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Děti malují seniorům – Tentokrát k Vánocům
Do celorepublikové iniciativy projektu Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň, jehož aktivity jsou realizovány pod
hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky,
„Děti malují seniorům – Tentokrát k Vánocům“ se zapojily i děti
z Mateřské školy Nepomuk.
Společně se svými učitelkami vytvořily krásná vánoční přání
pro seniory nepomuckého domu s pečovatelskou službou.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebylo možné,
aby děti navštívily seniory osobně jako v minulých letech, kdy
si pro ně připravovaly vánoční besídku. Bohužel v letošním
„zvláštním“ roce nemohly předvést své vystoupení. Ale protože
chtěly seniory v období adventu potěšit, zvolily alespoň tuto
formu dárku.
Vánoční přání se dětem moc povedla, což ostatně můžete
sami posoudit…
A protože by byla velká škoda se jimi nepochlubit i širší
veřejnosti, byly zveřejněny i v elektronickém vydání týdeníku Povzbuzení.
Milé děti a paní učitelky, moc děkujeme za vaše krásná přání.
Eva Staňková,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
MěÚ Nepomuk, Pečovatelská služba Nepomuk
foto archiv MŠ Nepomuk

V lednu se Nepomuk zahalil do sněhu
Bohatá sněhová nadílka potěšila nejen milovníky zimních
radovánek, ale i fotografy. Na snímku socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v podvečer 9. ledna.
foto Pavel Motejzík

Karolína Buriánová se svými dětmi, foto archiv Karolíny Buriánové
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Provoz Městského úřadu Nepomuk
a dalších institucí města je omezen
Úřední hodiny Městského úřadu po dobu nouzového stavu:
pondělí 8:00–13:00 hodin (bez pauzy)
středa 13:00–18:00 hodin (bez pauzy)
Vstup na úřad mimo tyto úřední hodiny je umožněn pouze přes hlavní budovu (č. p. 63).
Prosíme, preferujte telefonické, elektronické či písemné formy komunikace.

Vážení občané,
nejprve bych chtěl jménem města poděkovat pracovnicím jídelny základní školy, které
se ujaly vaření obědů pro děti z obou nepomuckých mateřských škol, jejichž kuchařky
musely nastoupit do karantény. A také děkujeme pracovníkům technických služeb za
rozvoz těchto obědů.
V únorových Nepomuckých novinách je
hodně prostoru věnováno ne zrovna „voňavému“ tématu – komunálnímu odpadu.
Jeho narůstající množství trápí nejen nás,
ale vlastně celou planetu. Museli jsme sáhnout k nepopulárnímu kroku a zdražit
občanům jeho odvoz. Proč, to se snažíme
na dalších stránkách vysvětlit.
Rozhovor s předsedkyní Mateřského
centra Beruška Karolínou Buriánovou je
tentokrát o dětech a prorodinné politice
města. S tím souvisí i nový projekt Do
Fénixu s důvěrou, o kterém v novinách
informujeme. Nabízí pomoc nejen rodičům samoživitelům, ale také seniorům
a dalším sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády nás v nejbližší době nečekají kulturní ani sportovní akce. I tradiční pietní
akt na památku letců ze sestřeleného Liberátoru proběhne bez účasti veřejnosti.
Co ale zůstává, ať už v jakékoliv podobě,
to je pololetní vysvědčení. Přeji tedy žákům,
aby měli oni i jejich rodiče z výsledků
radost, a pedagogům zejména trpělivost a pevné nervy při distanční i standartní výuce.

Knihovna je uzavřena.
Otevře výdejové okénko od stupně PES 4 – tel. 371 591 231.
Knihovna má s platností od 1. ledna vyšší ceny. Základní roční poplatek pro čtenáře je:
dospělí 150 Kč (původně 100 Kč), děti 50 Kč (původně 40 Kč).
Infocentrum funguje ve stupni PES 5 pouze po telefonu a e-mailu.
Telefony: 371 591 167, 371 580 337, mob. 602 328 622, e-mail: infocentrum@nepomuk.cz.
Od stupně PES 4 se pokusí otevřít výdejní okénko na ulici, pokud to bude možné.
Městské muzeum a galerie uzavřeny.
Otevřou s omezením ve stupni PES 4. Nutný vstup v respirátoru.
Volnočasové centrum Fénix – kurzy ani semináře se nekonají.
Přihlašování na volná místa v kurzech je stále spuštěno, stejně tak jsou vypsány
semináře na únor a březen. Otevřeno bude dle aktuální situace, sledujte prosím webové
stránky a facebook. Přihlášky na kurzy zůstávají v platnosti.
Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na kurzy a semináře (konkrétně,
nebo v jakékoliv hodnotě) a možnost zapůjčení šicích strojů, bezplatné využití
tiskárny, počítačů či kancelářského místa pro rodiče na home office. Tel. 606 032 707,
email fenix@urad-nepomuk.cz. Aktuální informace a tipy na FB Fénix Nepomuk
a webu www.fenix-nepomuk.cz.

