budějovicích ve speci-
ální škole, kterou navštěvují děti s různými hendikepy. Dlouholetá 
praxe ve speciální škole a obrovské množství zkušeností s dětmi 
všem přítomným přiblížily každodenní náročnou práci a současně 
poskytly řadu praktických zkušeností, jak s dětmi v různých situ-
acích jednat.

Povedená dějepisná olympiáda

Těsně před uzávěrkou únorového čísla nás potěšily výsledky děje-
pisné olympiády. Ze školního kola dějepisné olympiády postou-
pila do okresního kola trojice našich žáků. Soutěže se zúčastnilo 
30 žáků ze základních škol okresu Plzeň jih a následují výsledky:  

1. místo Dan Trojánek, 

3. místo Vojtěch Horník

7. místo Šimon Vokáč 

Tato opravdu parádní umístění všech tří žáků naší školy jedno-
značně stanovila naši školu jako nejúspěšnější z celého okresu.

Žáci osmých tříd  
letěli do vesmíru

V době předvánoční žáci 8. B a 8. C navštívili Muzeum jižního Plzeň-
ska v Blovicích. Na výstavě 50 let od Apolla: Člověk na Měsíci se žáci 
dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně vesmírného pro-
gramu 60. let 20. století, zakončeného úspěšnou cestou na Měsíc. 
V rámci druhé výstavy nazvané V létě na zemi, v zimě na zámku 
vystavoval Podradyňský modelářský klub své letecké RC makety 
a polomakety. Děti se mohly seznámit s historií letectví a obtíž-
ností vzniku těchto modelářských skvostů. Na závěr jsme si pak 
všichni mohli zkusit vzlet a přistání pomocí leteckého simulátoru.

Pavel Pelcr 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

S nezaviněným zpožděním zveřejňujeme velmi příjemnou zprávu. 
Žákyně 6. ročníku naší školy Natálka Zralá se stala vítězkou v celo-
státním kole výtvarné soutěže vyhlášené Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska s názvem Požární ochrana očima dětí a mládeže. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, děti měly možnost téma zpraco-
vat buď výtvarně, nebo literárně. Natálka Zralá obrázek zpracovala 
v rámci výtvarného kroužku vedeného paní učitelkou Bečváříkovou. 
Soutěžní obrázky pak byly zaslány do okresního kola, kde byl zazna-
menán první úspěch v podobě vítězství. Následovalo kolo krajské 
a opět Natálčin obrázek byl vyhodnocen jako nejlepší a postoupil 
do kola celostátního. I ve finále byla výtvarná práce z Nepomuka 
vyhodnocena jako nejhezčí. Natálce samozřejmě blahopřejeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i Nepomuka. Doplňu-
jeme, že do soutěže bylo dětmi z celé ČR zasláno přes 700 prací. 
Vítězka soutěže sice do žádného hasičského sboru nedochází, ale 
pokud je s taťkou v Kladrubcích a tamější hasiči něco pořádají, 
ráda se akcí účastní. 

V první polovině školního roku 2019/2020 se žáci 1. stupně Základní 
školy Nepomuk zúčastnili soutěže v plavání vůbec poprvé v histo-
rii školy. Na krajském kole, které se konalo v plaveckém bazénu 
1. ZŠ Plzeň 17. října 2019, nás reprezentovali: Jitka Zahradníková, 
Anežka Vokáčová, Karolína Kyselová, Rozálie Skalová, Matěj Wallen-
fels, Martin Kuba, Jan Ticháček a Kryštof Kuba. Pro všechny to byl 
obrovský zážitek. Po každodenní obecné výuce se stali skutečnými 
závodníky, kterým se měřil čas. Soutěž hodně prožívali, vzájemně si 
fandili a podporovali se. Odměnou za předvedené výkony bylo páté 
místo a nové zkušenosti.

Následující sportovní období jsme se věnovali florbalu. Mladší 
žáci (kategorie III) reprezentovali 8. listopadu naši školu na okres-
ním kole ve florbalu v městské sportovní hale v Plzni. Po velmi 
kvalitních bojovných zápasech svázaných taktikou si kluci přivezli 
z haly Lokomotivy perfektní druhé místo. Soupisku ZŠ Nepomuk 
zaplnili hráči: Lukáš Matěj, Jaroslav Vacek, Václav Hejpetr, Pavel 
Terč, David Jára, Jakub Hřídel, Jan Štván, Tomáš Turek, Jaroslav 
Duraj a brankář Ondřej Mašek.

O týden později (15. listopadu), opět v hale Lokomotivy, vyrazili 
do boje o titul okresního přeborníka ve florbalu starší žáci (kate-
gorie IV). Školu reprezentovali již zkušení „matadoři“, kteří sbírali 
v této soutěži zkušenosti i dobré výsledky v předchozích ročnících. 
Také v letošním roce se klukům podařilo obhájit třetí místo, kdy 
v boji o finále obdrželi smolnou a rozhodující branku 17 vteřin před 
koncem utkání. Radost z medailí měli: Jakub Balík, Jan Klůs, Daniel 
Strolený, Jan Pešek, Ondřej Švec, Jan Soukup, Michal Bořík, Daniel 
Boltík, David Fiala, Tomáš Michálek a Adam Šmíd. 

Po ukončení florbalových bojů jsme se rychle v návaznosti 
školních soutěží přeorientovali na basketbal. Okresní kolo, jako 
tradičně, probíhalo v Přešticích. Na turnaj jsme odjížděli 26. lis-
topadu s ambicemi na pódiové umístění. Vše šlo hladce a zápasy 
probíhaly v režii našich žáků. Úskalí přišlo až ve finále, kdy jsme 
zaspali začátek utkání s Přešticemi. Do zápasu jsme se stihli ještě 
vrátit, ale bohužel pouze díky obětování důsledné obrany a tedy větší 
podpoře útoku. Zápas jsme prohráli o dva koše. Postup do krajského 
kola starších žáků (kategorie IV) v basketbalu měli na dosah: Adam 
Šmíd, Tomáš Michálek, Daniel Strolený, Šimon Flandera, Ondřej 
Švec, František Pupík, David Škola, David Fiala a Petr Flašman.

V rámci kroužku Míčových netradičních her se Matěj Wallenfels, 
Jan Ticháček, Václav Šampalík, Jonáš Fiala, Jan Martinec, Michal 
Viktora a Dominik Kovář zúčastnili Čepscupu – turnaje ve florbalu 
pro 3.–5. třídu (kategorie II). Turnaj hostil Stod 27. listopadu. Mladí 
florbalisté odehráli pět utkání, nasbírané zkušenosti se chlapcům 
budou hodit v dalších soutěžích a jako zdroj informací pro ostatní 
spolužáky. Poslední sportovní akcí základní školy Nepomuk roku 
2019 byl sportovní den 20. prosince. Žáci druhého stupně poměřili 
své síly v basketbalu, florbalu a stolním tenisu. Všem sportovcům 
děkujeme a přejeme další skvělé zážitky, dobré sportovní výkony, 
radost z pohybu, rovnou hru, úctu soupeřů a těšíme se na další 
sportovní zápolení v roce 2020.

Jan Ticháček
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Já to dorvu  
Rozhovor s Josefem Jiránkem

Co všechno vlastně děláte?
Jsem ve výboru nepomuckého automotoklubu a ještě v ekologické 
komisi Autoklubu ČR. Pořádáme tady mistrovství světa. Tam toho 
ekologa musíte mít. Když ho nemáte, musíte si ho zaplatit. Kaž-
doročně absolvuji školení a náš klub ušetří. Ve Slavoji ve Dvorci 
trénuju děti v judu, začal jsem už na vejšce. Od února 2017, když 
pan předseda Sedláček zemřel, jsem převzal jeho funkci spíš 
z donucení. Nikdo jiný to dělat nechtěl. Schůze děláme nárazově. 
Kluci mají ve čtvrtek fotbal, tak tam po tréninku na chvilku zajdu, 
bydlím hned vedle hřiště. Něco organizačního si řekneme, ofici-
álně deset minut, ale někdy je to společenská návštěva a zůstanu 
hodinu, dám si s nimi pivo. A chodím pro peníze - na dětský den, 
na turnaj, pro autoklub na závody. Já vlastně sháním skoro všechny 
sponzory, dělám propagaci. A občas, když jedu s dcerou na trénink 
do Plzně, si jdu sám zacvičit judo ve své kategorii. Jsem v partě 
veteránů v Judo klubu Plzeň. Ještě nedávno jsem se aktivně pral 
ligu. A také jsem členem Klubu sportovních otužilců Plzeň. Občas 
se účastním nějakých koupání v zimním období.

Jak spolupracují spolky v Nepomuku?
Tady je ve spolkovém životě všechno propojené. My nesoutěžíme 
proti sobě, všichni jsme schopni se domluvit. Potřebuju s něčím 
pomoct, něco půjčit, hasičskou ukázku na dětský den… myslím, 
že to v Nepomuku funguje dobře. Je výhoda, že v té skupině lidí, 
kteří se angažují v managementu spolků, navazujeme na naše 
otce. Mí rodiče byli vždycky angažovaní. Pomáhali stavět školku, 

pak stavěli halu, kanalizaci, autokemp, pak závodiště. Generace 
našich otců vytvořila partu a teď ta další generace pokračuje a vy-
cházíme si vstříc, a to i na úrovni firem – i místní firmy pomáhají. 

Když spolky mezi sebou fungují dobře, 
jak hodnotíte podporu města?