Pietní akt k 77. výročí sestřelení
amerického bombardéru Liberator
proběhne letos bez účasti veřejnosti
Pietní akt pořádají město Nepomuk a obec Prádlo dne 20. února 2021 u památníku na
Dubči. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se akce bude konat bez účasti
veřejnosti.

Jiří Švec, starosta města

Pietní akt na Dubči v roce 2012, foto Pavel Jiran
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Platba poplatku za komunální
odpad a poplatku ze psů ve
městě Nepomuk v roce 2021

Přiznání k dani z nemovitých
věcí a silniční dani je možné
podat až do konce března

Komunální odpad
Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 10. prosince 2020
usnesením č. USN-Z4-264/2020 Obecně závaznou vyhlášku 3/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města Nepomuk (dále jen vyhláška). V této vyhlášce je
mimo jiné stanovena výše poplatku pro rok 2021, která činí 750 Kč
na poplatníka. Vyhláška je zveřejněna na webových stánkách
města Nepomuk.
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28. 2. 2021

Ministerstvo financí 7. ledna přistoupilo k prominutí příslušenství
daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín
podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny
daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí
z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také
povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí
je standardně až do 1. června. Cílem rozhodnutí je s ohledem
na pokračující dopady šíření pandemie covid-19 omezit osobní
návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

Poplatek ze psů
Poplatek se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Nepomuk
č. 6/2019 o místním poplatku ze psů, kterou schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk dne 12. prosince 2019 usnesením
č. USN-Z4-154/2019. Vyhláška je zveřejněna na webových stánkách
města Nepomuk.
Poplatek ze psů platí držitel psa
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) 600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech,
b) 200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech,
jehož držitel je osoba starší 65 let.
c) 150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech.
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28. 2. 2021
Způsob úhrady poplatků:
Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad
a za psy
Poplatek lze platit hotově nebo kartou na podatelně městského
úřadu, nám. A. Němejce 63 – přízemí budovy A.
Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště
a rodné číslo.
Úřední hodiny během nouzového stavu:
pondělí: 8:00–13:00
středa: 13:00–18:00
Další možnost platby poplatků je převodem z účtu nebo složenkou.
Pro způsob bezhotovostní platby je nutné vyplnit:
Číslo účtu příjemce: 19 - 725 628 399 / 0800
variabilní symbol: KOMUNÁLNÍ ODPAD = 337 nebo POPLATEK
ZE PSŮ = 341
specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla
Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně městského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A,
tel.: 371 591 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva
města Nepomuk, které se bude konat
ve čtvrtek 4. února od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Nepomuk.

Zdroj: www.mfcr.cz

Omezení veřejné
autobusové dopravy
Z důvodu rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje o snížení
rozpočtu na veřejnou dopravu dochází od 31. ledna ke zrušení
spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové dopravy (vlaky jsou
trvale omezeny již od 14. června 2020). Zrušeny jsou zejména spoje,
u nichž je možná alternativa (např. cca během hodiny – dopoledne až dvou hodin, doprava vlakem či s přestupy), případně spoje
s nízkou obsazeností do pěti cestujících (vyhodnocováno z období
mimo pandemii koronaviru).
Souhrn změn naleznete zde:
https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jr-bus-od-31-1-2021/
Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista, POVED s. r. o.
Linka

Spoje

Název linky

Změny

450411

1

Nepomuk, město – Nepomuk, žel. st.