Podpora města je taky dobrá. Člověk musí přijít s něčím srozumi-
telným. Třeba to hřiště, které jsme teď dokončili. Dotace byla vy-
hlášená jenom na týden a v době prázdnin, aby o tom co nejmíň 
lidí vědělo. A ta žádost je složitá, takže za týden je skoro nemožné 
ji připravit. Jenže my už jsme to předtím dvakrát zkoušeli, takže 
jsme měli spoustu dokumentů už zpracovaných. Já jsem ale musel 
aktualizovat nabídky. Ve středu jsem to zjistil a zkontrolovali jsme, 
co máme pohromadě. Ve čtvrtek jsme se už sešli s první firmou, 
obvolali jsme několik dalších, které jsme poptávali. Nikdo to takhle 
rychle nedal, až na jednu firmu – naštěstí jsme měli v plánu rozměr 
hřiště, který oni zrovna týden předtím nabízeli někomu jinému. 
Tak jsme řekli: „Ano, to přesně chceme, to jenom okopírujte.“ Díky 
tomu se nám povedlo žádost dokončit včas a já jsem pak rychle 
běžel na úřad, kde jsem se potkal se starostou a místostarostou, 
a řekl jsem: „Pánové, jestli mi teď řeknete, že mi nepomůžete, tak 
já tu žádost podávat nebudu, protože my těch 20 procent nákladů 
nedáme.“ Nicméně hřiště dnes stojí, takže podpora města je oči-
vidně dobrá. Ale připadá mi, že obyvatelé Nepomuku jsou hrozně 
nevděční. Jak se tu dělal před časem den spolků, tak jsem čekal, 
že lidé přijdou, ale bylo to jedno velké zklamání. Skvěle udělaná 

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Josefa Jiránka

Josef Jiránek je sportovec tělem i duší, judista a dlouholetý trenér 
juda, předseda TJ Slavoj Dvorec, člen výboru Automotoklubu 
Nepomuk a také sportovní komise města. Setkali jsme se jednoho 
lednového odpoledne. Říkal, že má jen chvilku, ale zapovídali jsme 
se na dvě hodiny. Chápu, že je schopen leckoho „ukecat“ a vyřešit 
skoro nemožné. O tom svědčí i zbrusu nové multifunkční hřiště 
Slavoje, které bylo slavnostně otevřeno v říjnu loňského roku.

rozhovor měsíce

propagace, byla k tomu mapka a bylo to v době, kdy byl trh, a stejně 
ti lidé nepřišli. Když tady někdo něco dělá, není o to zájem. Jsme 
taková noclehárna pro Plzeň. Když se podíváte na veškeré akce, 
které tu probíhají, od kultury po sport, tak se potkáváte pořád se 
stejnými lidmi. 

Co by se s tím dalo dělat?
To nevím, asi vypnout internet. (Smích) Nemá smysl plakat, protože 
vím, že s tím stejně nic neudělám. Všude je aktivní jádro, pět, šest 
lidí, kteří chodí, občas někdo z těch mladých. Nemáme lidi a lidé 
nechtějí nic dělat. Když to nikdo neudělá, tak to udělám sám a jsem 
desetkrát rychleji hotový. Mě už slzy došly. V autoklubu nám kluci 
přijdou pomoct na brigádu před závody, přijdou mávat na trať, což 
je super, já bych tam nechtěl stát. I ve Slavoji chodí pár lidí, je to 
stejné i ve fotbale, když se bavíte s kýmkoliv. Někdo ještě jakž takž 
přijde pomoct, ale nikdo nechce ty spolky řídit.

Proč myslíte, že to tak je?
Nikdo nechce mít žádnou starost. Jenže to platí i o sportu obecně. 
Bavíme se o tom na školeních trenérů, taky se dělaly průzkumy, 
že celosvětově děti chtějí sport dělat jen na nějaké hobby úrovni. 
K nám třeba chodí děti cvičit, ale nechtějí jezdit na závody. Nechtějí 
si dokazovat, že jsou dobří, nemají tu chuť být nejlepší, vybočovat 
z kolektivu. Nemají motivaci být lepší, jim stačí být v průměru. 
Stačí jim, když se udělá nějaká akademie nebo dětský den a oni 
tam předvedou nějaké pády, salto, přemet a lidi jim zatleskají. 

Je to i v jiných sportech a řešíme to i v autoklubu. Na vrcholové 
úrovni to stojí hodně peněz, radši každý vezme hobby motorku, 
která nemusí splňovat takové parametry, a jede se svézt. Uděláme 
závod pro hobby závodníky a máme jich tu dvě stě a uděláme Mis-
trovství republiky a máme jich tu padesát.

A neznamená to, že se společnost posunuje 
od snahy vyniknout ke kooperaci?

Jenže z mého pohledu když nebudou ti tahouni, a je jedno, jestli 
chci být nejlepší starosta, trenér nebo závodník, tak bude jen ten 
průměr. Většina společnosti potom budou ty ovce, pak vyskočí 
někdo výjimečný, který bude vybočovat a který může být částečně 
psychicky nemocný. Hodně lidí mu bude věřit a přejde to v bu-
doucnu do nějaké diktatury.

Chtěla jsem se zeptat na vaše působení 
v politice. Jak dlouho jste byl zastupitel?

Jenom od voleb do konce roku. Byl jsem dost časově vytížený, což 
jsem si neuvědomil, když jsem na kandidaturu kývl. Také musím 
myslet na rodinu, které bych se měl věnovat víc.

Dala vám ta chvíle v politice něco?
Nemám pocit, že by se na malém městě dalo hovořit o politice. 
I když posledních pár měsíců se tady začalo politikařit kvůli tomu 
hřišti u školy. Ta investice byla velká, ale spoluúčast nebyla špatná. 
A teď jiná skupina vymýšlí jiné hřiště a to se mi moc nelíbí. 
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Vy byste podpořil ten projekt tak, jak byl?
Už jsme se na tom domluvili. Já jsem nerad, když se jednou řekne, 
že se něco udělá, někdo to schválí, dá to spoustu práce připravit, je 
v tom hodně peněz… a pak se to smete ze stolu. Jde o to, že by tu 
zase něco bylo. Takhle to prostě nebude. A přitom škola rozhodně 
nějaké sportoviště potřebuje. 

V říjnu jste ve Dvorci nové multifunkční 
hřiště otevřeli, jak probíhala stavba?

Já jsem chtěl dát postavit na klíč hřiště 18 krát 36 metrů, na to jsme 
měli peníze. Pak kluci říkali, že si osvětlení uděláme sami, a tohle 
a támhle si uděláme sami a tak, a když došlo na lámání chleba, tak 
jsme tam vždycky byli s krumpáčem třeba čtyři. Nejsem inženýr, co 
neumí přitlouct hřebík. Spousta lidí se diví, když mě vidí v saku. 
Já jsem tam strávil celé léto a s pár lidmi jsme pomáhali to hřiště 
vybudovat. A manželky to musely s námi snášet. Pak ještě dva, tři 
mlaďasové nám občas přišli pomoct a jinak nic. Všichni jsme tam 
dělali za pivo. A když se dělalo celý den, tak za oběd. A když bylo 
něco potřeba, zase jsem to musel domluvit a sehnat já. Nakonec 
jsme to hřiště postavili výrazně větší, než jsem původně chtěl. A to 
je zase dobré.

Stejné to bylo, když jsme dělali novou střechu na tělocvičnu. 
Dostali jsme dotaci jenom na tašky. Něco přidalo město, tak jsme 
měli na latě, ale když jsme spočítali, co by stál pokrývač, museli 
bychom ho zaplatit ze slavojáckých peněz. Ale my s těmi penězi, 
co máme, jen taktak vyjdeme na provoz. 

Do všeho, co děláme, musíme dát svoji práci. A jsem opravdu 
rád, že ti kluci mi s tím pomohli a že jsme to udělali. Taky bych 
ještě jednou rád poděkoval těm firmám, co nás podpořily. 

Marcel Klaus nám hodně pomohl, půjčil nám bagr, tatru 
a buldozer. Přišel se na hřiště podívat a uviděl nádrž, kterou jsme 
sehnali na vodu na zalévání hřiště, máme tam vrt. Nelíbilo se mu, 
že ji chceme nechat na povrchu. Povídám: „Samozřejmě by bylo 
lepší ji zakopat do země, ale víš, co to bude stát?“ A on řekl, že mi 
tedy půjčí bagr, protože se na to nechce dívat. Tak jsme tu nádrž 
zahrabali do země. Byly tam takové hromady zarostlé kopřivami 
a akáty, které nešly ani sekat, a buldozer je shrnul a díky tomu tam 
vzniklo další prostranství. A hned mám další vize, co dál, chtěl 
bych tam udělat beachvolejbalové hřiště. Já to dorvu, tady o tom 
všichni pořád mluví, ale já věřím, že my to doděláme. 

To je plán do budoucna?
Ještě bych chtěl to workoutové hřiště. Mělo být z rozpočtu města, 
pak ale nerealizovalo, i když by se určitě dotace sehnala. V přední 
části nově vzniklého prostoru bych chtěl umístit workoutové prvky 
a v zadní části beachvolejbal. Oplocení, položení fólie a navezení 
písku nebude vyžadovat zas tak velké peníze, uvidíme… Nejdřív 
beachvolejbal, pak workout a ještě nějaké prvky pro děti. 

Co tedy teď na multifunkčním hřišti všechno máte?
Může se tam hrát tenis, volejbal, nohejbal, fotbal a basketbal. Bas-
ketbal tedy nesplňuje asi o dva metry rozměr seriózního hřiště, oto-
čili jsme ho o 90 stupňů a nedělali jsme tam lajnování, protože to 
už by byl zmatek. Šel by tam hrát asi i florbal. Já si myslel, že o tenis 
nebude takový zájem, a už jsme ho tam hráli hodně, i děti, samy si 
natáhly tenisovou síť. Jsem překvapený, že ho chtějí hrát. I fotba-
listé si dali tenisový turnaj. A tenisté byli překvapeni, že odskok je 
docela dobrý, že to čekali horší. A nám, co jsme amatéři, to stačí.