Odjezd 3:47

450444

20

Nepomuk–Chocenice–Blovice

Jede v 18.43,
až do Nepomuku

450444

1

Nepomuk–Chocenice–Blovice

Zrušen

450448

4

Nepomuk–Neurazy–Plánice

Jede z Plánice v 5.45

450448

11

Nepomuk–Neurazy–Plánice

Prodloužen
do Plánice

450450

4

Nepomuk–Čížkov – Mladý Smolivec
–Kasejovice

Mimo Budislavice
a Mladý Smolivec,
bytovky

450450

11

Nepomuk–Čížkov – Mladý Smolivec
–Kasejovice

Dojede do Mladý
Smolivec

450450

14

Nepomuk–Čížkov – Mladý Smolivec
–Kasejovice

Jede z Mladý
Smolivec, mimo
Budislavice

450450

19

Nepomuk–Čížkov – Mladý Smolivec
–Kasejovice

Mimo Budislavice
a Mladý Smolivec,
bytovky

450450

21

Nepomuk–Čížkov – Mladý Smolivec
–Kasejovice

Mimo Budislavice
a Mladý Smolivec,
bytovky

450451

4

Nepomuk–Kasejovice–Lnáře

Dojede
do Nepomuk,
Třebčická

450454

2

Kasejovice, Kladrubce – Nepomuk

Mimo Mohelnice

450456

8

Nepomuk–Chlumy

Mimo Mileč
a Nepomuk

450458

1,2

Srby–Nepomuk

Zrušeny
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Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím
ORP v roce 2021

Krajské dotační tituly
Plzeňského kraje pro rok 2021

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
(dále jen „Program“) a Městský úřad Nepomuk jej bude i v letošním
roce administrovat.
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře
nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou,
a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se
nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.
Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
Minimální výše příspěvku je 50 tisíc Kč.
Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž
špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
Na příspěvek není právní nárok.
Kompletní informace k tomuto programu (včetně všech formulářů) i k ostatním dotačním programům Ministerstva kultury naleznete na stránkách MK ČR.
Pro obec s rozšířenou působností Nepomuk byla pro rok 2021 stanovena kvóta 446 tisíc Kč.
Program v roce 2021 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 28. února 2021.
Žádosti včetně příloh adresujte na Městský úřad Nepomuk,
náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk.
Kontaktní osoba pro další potřebné informace, konzultační a metodic‑
kou pomoc k postupu při zpracování žádosti: Eva Járová Honsová,
Odbor vedení, oddělení kultury a památkové péče Městského úřadu
Nepomuk, tel.: 371 519 743, jarovaeva@urad-nepomuk.cz.

• Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních
a uměleckých aktivit pro rok 2021 (do 14. 5. 2021 14:00)
• Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 (do 22. 3. 2021 17:00)
• Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2021:
• Č. 1 Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty
nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky
2021 (do 23. 3. 2021 17:00),
• Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – děl v exteriéru 2021 (do 22. 3. 2021 17:00),
• Č. 3 Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí
nemovité kulturní památky 2021 (do 22. 3. 2021 17:00)
• Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl
v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského
kraje 2021
• Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí a drobných
staveb na území památkových rezervací a zón 2021 (do
22. 3. 2021 17:00)
• Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021 (do 22. 3. 2021 0:00)
• Č. 3 Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských
děl či jejich souborů v exteriéru 2021 (do 22. 3. 2021 17:00)
• Č. 4 Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací
a památkových zón 2021 (do 22. 3. 2021 17:00)
• Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje 2021 (do 30. 6. 2021 17:00)
• Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 (do 14. 5.
2021 14:00)
• Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu pro rok 2021
(do 15. 2. 2021 17:00)
• Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2021 (do 15. 2. 2021 17:00)
• Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 (do 30. 7. 2021 12:00)
• Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021
• PSOV PK 2021 – Projekty obcí (do 16. 2. 2021 12:00)
• PSOV PK 2021 – Územní plány (do 10. 2. 2021 15:00)
Pravidla a více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

V únoru je možné podávat žádosti o dotace
z městských dotačních programů
Od 1. února do 1. března 2021 do 18:00 hodin je možné podávat žádosti
o dotace z pěti městských dotačních programů na rok 2021:
1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
2. Podpora kulturních akcí
3. Podpora sportovních akcí
4. Podpora činnosti neziskových organizací
5. Obnova historického jádra města Nepomuku

Pravidla městských dotačních programů schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk dne 10. prosince 2020. V městském rozpočtu jsou na ně připraveny finanční prostředky ve výši 700 tisíc
korun.
Podrobnější informace k jednotlivým dotačním programům
najdete v minulém čísle Nepomuckých novin nebo na webových
stránkách města Nepomuk (https://www.nepomuk.cz/obcan/
dotacni-programy/).
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Mikroregion pomáhá
rozvoji regionu