Kdybyste měl lidi pozvat do Slavoje, co byste nabídl?
Máme tělocvičnu ve Dvorci, kterou využíváme v podstatě na judo 
a holky na fit tréninky. Přes zimu si tam občas kluci přijdou kop-
nout, protože městská hala je totálně nacpaná. V té tělocvičně 
máme na půlce žíněnky a na druhé jsou parkety a ještě je tam 
takový posilovací koutek, činky, jednoduchá posilovací věž. 

Tělocvičnu nabízíme komukoliv, pouštíme tam i děti, které 
si chtějí kopat s míčem nebo zahrát basket. Nabízel jsem to i ma-
teřskému centru, nechal bych je tam i zadarmo, kdyby to bylo pro 
ty opravdu malinké děti. 

Na naše nové multihřiště funguje rezervační systém na strán-
kách TJ Slavoj Dvorec, kde si hřiště může kdokoliv zarezervovat. 
Do budoucna chceme odemykat hřiště přes telefon nebo RFID čip, 
jako mají děti do školy. My nechceme řešit nějaké klíče a zjišťovat, 
kdo je má a nemá. Sky Trade nám to zajistil v rámci sponzoringu, 
ale ještě to není nainstalované. Je tam kamera, takže uvidíme, 
kdyby tam někdo vlezl, nebo tam udělal nepořádek. 

Je tam nějaké zázemí?
Jsou tam fotbalové šatny. Uvažujeme, když tam chodí týmy z okolí, 
že jim budeme půjčovat kabinu hostů. To bych chtěl umožnit taky 
nějak elektronicky, ale to jsou další peníze. 

Jaké jsou u vás možnosti organizovaného cvičení?
Slavoj má oficiálně oddíl fotbalu, děti a dospělé. Pak je tu judo, 
úterky jsou víc zaměřené na děti asi od šesti let, i pětileté dítě 
může přijít, když je průbojné a není to „mamánek“. Ale nechci to 
uspěchat, když tam rodiče tlačí děti brzo, tak je to může od sportu 
odradit. Teď cvičíme i grappling, je to spíš pro starší kluky, víc se 
perou, je to víc kontaktní. Další cvičení dělá moje manželka. Vede 
fit tréninky, je to zaměřené na posilování celého těla s využitím 
veškerého vybavení, které máme. Rozpis veškerých cvičení všech 
oddílů lze dohledat na stránkách TJ Slavoj Dvorec.

A nabíráte lidi?
Myslím, že žádný nepomucký spolek nikoho i v průběhu roku neod-
mítne. Mrzí mě, že hodně dětí nebo i dospělých nechodí do Dvorce 
na cvičení kvůli tomu, že to je ve Dvorci. Rodiče nechtějí dítě pustit 
samotné a nechce se jim tam pro něj jít. Já říkám: „Vždyť sem jezdí 
spousta rodičů, tak se domluvte na odvozu.“ 

Když je dítě divoké, je judo dobrá 
pomůcka pro sebekontrolu?

No jasně. Já třeba těžce snáším, když při fotbale už v těch malých 
kategoriích děti nadávají rozhodčímu. 

V judu neposíláme rozhodčího někam, to se stává strašně 
málo. Nevidíte to ani v televizi. Ve fotbale mi připadá, že se nic 
jako neděje, protože dospělí nadávají taky. Ta vulgarita ve sportu 
se mi nelíbí. A já nemůžu všechny vychovávat. Rodiče svoje děti 
pořád omlouvají a trenéři říkají: „Já mu nemůžu nic říct, já jsem 
rád, že sem aspoň chodí. Když ho vyženu, nebudeme mít fotba-
listy.“ Pamatuju si, že my když jsme zlobili, tak nás trenér vyhnal 
z tréninku. Dneska se chodí po špičkách, aby vůbec někdo hrál. 
Je to zvrácené v tom, že chybí úcta – před rodičem, před učitelem, 
před trenérem, před rozhodčím. Celkově ve společnosti.

Kolik vám bylo, když jste začal s judem?
Byl jsem asi v páté třídě, začal jsem cvičit judo pod Sokolem. Ještě 
jsem jezdil cyklotrial a chodil na fotbal a pak už to nešlo všechno 
skloubit. S fotbalem jsem skončil nejdřív, pak jsem dělal judo a cy-
klotrial paralelně. Jenže když jsem se praštil do kolena na kole, 
tak mi to v judu vadilo. Pak si mě na nějakých závodech všiml 
trenér z Plzně a přitáhl mě tam. Od sedmé třídy jsem trénoval 
dvakrát týdně v Nepomuku a dvakrát týdně jsem jezdil do Plzně. 
Tenkrát jsem se pral za Škodovku a v osmé třídě jsem nevěděl, co 
chci dělat. Známky jsem měl dobré, přemýšlel jsem o sportovním 
gymnáziu, jenže sportovní gympl se zaměřením na judo byl nejblíž 
v Praze a tam se mi nechtělo. Tak jsem šel na učňák s maturitou, tu 
jsem udělal v pohodě a šel jsem na vejšku. Tam jsem potom trpěl, 
i když úroveň toho škodováckého učiliště byla asi docela dobrá, 
protože jsme tam měli samé vyhozené profesory z vysokých škol. 
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Ing. Josef Jiránek 
 
Je mu 47 let. Má vysokoškolské vzdělání strojního 
zaměření, pracuje jako vedoucí technického 
oddělení. Je podruhé ženatý, má tři děti – dva 
syny ve věku 26 a 7 let a 13letou dceru. Je aktivní 
sportovec, zápasil v judu na vrcholové úrovni. 
Je předsedou TJ Slavoj Dvorec, kde trénuje judo, 
působí v nepomuckém automotoklubu a je 
členem sportovní komise města. Krátce byl také 
zastupitelem. Bydlí ve Dvorci v domě, který si 
postavil hned vedle hřiště.

Od začátku střední školy jsem byl v Plzni na internátě a tréno-
val tam celý týden. O víkendech jsme jezdili po závodech. Doma 
jsem byl hrozně málo, tak jsem se domů těšil. Já jsem byl vedený 
tak, že jsem odmalička musel dělat. Moje babička měla hospodu 
v Kozlovicích a druhou babičku jsme měli v Želvici, také tam měli 
hospodářství. Takže my jsme museli sušit seno a tak podobně, 
mě to vůbec nebavilo. Záviděl jsem těm klukům v Plzni a byl jsem 
i terčem posměchu, říkali mi jezeďák, i když byli třeba mnohem 
větší špindírové. Oni byli ti městští a já jsem byl z vesnice. A tak 
jsem se v šestnácti letech začal prát za muže. Oni mě vzali mezi 
sebe, protože trenér říkal, že mám psýchu jako mistr světa. Že je 
mi jedno, jestli mám soupeře s černým páskem, že se strachy ne-
podělám. Já jsem nebyl super hvězda, ale byl jsem v týmu ten, co 
se snaží udržet lidi pohromadě. Trénoval jsem s muži, začal s nimi 
jezdit po závodech, paralelně jsem závodil za vrstevníky a už jsem 
jezdil s muži na turnaje jako družstvo.Pak jsem byl v tréninko-
vém středisku mládeže, chviličku jsme byli středisko vrcholového 
sportu, to už byla vysoká škola. Přišla revoluce a zase nás zrušili. 
To už jsme trénovali každý den, někdy i víckrát.

Kam jste se na závodech podíval?
Ještě před revolucí nás moc nikam nepustili, spíš jsme jezdili do vý-
chodního bloku. Československo, Polsko, Maďarsko, na západě 
jsem za totality nikdy nebyl. Občas jsme měli nějaké společné sou-
středění v Německu, takže jsme se tam potkali třeba s Francouzi. 
Plzeň měla výměny s Jenou, tak jsme jezdili do Jeny.

A potom v devadesátých letech, kdy už se mohlo jezdit 
do světa, tak já se v posledním ročníku na vejšce oženil, mladická 
nerozvážnost, a zároveň jsem se už snažil vydělávat peníze, takže 
jsem musel pracovat a bylo po ježdění.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?
Když jsme jezdili na univerziády, byl jsem několikrát akademický 
mistr republiky, to byla ještě Československá republika. A pak 
jsem byl nejvíc třetí na republice. Před státnicemi jsem měl na-
trénováno na mistrovství republiky, ale narodil se mi syn a prio-
rity se přesypaly. 

Kolik soutěží judistů v Čechách vlastně je?
Tady v Čechách je extra liga, první liga a pak mají krajské ligy silné 
kraje, Severočeský, Severomoravský.

Plzeňský kraj silný není, máme relativně dost oddílů, ale 
nemají tak velkou členskou základnu.

Projevily se nějak v oblibě juda úspěchy Lukáše Krpálka?
Bavili jsme se o tom v rámci menších měst typu Domažlice a Kla-
tovy. Říkají, že ne. V menších městech lidé znají trenéry osobně, 
mají víc informací o oddílech. Ale v Plzni, tam říkali, že Krpá-
lek funguje. Tam nemají osobní zkušenost s trenéry a tam se ta 
móda projevuje.

Krpálka znám osobně, taky jsem se s ním pral, už ke konci 
kariéry. Málem jsem ho i porazil. Celá hala to prožívala. On tehdy 
přijel z mistrovství Evropy juniorů a měl bronzovou medaili.

Čeho byste chtěl ještě v judu dosáhnout?
Když jsem byl mladý a začal se prát s muži, tak tam byl Vlasta 

Řehoř, a ten dodnes mezi nás veterány chodí. Když mu bylo pade-
sát, tak jsme si říkali, že to není možné. On je asi čtyřicátý sedmý 
ročník. A to je můj vzor, já chci být jako ten Vlasta. Uvidím, jak 
dlouho to vydržím, čím dál víc to tělo bolí.

Jaká je vaše profesní dráha?
Nejdřív jsem nastoupil do konstrukce v Elitexu, pak jsem pracoval 
osmnáct let u německé firmy, měl jsem na starosti Česko, Sloven-
sko, Rakousko a často jsem byl v Německu. Byl jsem pořád pryč, 

ale zase jsem měl volnost a nadstandardní vztahy s majiteli. Stavěli 
jsme celé robotizované linky, prostě high tech. 

Spousta lidí se divila, že jsem odtud odešel. Kuvag ale pro mě 
byla výzva. Není to jednodušší práce. Je to úplně jiná práce. Tady 
děláme izolátory a pro rozvoj je velmi malý prostor. Je to elekt-
rotechnický průmysl a to jsou státní zakázky – metro, dopravní 
podniky – je to plánované a jede to pomalu. Už nejsem věčně pryč 
na úkor času stráveného s rodinou. Teď už trénuju svého syna, 
změnil jsem zaměstnání v době, kdy dorostl do věku, kdy by měl 
začít trénovat. 

Co teď konkrétně děláte?
Částečně konstruktéra, spíš se starám, aby ty technické věci fungo-
valy. Předtím jsem pracoval v automotivu, to byl jiný svět, tam kdyby 
něco nebylo hned, tak zastavíte automobilku. V tomhle ohledu to 
je teď klidnější, ale člověk zase řeší nedostatek pracovníků a musí 
dělat věci produktivněji. Mám rád lidi, se kterými se na něčem do-
mluvíte a zkrátka to sedí, nemusíte jim ještě třikrát volat. 

Máte ještě nějaký volný čas?
Nemám. Někteří lidé skoro nic nedělají a vymlouvají se, jak nemají 
čas. Na mě si nikdo nepřijde, ten čas si musíte zorganizovat. Když 
si to všechno seskládáte, tak se to dá zvládnout. A taky musíte mít 
podporu nejbližších.

Děkuji za rozhovor.
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Hasiči informují o plánovaných akcích

Činnost jednotky
Počet výjezdů dobrovolné nepomucké jednotky se v roce 2019 za-
stavil na čísle 42. Poslední výjezd byl k dopravní nehodě jednoho 
osobního automobilu, ke kterému jsme byli vysláni spolu s dalšími 
složkami integrovaného záchranného systému dne 20. prosince před 
sedmou hodinou ranní na silnici mezi Mileč a Třebčice. Ve vozidle 
cestovaly tři osoby, z nich nejméně jedna měla zůstat zaklíněná. Při 
příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru Nepomuk již byly 
všechny osoby mimo vozidlo v péči zdravotníků záchranné služby, 
naše jednotka byla odvolána při výjezdu ze základny.

Činnost sboru
V pátek 10. ledna se na hasičské zbrojnici konala Řádná valná 
hromada našeho sboru. Po zhodnocení uplynulého roku staros-
tou sboru a zástupcem velitele jednotky přednesli svou řeč i hosté 
včetně pana starosty Jiřího Švece. Zároveň byl také stanoven plán 
práce a akcí na rok 2020. Po oficiální části následovalo občerst-
vení a diskuze.

Více informací o naší činnosti a také fotky a videa z akcí a zásahů na-
jdete na facebooku Hasiči Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.

Vybrané plánované akce na rok 2020:
Řádná valná hromada okrsku Nepomuk, Dvorec, 13. února od 18:00 hod.
Hasičský bál, sál hotelu U Zeleného stromu, 29. února od 20:00 hod.
Posezení na hasičské zbrojnici při příležitosti MDŽ, 6. března od 18:00 hod.
Pálení čarodějnice se stavěním máje, hasičská zbrojnice, 30. dubna od 16:00 hod.
Okrskové kolo v klasické soutěži, místo a termín zatím neurčeno
S hasiči hurá na prázdniny, hřiště u ZŠ, 13. června od 13:00 hod.
Okresní kolo v klasické soutěži, hřiště u ZŠ, 5. září od 9:00 hod.
Noční toulání pod Zelenou Horou, listopad

Za SDH Nepomuk Jiří Šůs

Nepal oslavil dvacáté narozeniny

Je neuvěřitelné, jak čas utíká. Před dvaceti lety, na symbolické 
datum 1. 1. 2000, vzniklo občanské sdružení Nepal, dnes Nepal, 
z. s. Sdružení tehdy založilo pět mladých lidí, tři hoši a dvě dívky, 
kteří chtěli, aby v Nepomuku existovala nabídka nezávislé kul-
tury. Na sklonku minulého tisíciletí přitom v našem městě nebylo 
pomalu ani kam jít do hospody, natož na koncert. Zelený strom 
byl léta zavřený, Hotel ve Dvorci také. Zakladatelé spolku snili 
o tom, že by i v maloměstě mohl fungovat hudební klub, podobný 
jako ve velkých městech. Příklady z Třeboně či Sušice ukazovaly, 
že to nemusí být úplné sci-fi. Patriotismus se projevil už v názvu 
spolku, který vycházel ze slangového označení pro Nepomuk, ale 
mohl být také zkratkou pro „Nepomuckou alternativu“ či jiné kre-
ativní názvy. Hlavně ale Nepal vyvíjel svou činnost, až na naprosté 
výjimky, vždy jen v městečku pod Zelenou horou. 

Od léta 2000 až do roku 2002 o. s. Nepal zajišťovalo produkci 
v hudebním klubu Open-Air Coffee-shop, který býval ve dvoře 
naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého. Přes léto se zde každo-
ročně odehrálo několik desítek akcí – koncertů, DJských setů 
i přednášek či divadelních představení. V programové nabídce 
se objevily hudební styly, které na venkově nebyly právě běžné – 
punk, hard core, drum and bass, reggae, hip-hop… Členy sdružení 
se postupně stalo několik desítek lidí a ti se spontánně podíleli 
nejen na kulturním programu, ale i na výzdobě klubu. Open-air 
Coffee-shop fungoval tři roky, pak nebyla provozovateli prodlou-
žena nájemní smlouva. Následujícího roku, v létě 2003, tak o. s. 
Nepal uspořádalo jen jednu akci – Nepal Fest. Hudební festival 
pod širým nebem. První ročník měl jen jednu scénu, trval jeden 
den, hrálo na něm sedm kapel a přišlo na něj zhruba tři sta lidí. 
Pátý, poslední, v roce 2007, měl stagí již pět, trval celý víkend, 
vystupujících bylo několik desítek a návštěvníků zhruba pět tisíc. 
Pak se ale Na Daníčkách začalo stavět a festival přišel o svůj areál. 
Mezitím nicméně někdejší provozovatel Open-air Coffee-shopu 
otevřel v rekonstruovaném Panském domě nový klub, tento-
krát již pod střechou, proto jen Coffee-shop. Kulturní program 
zde opět zajišťovalo o. s. Nepal. V letech 2006 až 2012, kdy klub 
fungoval, se zde uskutečnilo několik set kulturních akcí – tedy 
zejména koncertů, vystoupení DJů a tanečních parties, divadel-
ních představení či filmových projekcí. Od roku 2008 se, trošku 
namísto Nepal Festu, v portfoliu spolku objevila tradiční místní 
akce – Nepomucké pivní slavnosti. Po deseti ročnících, kdy tuto 
akci pořádalo město, a pěti letech v režii Daos s. r. o. se pořadate-
lem stal Nepal a zůstal jím doposud. Pivní slavnosti se v rukách 

nových pořadatelů proměnily v pestrý a hojně navštěvovaný festi-
val malých pivovarů s bohatým hudebním programem a vstupem 
zdarma. Od roku 2010 pak mezi každoročně pořádané akce přibyl 
Nefestík, takový malý, ale přitom dospělejší potomek Nepal Festu. 
Festival, který nabízí nejen alternativní hudbu, ale také divadlo 
a nezávislé a dokumentární filmy. První dva ročníky Nefestíku 
se odehrály na Malé letní scéně a v Coffee-shopu (s filmovým 
klubem v salonku U Zeleného stromu). Od roku 2012 se festivá-
lek přestěhoval na Zelenohorskou poštu. První rok jen částečně, 
od roku 2013 kompletně. Dnes jde o hlavní akci, kterou Nepal 
pořádá. Po programové stránce je zde obsaženo prakticky vše, 
kvůli čemu bylo občanské sdružení kdysi zakládáno. Po uzavření 
klubu Coffee-shop bylo na Zelenohorskou poštu přeneseno i sídlo 
spolku a postupně zde vznikla klubovna, která při Nefestíku 
a dalších akcích fungovala i jako bar pro veřejnost. Byla proto 
zkolaudována jako regulérní kavárna splňující všechny zákonné 
požadavky a spolek (dle nové legislativy „zapsaný spolek Nepal“) 
si obstaral i živnostenské oprávnění a od roku 2016 sám zajiš-
ťuje prodej občerstvení při pořádaných akcích. K těm se od roku 
2014 přidalo Vinobraní, podzimní hudební festiválek plný vína 
a pohody. Od sezóny 2018 pak Nepal z. s. provozuje kavárnu 
na Zelenohorské poště pro veřejnost přes celé letní prázdniny. 
Kulturních akcí bohužel oproti časům před jednou dekádou poně-
kud ubylo. Zůstaly ty velké – Nefestík, pivní slavnosti, Vinobraní. 
K nim se připojuje už jen několik dalších – masopustní Karneval 
a pár koncertů při nejrůznějších příležitostech, zejména o svato-
jánské pouti, Otvírání Nepomuka nebo pivním pochodu.