Rok 2020 byl pro všechny z nás jistě těžší, než jsme předpokládali.
Přesto se v Mikroregionu Nepomucko podařilo uskutečnit či začít
realizovat celkem 55 větších i menších projektů pro obce s požadavkem na dotace 9 milionů 720 tisíc korun – kulturní akce, oprava
drobných památek, oprava obecních úřadů, výsadba zeleně, realizace naučných stezek, řešení havarijních stavů v obcích, pomoc
s nákupem ochranných pomůcek proti covid-19 atd. či prostě „jen“
milá setkávání a spolupráce s významnými osobnostmi regionu
a propagace území.
Dále Mikroregion získal dotace na vlastní projekty za bezmála
dalších 8 milionů korun, například: odpočinkové altány do obcí, příměstské tábory (přes MAS), komorní koncerty v kostelech a kulturní
a společenské akce nebo zájezdy. Vytvořili jsme miniexpozici s bustou
Petra Jenčíka do Rodného domu Augustina Němejce a uspěli rovněž
s žádostí na realizaci domácích kompostérů pro občany včetně štěpkovačů pro vybrané obce z regionu. Ty budou nakoupeny a rozděleny v letošním roce.
V rámci mikroregionu zajišťujeme tyto činnosti:

Stávající stav lip, foto Václav Kovář

Mnoho desetiletí rostou v Nepomuku na náměstí před budovou
bývalé školy (piaristické koleje) lípy. Byly zde před cca 80–100 lety
vysazeny trochu nevhodně – jednak příliš blízko sebe a jednak příliš
blízko budovy školy. A tak jednou došlo k tomu, že se provedla tzv.
dekapitace – odstranění koruny stromu cca 4 metry nad zemí. Vznikla
tak torza, která však obrostla novými výhony, na nichž byly časem
zapěstovány tzv. hlavy. Lípy musely být od této doby pravidelně
řezány tzv. na hlavu, a to jednou za 1–2 roky v předjaří. Po řezu chvíli
lípy vypadaly hodně „oholeně”, ale již během května obrostly hustým
porostem nových výhonů a v létě tak vytvářely na pohled „pěknou”
kulovitou hustou korunu. Jak radikální dekapitace, tak pravidelné
ořezy si však za těch posledních 20 let vyžádaly značné poškození
stromů. Vzniklé rány se staly opakovaně branou pro vstup houbové
infekce do stromu a jejich kmeny se pomalu šířila hniloba. Bohužel to
došlo už do stavu, kdy jsou nebezpečné pro pracovníky města, kteří
na nich provádějí řez. (Uhnilé hlavy se vylamují a nelze na ně stoupnout, některé stromy se silně viklají, jakmile se o ně opře žebřík.)
Jsou to časované bomby a byla by jen otázka času, kdy by se zde
něco stalo a někdo by to odnesl na zdraví. Došlo tedy k rozhodnutí
tyto stromy dále nákladně neudržovat a provést jejich pokácení do
konce letošního období vegetačního klidu, aby hned na jaře mohly
být vysazeny stromy nové, vhodnější, které nebude nutné každoročně
řezat a nebudou s tím tak vznikat městu náklady. Přesný druh a kultivar nové výsadby nyní prochází odbornou diskusí a bude zvolen
do konce února.
Václav Kovář, zastupitel

zajištění právních služeb pro obce,
zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,
příprava, řízení a administrace projektů obcí,
příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu,
monitoring dotačních titulů,
projektové poradenství obcí,
příprava webových stránek DSO,
příprava informačního zpravodaje pro občany,
propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,
zajištění zpracování strategie rozvoje obce,
veřejné zakázky,
GDPR
Děkujeme tímto za podporu i spolupráci v roce 2020 a přejeme všem
mnoho zdraví, štěstí i splněných snů v roce 2021, ve kterém se opět
těšíme na spolupráci při rozvoji našeho regionu.
Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj mikroregionu

Zasněžená naučná stezka Klejnot, foto Pavel Motejzík
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Plzeňský kraj představil očkovací strategii
Kompletní očkovací strategii představila novinářům 6. ledna 2021
hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Až sedm vakcinačních center vznikne přímo v Plzni. Na dalších
místech kraje se počítá až s 15 vakcinačními centry.
Během ledna byli prioritně očkováni zdravotníci v nemocnicích,
zaměstnanci a klienti v sociálních zařízeních, věkové skupiny 80+
a klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením. V únoru
jsou pak v plánu další vybrané profese a očkování veřejnosti dle rezervačního systému. Mezi vybrané profese patří například zaměstnanci
kritické infrastruktury, základní složky integrovaného záchranného
systému jako policisté, hasiči a zdravotní záchranáři nebo pedagogičtí
a nepedagogičtí pracovníci, zaměstnanci základních a mateřských škol.
Vakcinace veřejnosti
Plzeňský kraj plánuje do budoucna očkovat 3 až 4 tisíce lidí
denně. Na počátku se počítá s tím, že v Plzni by bylo očkováno cca
800 a následně v květnu a červnu až 1 000 lidí. V ostatních částech
kraje v počátcích 300 lidí denně a následně až 500.
Očkovací centra
V místě s nejvyšší koncentrací osob, což je město Plzeň, vznikne
celkem 7 vakcinačních center. Tři taková centra budou ve FN Plzeň,
další ve Státním zdravotním ústavu, pobočka Plzeň, v nemocnici
Privamed, v poliklinice na Denisově nábřeží a v bývalé železniční
poliklinice. Další centra vzniknou na území kraje, zatím je v plánu
vybudovat 15 takových center. V případě potřeby bude vybudováno
velkokapacitní centrum, a to v Plzni.
Jak probíhá očkování?
S každým zájemcem o očkování před aplikací hovoří lékař, který
zjišťuje jeho zdravotní stav a potřebnou anamnézu, klient podepíše
informovaný souhlas. Po aplikaci vakcíny je vygenerován druhý
termín očkování a součástí celého procesu je vydání certifikátu.
Posledním krokem je 30 minut strávených v čekárně, pro zachycení
případné nežádoucí reakce.