Aktivních členů během let totiž také nepřibylo, ale právě 
naopak. A i ti trochu činní jsou časově vytížení svými pracemi, 
rodinami a jinými povinnostmi. Věkový průměr členstva se 
značně zvýšil, z party lidí kolem dvacítky je dnes spíše spolek 
čtyřicátníků. A nových, mladých členů má jen poskrovnu. Je to 
škoda, protože sdružení je mentálně (alespoň doufáme) stále 
mladé. Pořád chce oživovat místní kulturní dění a přinášet sem 
nové, netradiční a svěží hudební styly a kulturní témata. Pokud 
máte dojem, že byste zrovna vy mohli nalít novou krev do žil 
stárnoucího Nepálu, přijďte mezi nás. Budeme rádi za každého, 
kdo má chuť spolupořádat netuctové a kvalitní kulturní akce. 

Kontakty a další informace: www.nefestik.cz, nepal@email.
cz, FB skupina Nepal, z. s.

Pavel Kroupa a Standa Vaník, zakládající členové Nepal, z. s.

foto archiv Nepal, z. s.
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Jak na Nový rok, tak po celý rok

Za krásného, skoro by se dalo říci jarního počasí, vyrazilo 1. ledna 
2020 po svátečním obědě 97 účastníků se čtyřmi kočárky doprová-
zenými jedním psem na tradiční už 17. ročník pochodu Novoroční 
čtyřlístek – špacír kolem Zelené Hory, který pořádá Klub českých 
turistů Nepomuk. Tato, dnes v celé republice velmi populární, akce 
KČT je již tradičně spojena s veřejnou sbírkou na pomoc zdravotně 
postiženým – vozíčkářům. Všichni ti, kteří se řídí starým českým 
příslovím „Jak na Nový rok, tak po celý rok“, se snaží tento den 
chovat takřka vzorně, protože – co kdyby?! Touto akcí nám k tomu 
organizátoři z Klubu českých turistů dávají každý rok příležitost 
a my máme možnost vykonat hned čtyři dobré skutky:

Překonej svoji pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet nebo na pro-
cházku. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho svého 
bližního na tento výlet. Poznej, kde žiješ – projdi si alespoň kousek 
své vlasti a poznej ji svými smysly. Přispěj potřebným – částkou 
minimálně 20 Kč.

Ještě před tím, než jsme vyrazili na samotnou trasu, jsme si 
jako každoročně všichni poblahopřáli a připili na zdraví, štěstí 
a pohodu v roce 2020. Trasa této 9,2 km prodloužené vycházky 
vedla od kruhového objezdu u sokolovny, okolo Knárovky, bohu-
žel dnes už vyschlého jezírka a lesní školky, na okraj Dvorce a dále 
k tzv. Rottovu mlýnu (dnes u Šolarů). Zde se část pochodníků 
oddělila a vrátila se do Nepomuka. Většina pokračovala podél 
počínající výstavby nových rodinných domků přes železniční 
přejezd a pod železničním viaduktem až na Stezku Helenku, 
která nás pak spolehlivě dovedla až ke Klášteru. Odtud už to byl 
jen kousek do tradičního cíle našeho špacíru, restaurace U Zele-
ného stromu, kde jsme se občerstvili, popovídali, probrali plány 
a náměty na další akce. V pohodě a družné zábavě, kdy se nám 

ani nechtělo jít domů, jsme vstoupili do nového roku 2020. Věřím, 
že v něm na nás na všechny čeká všechno dobré – a to nejen při 
putování celou republikou.

Pro svůj 17. čtyřlístek a doplnit tak svoji sbírku o ten poslední 
v řadě si přišly i naše dvě rekordmanky, paní Olga Sedláčková 
a paní Ivanka Váňová. Tu přišla podpořit celá rodina včetně jejího 
teprve tříměsíčního vnoučka Olivera, který si přijel v kočárku pro 
svůj první novoroční čtyřlístek. Byl také mimochodem nejmlad-
ším účastníkem celé akce. Nejpočetnější rodinou na této akci byla 
rodina Trochova v počtu 7 osob, zastoupena třemi generacemi 
od nejmladší z rodu, teprve dvouleté Mariánky, až po seniora 
a hlavu celé rodiny pana Jindřicha. 

Počasí nám přálo, nálada byla výborná, vybraných 3 156 korun nás 
potěšilo, protože pro dobrou věc jsme udělali maximum. Za to 
všem, kteří přišli a přispěli, patří neskonalý dík.

Helena Sedláčková, předsedkyně KČT Nepomuk

Zima ve Fénixu

nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk

Na adrese jdem.cz/ffj5e4 je přístupný anonymní dotazník s něko-
lika otázkami, jehož cílem je zjistit, o co máte zájem. Předem děku-
jeme za vyplnění. Během jarních prázdnin 2.–6. 3. se kurzy pro děti 
nekonají, kurzy pro dospělé po domluvě. Ve Fénixu probíhá pří-
městský tábor Animánie, pořádaný Mikroregionem Nepomucko.

Zveme na nové kurzy: 

Lezení pro děti 4–7 let s rodiči, úterý 4. 2. 16:50–17:35, přihlášení 
a platba 100 Kč předem, v plánu je taková otevřená hodina např. 
1x za 14 dní dle domluvy

Univerzita III. věku od 6. 2. na téma Život a dílo Michelangela 
Buonarroti, čtvrtek 1x za 14 dní, 14:00–16:00 hodin, 390 Kč, pro 
dospělé 55+ (studium přednášek, skript, psaní testů a poté vyhod-
nocení po 6 lekcích pro získání certifikátu)

Počítačové poradenství, nejen pro seniory, např. s novým note-
bookem, den a čas dle domluvy, Lucie Korbová

Základy baletu pro děti od 7 let, od 14. 2. 16:20–17:20, vede bývalá 
studentka konzervatoře Klára Šelmátová

Orientální tanec pro začátečníky (ženy 16+), od pondělí 10. 2. 
17:00–18:00 hodin, 15 lekcí 1100 Kč, Lucie Korbová

Keramika pro dospělé – nový běh, od 9. 1. 10 lekcí čtvrtky 18:00–
20:00 hodin, 1600 Kč, možnost jednorázových vstupů za 200 Kč, 
Jitka Kahounová

Semináře: 

Intuitivní tanec a snění naší vize, neděle 2. 2., 15:00–16:30 hodin, 
přihlášení a platba 150 Kč předem, vede Hana Reitspiesová

Večer s hraním deskovek, sobota 15. 2. 14:00–17:00 hodin, pro 
dospělé i děti, na místě budou hry k zapůjčení a uvítáme i vaše hry. 
Vstup dobrovolný (na občerstvení a podle domluvy do budoucna 
na zakoupení nových zajímavých her). Výběr z nabídky: Pro 
starší: Cafe international; Codenames; Koncept; Keltis; Pro děti: 
Kingdomino; Carcassonne: přes kopec a údolí; Zooloretto; Pro 
rychlou ruku: Dobble; Gobbit; Duch; Duchová.

Kurz tvoření šperků z PET lahví (upcyklace) 29. 2., můžete si vyro-
bit náušnice nebo brož, čelenku, sponku do vlasů…, se Zuzanou 
Smith, 14:00-17:00 hodin, přihlášení a platba předem, 300 Kč 
do 14. 2., poté 350 Kč

Mindfulness – zažívej, poznávej, proměňuj, úterý 3. 3. 18:00–21:00 
hodin, 490 Kč do 13. 2., poté 550 Kč. Seminář se uskuteční v pří-
padě naplnění minimální kapacity, přihlášení je možné do 21. 2.

Seminář povede profesionální kouč Štěpán Pastula. Technice 
mindfulness se věnuje již 10 let a své počátky datuje do doby, 
kdy působil a žil půl roku jako dobrovolný učitel v Malém Tibetu. 
Budeme probírat nejrůznější způsoby používané pro zvládání 
stresových situací, emočních výkyvů, úzkostí a strachů. 

Pátá prožitková přednáška z tradiční čínské medicíny – Jarní očista 
těla i duše, čtvrtek 19. 3., 18:00–20:00 hodin, s pohybovou meditací 
a jednoduchými protahovacími cvičeními, přihlášení a platba 
280 Kč předem, vede Hana Reitpsiesová

Rybáři zvou na výroční členskou schůzi

Výdej povolenek na rok 2020 bude probíhat v těchto termínech:

16. 2. 2020 po výroční členské schůzi, kulturní dům Klášter

11. 3. 2020 od 16:00, klubovna MO, sportovní hala Sokolovna

8. 4. 2020 od 17:00, klubovna MO, sportovní hala Sokolovna

S pozdravem Petrův Zdar! 
ČRS, z. s., výbor místní organizace Nepomuk

Otevírací doba kanceláře 
pondělí 13:00–17:00
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00;  
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00
čtvrtek 14:00–16:00
tel.: (+420) 606 032 707 
fenix@urad-nepomuk.cz

Lucie Korbová a tým Fénixu

Výbor Českého rybářského 
svazu, z. s., místní organizace 
Nepomuk zve všechny členy 
na výroční členskou schůzi, 
která se koná 16. února od 13:00 
v kulturním domě v Klášteře. 
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Co bylo napsáno nad vchodem na hřbitov 
Pozapomenutá památka  

v areálu kostela sv. Jakuba Staršího  
v Nepomuku a její původci 

část třetí

Pečeť děkana Šebestiána Karla Krále (Libochovického) 
z 16. 12. 1676 (kresba autor článku).

Svatojánský koutek

Na fotografiích je socha umístěná na výstavě „30 let památkové 
péče od pádu železné opony“ ve vstupní hale Národní technické 
knihovny v Praze, na niž byla zapůjčena. Socha byla před vystave-
ním ošetřena, vytažena její podkladová barevnost a zrenovovány, 
popřípadě doplněny oddělené části (kříž, palmová ratolest). Snímky 
tedy dokumentují stav, v jakém se socha nachází po základním 
konzervátorském zásahu.

Svatý Jan vstal z hrobu

Téměř dvoumetrová litinová socha svatého Jana Nepomuckého 
byla vyrobenav roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rož-
mitálu pod Třemšínem. Stalo se tak na návrh tehdejšího ředitele 
velkostatku Lnáře, lesmistra Theodora Mokrého, pro nedalekou 
obec Tchořovice. 

Socha měří zhruba 188 centimetrů bez svatozáře a asi 196 cen-
timetrů se svatozáří. Byla v rámci hojně navštívené slavnosti 
vysvěcena a umístěna na kamenném podstavci poblíž nového 
betonového mostu, který nahradil starší, stržený při povodni roku 
1895, kdy vzala za své i původní barokní socha sv. Jana.

Když se obec Tchořovice v roce 1927 rozhodla pořídit jinou 
sochu, věnovala tuto augustiniánskému konventu v nedalekých 
Lnářích. Řádoví bratři ji umístili na řeholní hřbitov v klášterní 
zahradě, kde plastika stála až do druhé světové války. O jejím zmi-
zení prameny mlčí. Možná z obavy před konfiskací a roztavením 
pro válečné účely byla zakopána u hřbitovní zdi. Pietní způsob 
uložení a odstranění odnímatelných částí naznačuje, že se počí-
talo s opětovným vyzvednutím památky, ke kterému ale po dlouhá 

desetiletí nedošlo. Důvodem mohlo být ukončení činnosti kon-
ventu v rámci celostátní akce K, násilné likvidace klášterů a muž-
ských řeholních řádů, v dubnu 1950. Poté byl areál využíván jako 
ženská káznice a později se stal psychiatrickou léčebnou. Plastika 
sv. Jana byla na zrušeném hřbitově náhodně nalezena v srpnu 
roku 2019 a v říjnu odborně vyzvednuta. Jelikož vlastník pozemku, 
Konvent Řádu bosých augustiniánů Lnáře, procházel v tu dobu 
likvidací, rozhodlo představenstvo řádu v Římě, rozhodlo předsta-
venstvo řádu v Římě, že bude věnována Římskokatolické farnosti 
– arciděkanství Nepomuk.

„Význam nálezu spočívá především v tom, že byl objeven zcela 
zapomenutý artefakt. Jeho existenci dokládá vlastně jen jedna his-
torická fotografie a několik poznámek dobových kronikářů,“ řekl 
k objevení sochy Vladimír Červenka, místostarosta obce Lnáře.

 
Zdroj: Vladimír Červenka, místostarosta obce Lnáře  
a Miloš Vrátný, server Jižní Čechy TEĎ

Dne 19. 2. 1677 učinil Šebestián Karel Král, děkan nepomucký, 
poslední pořízení, neboť jej trápila nemoc a zřejmě cítil brzký 
konec svých dnů. Jejím prostřednictvím předně zřídil fundaci při 
nepomuckém děkanském kostele s kapitálem 50 rýnských zlatých 
na pětiprocentní úrok ke sloužení šesti mší ročně za jeho duši 
a duše jeho přátel. Kostelu v Milči věnoval čtyři obrazy s námětem 
posledních věcí člověka. Svým spolubratrům v duchovní službě 
z okolních farností (Klatovy, Čížkov, Plánice) odkázal některé 
ze svých knih a nějaké šatstvo, vrčeňskému faráři dokonce ještě 
kočár, hejtmanovi zelenohorského panství Danielu Františkovi 
Táborskému z Hirschenfeldu veškeré své cínové předměty, všechny 
nádoby na tekutiny a ovoce. Pamatoval přirozeně také na své pří-
buzné, čeleď, ale i na lékaře, který mu v nemoci poskytoval svou 
péči, či na nepomuckého zvoníka. Zajímavé, avšak barokní men-
talitě zcela odpovídající, je ustanovení „Lidem všem pod správou 
mou duchovní přináležejícím, co po mne tak do tohoto času desátku 
neb letníku povinni a dlužni jsou, všeckny jim daruji a odpouštím, 
aby duši mou sobě v svých modlitbách v paměti měli“.

S životem se rozžehnal 23. 2. 1677. Dle svého přání byl pochován 
u oltáře sv. Mikuláše v děkanském kostele, právě nahrazovaného 
novým barokním na náklad vesničanů z Holkovic a s přispěním 
děkanovým. Pozdější prameny ho charakterizují jako velmi horli-
vého kazatele slova Božího a vytrvalého pronásledovatele hříchu 
(„zelosissimus verbi divini praeco et perpetuus vitiorum insectator“). 
Zřejmě se nedožil ani padesátky. Byl-li v době vysvěcení (1654) 
požadovaného kanonického věku 24 let, narodil se asi roku 1629. 
V době úmrtí by mu tedy bylo 48.

Nápis nad bývalým vchodem starého farního hřbitova nechal 
bezpochyby pořídit právě děkan Král. Kartuše se znamením kotvy 
(naděje) a mariánským monogramem, obtočená ratolestmi, která 
ho doplňuje, zde nepředstavuje pouze nějaké obecné náboženské 
symboly, ale je děkanovým osobním odznakem. V téměř totožné 

podobě ji totiž zaznamenáváme na jeho osobní pečeti, kterou 
používal již jako farář ve Vrčeni. Najdeme ji také na výše zmíněné 
Králově děkanské relaci pro konzistoř z prosince 1676 i na jeho 
testamentu z 19. 2. 1677. Pečeť je navíc opatřena literami S C K L, 
která identifikují osobu pečetitele – Sebastianus Carolus Kral 
Libochovicensis. S přihlédnutím k uvedenému je potřeba upravit 
Hostašův a Vaňkův výklad písmen pod kartuší na nepomucké 
nápisové desce, kde tedy nestojí NCKDN, ale SCKDN (Sebastianus 
Carolus Kral Decanus Nepomucensis). 

Pokud deska vznikla v roce 1677, muselo to být v samotném 
závěru Králova života či nedlouho po jeho smrti. Možné ale také je, 
že letopočet bychom měli správně číst jako 1672. Kameníci totiž 
číslici 2 nezřídka tvořili pomocí tří rovných čar. Při snížené čitel-
nosti nápisu vlivem jeho zvětralosti nebo mechanického poško-
zení se tudíž může jevit jako sedmička. V našem případě by rok 
1672 lépe korespondoval se vztyčením svatovojtěšského sloupu, 
u nějž dokonce známe autora – Jana Kořínka. Právě jemu by totiž 
mohly patřit iniciály JK na popisované desce naproti letopočtu. 
Samozřejmě jde jen o domněnku, jejíž oprávněnost, nebo naopak 
nesprávnost by mohl potvrdit podrobnější průzkum desky při 
restaurátorském zásahu.

K osobě možného tvůrce ještě dodejme, že jeho synem snad byl 
Florián Kořínek, o němž máme zprávu z 9. 10. 1693, a to v poněkud 
delikátní záležitosti. Jako tovaryš, který se tehdy podílel na opravě 
varhan v nepomuckém děkanském kostele, ukradl svému mistru 
varhanáři z truhlice nějaké peníze. Byl za to na deset dní zavřen 
do šatlavy a pak propuštěn se závazkem, že dá 5 zlatých kostelu 
sv. Jana Křtitele tak, jak chtěl učinit sám varhanář z oněch odcize-
ných peněz. V zápisu o události je zmiňována i Floriánova matka 
Veruna (Veronika).

Vladimír Červenka

foto Vladimír Červenka

Prosíme čtenáře, pokud 
má někdo více informací 
o osudech zde popisované 
sochy, zejména o okolnostech 
jejího zakopání na řeholním 
hřbitově ve Lnářích, kontaktujte 
redakci Nepomuckých novin 
(noviny@nepomuk.cz).
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PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhne v termínu 
2.–6. 3. 2020 (Po–Pá) nevšední příměstský tábor pro děti ve Volnočasovém 
centru Fénix Nepomuk, který je zaměřen na redakční práci, animovaná 
videa a youtubery. Tábor organizuje Mikroregion Nepomucko. Tábor navštíví 
opět známý host ze světa showbyznysu, tentokrát youtuber Lukefry.

Pokyny: Věk dětí: 7–15 let / Čas: 7:30–16:30 hodin (pro spáče možnost 
až od 8:30) / Maximální počet dětí: 15–18 / Cena za týden: 600 Kč 
(zahrnuje pojištění, pitný režim po celý den a teplý oběd)

Prázdný přihlašovací formulář najdete ve Volnočasovém  
centru Nepomuk, Infocentru Nepomuk a na webu nepomuk.cz.  
Více informací sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09.

Projekt s názvem Mladí redaktoři – za poznáním regionu 
i slávou hvězd s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/000936
2 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy 
MAS svatého Jana z Nepomuku na Prorodinná opatření.
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2. 2. Jemná OSHO meditace a snění naší vize, 
od 15.00 do 16.30 hodin, přihlášení a platba 
předem, kurzovné 150 Kč, Centrum volnočasových 
aktivit Fénix 

12. 2. Nejznámější Čech svatý Jan Nepomucký 
v legendách a zajímavostech – přednáší 
Pavel Motejzík, od 17.00 hodin, Arciděkanství 
(Přesanické náměstí 1), vstupné dobrovolné

15. 2. Zahrádkářský ples, Kulturní dům Dvorec, 
pořádá ČZS Dvorec

19. 2. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 
hodin, aula ZŠ

21. 2. Sportovní ples 2020 – k poslechu a tanci 
hraje hudební skupina MELODION, od 20.00 
hodin, Hotel U Zeleného stromu, pořádá FK 
Nepomuk, vstupné 150 Kč, rezervace a prodej 
vstupenek na tel. č.: 723 437 653

22. 2. Pietní akt k 76. výročí sestřelení 
amerického bombardéru Liberator, náměstí 
A. Němejce / Dubeč: příjezd kolony vojenských 
historických vozidel před radnici, položení věnců, 
převoz věnců na Dubeč, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk: otevření expozice B-24 Liberator, 
přednáška Mgr. Karla Fouda a představení nově 
přeložené knihy Poslední mise Miss Fortune

22. 2. The Carnival, DJ Full Contact 
(drum'n'bass, breakbeat), Electro Orient 
Express (balkan, electro), Nepal sound system 
(reggae, calypso), maškarní masopustní party, 
Zelenohorská pošta, od 20 hodin, masky vstup 
zdarma, pořádá Nepal, z.s.

24. 2. – 20. 3. Výstava fotografií – Fotoklub Stod, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý–sobota 10.00–16.00 hodin, vstup zdarma

29. 2. Kurz tvoření šperků z PET lahví 
(upcyklace) – můžete si vyrobit náušnice nebo 
brož, čelenku či sponku do vlasů se Zuzanou 
Smith, od 14.00 do 17.00 hodin, přihlášení 
a platba předem 300 Kč / po 14. 2. 350 Kč, 
Centrum volnočasových aktivit Fénix

29. 2. Hasičský bál, od 20.00 hodin, sál Hotelu 
U Zeleného stromu

Celoročně Fotoklub Nepomuk, Minigalerie 
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava 
(náměstí A. Němejce)
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do 29. 2. V létě na nebi, v zimě na zámku, 
výstava RC polomaket letadel Podradyňského 
modelářského klubu, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

1. 2. Turnaj v prší, od 14.00 hodin, hasičský klub 
Číčov 

1. 2. Hasičský bál, od 20.00 hodin, pohostinství 
Hořehledy 

4. 2. Zámecký literární večer se zahájením 
výstavy Naše paní Božena Němcová, od 18.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 
výstava potrvá do 30. 8.

8. 2. Jižanský pohár v mariáši, prezentace 
od 11.00 hod., start 13.00–17.00 hod., zápisné 
150 Kč, http://jizansky-pohar.8u.cz/, Měcholupy 
hostinec U veselého kozla

8. 2. Dětský maškarní bál, od 14.00 hodin, KD 
Klášter, vstupné dospělí bez masky 50 Kč, děti 
a dospělí s maskou zdarma

9. 2. Za pirátským pokladem – divadlo Valcha 
Plzeň zahraje pro děti, od 16.00 hodin, Sokolovna 
Spálené Poříčí

13.–15. 2. Na rande do muzea (I letošní svátek 
zamilovaných můžete oslavit netradičně), 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

15. 2. Zimní běh na Kokšín, od 17.00 hodin, 
Spálené Poříčí, pořádá Salomena, z. s. 

15. 2. Sportovní ples, KD Chanovice 

15. 2. Sportovní a podnikatelský bál, hraje 
Orion, bohatá tombola, od 20.00 hod., KD 
Klášter, pořádá Tělovýchovná jednota Klášter, 
z. s. ve spolupráci s obcí Klášter, vstupné 100 Kč, 
vstupenky na tel.: 724 432 970

21. 2. Gastro-sommelierský večer skvělého 
kuchaře Petra Bartoše a majitele velkoobchodu 
s víny Pavla Bubleho, od 19.00 hodin, Angusfarm 
Soběsuky, rezervace na tel.: 770 164 200 nebo 
hana.sulcova@angusfarm.cz 

22. 2. Masopustní průvod, tradiční masopustní 
průvod obcí Chanovice

25. 2. Panství Hradiště do roku 1918,  
1. přednáška v rámci přednáškového cyklu 
k 20. výročí Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, 
přednáší Mgr. Jakub Mírka (SOA Plzeň)

28. 2. Masopustní průvod, start v 9.10 hodin, 
Spálené Poříčí

29. 2. Rozloučení s výstavou “V létě na nebi, 
v zimě na zámku“ pohledem, dotykem, 
poslechem – na programu budou komentované 
prohlídky, od 9.00 do 15.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

29. 2. Dětská maškarní veselice, od 14.00 
hodin, KD Chanovice

29. 2. Dospělácký maškarní rej, od 20.00 hodin, 
KD Chanovice 

Kulturní kalendář 2020

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centrum Nepomuk

5. 4.  Divadelní představení Fantastická žena  
(Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ideální partnerka.), od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk,  
předprodej: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/20678-fantasticka-zena

20. 6. Koncert – Martin Vydra & Dětský sbor Jitro: Z Nového světa – nejen 
barokní árie a písně z turné po Spojených státech amerických, od 18.00 do 19.30 hodin, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie na Zelené Hoře, vstupné 100–300 Kč, předprodej 
od 9. prosince přes www.plzenskavstupenka.cz / https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/
akce/20599-martin-vydra-detsky-sbor-jitro-z-noveho-sveta

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu 
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti  – změna programu vyhrazena

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben: pondělí–sobota 8:30–16:00 hodin, polední pauza 11:30–12:00
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Multifunkční hřiště ve Dvorci bylo slavnostně otevřeno

Nové hřiště s umělým povrchem v areálu fotbalového sta-
dionu TJ Slavoj Dvorec bylo otevřeno v sobotu 26. října. Co 
tomu předcházelo:

Součástí areálu dvoreckého fotbalového hřiště bylo řadu let nevy-
hovující pískové hřiště na volejbal a nohejbal. V roce 2019 se 
konečně naskytla příležitost hřiště zrekonstruovat, a to díky dotaci 
z Plzeňského kraje. Projekt rekonstrukce připravovali Ing. Josef 
Jiránek, František Zdvořáček a Pavel Jiránek. Maraton stavebních 
prací byl zahájen 14. 7. 2019 demolicí stávajícího hřiště včetně 
odbagrování svahu. V průběhu čtyř měsíců se prostor měnil 
k nepoznání. Bylo zbudováno odvodnění, hřiště dostalo základy 
pro oplocení, byla vybudována opěrná zeď, na hrací plochu byl 
položen umělý trávník s lajnováním a instalace LED osvětlení 
zajistila možnost využívat hřiště i ve večerní době.

Stavbu hřiště zajišťovala firma Precol s. r. o., které subdoda-
vatelsky pomáhaly firmy Koresta s. r. o. a LUKO trávníky s. r. o. 
a osvětlení realizovala firma F+V ELEKTRO s. r. o.

Celá rekonstrukce stála přes 2,5 milionu korun, z toho jeden 
milion 810 tisíc korun poskytl jako dotaci Plzeňský kraj, částku 
452 tisíc pomohlo spolufinancovat město Nepomuk a zbývající 
finanční náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů a od sponzorů. 
Velmi významnou měrou se podílela na stavbě firma KLAUS 
Timber a. s., dále firmy SKY Trade, EPLcond, Obreta, Kovo-Holub 
Nepomuk, ZSE, Kuvag CR, Kovovýroba Tojice, KIimex-N, Jiří Berou-
šek – MULTIMEDIA ACTIVITY, Zámečnictví Pavel Škola, Zemní 
práce Jaroslav Kopal a Truhlářství Zdeněk Müller. V sobotu 26. 
října ve 14 hodin bylo hřiště oficiálně otevřeno. Od dopoledních 

hodin probíhal I. ročník Multiturnaje týmů. Kromě sportovců 
a dalších příznivců TJ Slavoj Dvorec byli přítomni představitelé 
města Nepomuk, pan starosta Jiří Švec a pan místostarosta Vladi-
mír Vokurka, a také zástupci Plzeňského kraje, sponzorů a firem, 
které se podílely na výstavbě tohoto hřiště. Slavnostnímu přestři-
žení pásky předcházel projev předsedy TJ, poté si slovo vzal sta-
rosta města a následně zástupce Plzeňského kraje. Následovaly 
prohlídka hřiště a neformální debatní posezení.

Slovo předsedy:
„Zbudovat multifunkční hřiště bylo dlouho pouze naším přáním. 
Získat dotaci se nám podařilo až na třetí pokus. Následující dny, 
týdny a měsíce zásadně ovlivnily náš život v tom smyslu, že jsme 
tímto projektem trávili spoustu času ze svého osobního volna. Chtěl 
bych poděkovat všem členům TJ, kteří odpracovali bezplatně mnoho 
brigádnických hodin, aby se stavba pohnula vpřed. Kromě výše 
uvedených poděkování kraji, městu a firmám bych rád zdůraznil, 
že taková akce se neobejde bez vstřícnosti a snahy vyhovět našim 
požadavkům, které vznikaly často nečekaně a bylo třeba je řešit bez 
prodlení. V tomto nám například velmi pomohli Marcel Klaus, maji-
tel firmy Klaus Timber, a vedení města. V neposlední řadě patří dík 
i rodinám všech, kteří na stavbě pomáhali.“

O provozu hřiště se dozvíte více na www.slavojdvorec.cz 

 
Za výkonný výbor TJ Slavoj Dvorec, z. s. 
Josef Jiránek – předseda TJ

Kulturní a sportovní akce  
pořádané TJ Slavoj Dvorec v roce 2019

Jarní turnaj judo 
V sobotu 6. dubna 2019 uspořádal oddíl juda XIII. ročník celostát-
ního turnaje ve sportovní hale v Nepomuku. Turnaje se zúčastnilo 
téměř 200 závodníků. Závodníci přijeli z 19 oddílů z celé České 
republiky ve věkovém rozmezí 6–18 let. Jarní turnaj v judu je dlou-
hodobě největším turnajem v rámci Plzeňského a Karlovarského 
kraje v tomto sportovním odvětví. Sponzoři akce: Město Nepomuk, 
Plzeňský kraj, Kovo-Holub Nepomuk, Klimex-N vzduchotechnika, 
Kuvag CR, Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Obreta, SEKO 
BUS, Angusfarm a SKY Trade.

Dětský den 
V sobotu 1. června 2019 se konal Dětský den a stal se znovu nezapo-
menutelnou akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Akce se vydařila 
i díky velmi příjemnému počasí. Zhruba 200 dětí z celého širokého 
okolí čekalo mnoho zajímavých zážitků a ukázek – netradiční dis-
ciplíny v režii oddílů TJ (fotbal, judo a aerobik), kadeřnická show, 
nafukovací skluzavka, skákací hrad a trampolíny, jízda na koních 
a „crazy cart“, malování na obličej, prohlídka automobilu Policie 
ČR, ukázky SDH Nepomuk a SDH Dvorec, stříkání velmi oblíbené 
pěny. Na závěr nechyběla židlovaná a společný táborák. Celou akci 
provázela dobrá nálada a spousta dětských úsměvů. Již dnes se 
těšíme, že vás budeme moci pozvat na další Dětský den, který se 
bude konat v sobotu 30.  května 2020. Hlavní sponzoři akce: Město 
Nepomuk, Klaus Timber a. s., Sky Trade s. r. o., Elitex Nepomuk 
a. s., Obreta s. r. o., Ing. Josef Jiránek, Kominictví Ekotop servis, 
s. r. o. Další sponzoři: Kovovýroba Kříž Tojice, Truhlářství Zdeněk 
Müller, Řeznictví Herejk, Klimex-N vzduchotechnika, Milkot, Pokš-
tefl, Špitzer – Truhlářství ATLAS, Kovošrot Nepomuk, Pekařství 
a cukrářství Jan Pondělík, Truhlářství Brašna, ŠŮS V+M, EPLcond, 
Střechy Švorc, Stavebniny Unibrick, Carman Doors, Pneu Duchek 
Havel, Kuvag CR, Nářadí Průcha Nepomuk, Pila Nepomuk, Kvě-
tiny Rašková, Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY a SDH Tojice.

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 5. července uspořádal oddíl kopané na hřišti ve Dvorci 
turnaj v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů.

Multiturnaj 
I. ročník Multiturnaje družstev se za krásného počasí konal u pří-
ležitosti slavnostního otevření multifunkčního hřiště v sobotu 
26. října. Soutěžilo se v pěti disciplínách (tenis, volejbal, basketbal, 

nohejbal a malá kopaná). Turnaje se zúčastnily čtyři týmy. Domácí 
tým obsadil 2. místo, vítězem se stal tým firmy Kuvag. 

 

Vánoční fotbalový turnaj
Již pošesté uspořádal oddíl kopané dvoudenní turnaj mladších 
a starších přípravek a mladších žáků. Ve dnech 21. a 22. prosince 
se v městské hale sportovního klání zúčastnily jako již tradičně 
týmy Nepomuka, Dvorce, Kasejovic, Blovic a Žákavé. Hrálo se 
systémem „každý s každým“. Byli oceněni i hráči za individuální 
dovednosti v kategorii nejlepší brankář a nejlepší střelec. Sponzoři 
akce: Sky trade s. r. o., Elitex Nepomuk a. s., Železářství Vladislav 
Průcha, KLAUS Timber a. s., Truhlářství Zdeněk Müller, Kadeřnic-
tví Horvátová Marcela, Střechy Švorc, Milkot, Mišron Music Team 
a město Nepomuk. Rádi bychom tímto poděkovali všem pořada-
telům, trenérům, návštěvníkům, přímým účastníkům a spon-
zorům těchto uspořádaných akcí. Hlavními sponzory činnosti, 
kulturních a sportovních akcí TJ Slavoj Dvorec, z. s. v roce 2019 
jsou: Město Nepomuk, Plzeňský kraj, Klaus Timber a. s. Rádi se 
s vámi uvidíme nejen na našich akcích, ale i na trénincích všech 
našich oddílů. Můžete se mezi nás přidat kdykoliv!

oddíl kopané (FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ DVOREC):
Mladší a starší přípravka – PONDĚLÍ A STŘEDA 17:00–19:00 
(městská hala jen středa do 25. 3.) 
Mladší žáci – STŘEDA 17:00–19:00
Muži – ČTVRTEK 17:00–19:00

ODDÍL AEROBIK (TĚLOCVIČNA DVOREC):
FIT TRÉNINKY pro začátečníky i pokročilé: 
ÚTERÝ A ČTVRTEK – 19:00–20:00

ODDÍL JUDO (TĚLOCVIČNA DVOREC):
JUDO začátečníci i pokročil – ÚTERÝ A ČTVRTEK 17:00–18:30
„DŽUDÍČKO“ pro děti od 5 do 7 let – ÚTERÝ 17:00–18:00
GRAPPLING (sebeobrana) začátečníci i pokročilí – 
vhodnější pro starší děti a dospělé
ČTVRTEK 17:00–19:00 a SOBOTA 10:30–12:30

Za výkonný výbor TJ Slavoj Dvorec, z. s.  
Josef Jiránek a Robert Šmerák

foto Josef Jiránek

foto Josef Jiránek
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řádková inzerce

Hadici 3/8“ vnitř. prům. 15 mm, zelená s opletem, starší, ale nepoškozená – cca 30 m i s přechodkami a koncov. Dohoda na tel. 776 153 573, Nep.

Prodám nákupní vozík, nepoužitý, nevhodný dárek. Cena 200 Kč. Tel. 723 151 014

Prodám kovové chromové postele 2 ks, 2 ks dřevěné postele a matrace. Malou decimálku + závaží, olejové zubové čerpadlo. Tel. 776 535 770

Prodám jízdní kolo dámské Favorit, skládací Liberta a pánské s berany. Žebřík 6 m Al. Troky, 50 l hrnec na opaření čuníka. Tel. 776 535 770

Pronájem menšího bytu, vhodný pro 1 – 2 osoby. Kauce. Tel. 721 292 992

Prodám: mikrovlnná trouba za 800, varná konvice 200, žehlička „Eta“ s prknem skládacím 400, lampa „prut“ k posteli v. 180 cm 200. Tel. 776 693 073

Prodám: pánská teplá zimní bunda vel. 60 za 300, zdravotní matrace 200x80x10 za 200, spací pytel dl. 200 za 200, sklád. lehátko 200. Tel. 776 693 073

Daruji za odvoz cca 150 tun kamene z kamenné zdi stodoly, nakládka Vrčeň u Nepomuka. Tel 777 900 519

ZVEME VÁS 8. ÚNORA 2020 NA POCHOD 
ZIMNÍ BLUDNÍČEK V BLOVICÍCH
Start od 8:30 do 9:30 Blovice nádraží 
a od 10:00 v Panském domě na náměstí.
Napřed procházka (každý podle svých možností),  
pak občerstvení (co si kdo koupí) a v cíli za odměnu hudba, 
zpěv a tanec (zpívaná se skupinou Lazarband od 15:00 hodin).
 
Pořadatelé – členové Klubu českých turistů z Blovic, domovský oddíl KČT Bolevec Plzeň 
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KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón 
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

SVÁŘEČE

SKLADNÍKY / CE

MECHANIKY - ELEKTRIKÁŘE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
více informací na tel. +420 725 730 657

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

Obsluha CNC STROJŮ

Naše firma ráda umožňuje studentům technických oborů 
středních škol, po dosažení věku minimálně 16ti let, 
vykonávat školní praxe na našich pracovištích. 
Studentům nabízíme i výdělek formou dohody o provedení  práce.

V našem výrobním závodě v Blatné 

právě nabíráme 

nové kolegyně a kolegy: LEIFHEIT s.r.o. 
Sádlov 1300, 388 01 Blatná

Školní praxe

www.prijemnaprace.cz 

ZLATAKRAVA.CZ                FB: ZLATÁ KRÁVA             nám. Augustina Němejce 416, Nepomuk

Ochutnejte pivO v Pivovarské šalandě  

Po - Út: ZavŘenO  St - Pá:  15:00–22:00

Sobota: 12:00–22:00   neděle: 12:00–20:00

Prodej piva s sebou v pivovaru i v Hotelu U Zeleného stromu  
- láhve 0,5l a 0,75l, sudy 20l, 30l a 50l.

TIP NA  
DÁREK

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 1. února 2020 uplynou již tři roky,  
kdy nás navždy opustil pan František 
Kodýtek ze Dvorce.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
V úctě rodina

vzpomínka

Dne 18. února uplyne pět let,  
co od nás navždy odešel 
 
pan Josef Braun ze Dvorce.

S láskou stále vzpomíná manželka  
a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

vzpomínka

vzpomínka

Kdybychom mohli pohladit vlasy Tvé a líc,
k tomu pár milých slov Ti říct.
Kytičku květů do dlaní Ti dát
a za život s Tebou poděkovat…

Dne 4. února 2020 tomu bude deset 
let, co nás opustila paní Květoslava 
Zavadilová.

Nikdy nezapomenou dcera Květa 
s manželem.

vzpomínka

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat. 

Dne 27. ledna 2020 uplynulo pět let, 
co nás navždy opustil 
pan Zdeněk Pružinec.

Nikdy nezapomenou manželka, dcera 
s rodinou a vnoučata. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

18. února 2020 vzpomeneme  
nedožitých 64 let 
 
pana Václava Jandoše.

Děkujeme za vzpomínku.

Dne 11. února 2020 uplynou čtyři roky,  
co nás navždy opustila 
 
paní Boženka Jandošová.

S láskou vzpomínáme. Dcera Jiřina  
s rodinou, snacha Jana s rodinou,  
vnoučata a pravnoučata, sestra s rodinou.