KRAJSKÁ LINKA
POMÁHÁ S REGISTRACÍ
K OČKOVÁNÍ
OČKOVÁNÍ JE PRO VŠECHNY
DOBROVOLNÉ A JE ZDARMA

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek
9.00 – 15.00

Telefonní linka je určena
na pomoc seniorům s registrací
k očkování proti covid-19

Plzeňský kraj: 374 721 689

Plzeň: 374 780 960

https://registrace.uzis.cz
plzensky.kr

www.plzensky-kraj.cz

plzenskykraj_cze

Zdroj: www.plzensky-kraj.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice
do svého kolektivu pracovníky
těchto profesí:

operátor CNC strojů
svářeč
zámečník
Nabízíme: dobré platové podmínky,
dotované stravování, zaměstnanecké benefity,
příspěvek na životní pojistku
Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz
www.kotis-sro.cz

Nepomucké noviny / únor 2021

zprávy

9

Do Fénixu s důvěrou –
pomáháme obyvatelům regionu

Nepomuk pomáhá
seniorům s očkováním

V rámci operačního programu zaměstnanost startuje město Nepomuk nový projekt pro region. Pro matky samoživitelky, pečovatele,
dobrovolníky či starší spoluobčany rozjíždíme mnoho bezplatných
aktivit, které zahrnují kurzy a vzdělávací akce, výlety a setkání,
službu „na zavolání“ (nákupy, odvoz k lékaři), realizaci příměstských
táborů pro děti ze sociálně slabších rodin, hlídání a doučování dětí
brigádníky apod. K tomu všemu bude sloužit nový vůz od Toyota
Dolák Plzeň (na snímku).
I v těchto těžkých dobách chceme pomáhat obyvatelům regionu.
Více informací přineseme postupně na stránkách nepomuk.cz
a v Nepomuckých novinách.
Kancelář projektu je v budově Volnočasového centra
Fénix Nepomuk.
Provozní doba kanceláře: pondělí 7–14 hodin (bez pauzy), středa
11:00–16:00 hodin (bez pauzy)

V pátek 15. ledna byl spuštěn celorepublikový registrační systém na
očkování. Jako první se mohou hlásit lidé starší osmdesáti let. Systém
však počítá pouze s online registrací, která zejména u těch nejstarších občanů může představovat velký problém.
Město Nepomuk nabízí zdarma pomoc seniorům nad 80 let z regionu Nepomucka s registrací do systému očkování, případně se zodpovídáním souvisejících dotazů. Seniorům, kteří se nebudou mít
na místo očkování jak dopravit, zajistíme rovněž bezplatný odvoz
na očkování.
Registraci do systému očkování, případně odvoz na očkování
zdarma zajistí garantka projektu Do Fénixu s důvěrou Milena Hanzlíková, tel. 602 584 688. Je potřeba upozornit, že vakcín je málo
a volné termíny jsou k dispozici jen zřídka, nicméně situace by se
měla zlepšovat.
Po spuštění registrací pro mladší osoby než 80 let rovněž nabízíme bezplatnou pomoc s registrací, v opodstatněných případech
i odvoz na očkování.
K registraci si připravte kartičku zdravotní pojišťovny (číslo pojištěnce – kolonka č. 6). Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování. Dle typu
vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech.
Registrace probíhá zde: https://crs.uzis.cz/. Bezplatná telefonní
linka ministerstva je 1221.

foto Pavel Motejzík

Garanty projektu jsou:
Milena Hanzlíková, milena.hanzlikova@urad-nepomuk.cz,
tel. 602 584 688
Markéta Klášterková, marketa.klasterkova@urad-nepomuk.cz,
tel. 601 554 804
V době nouzového stavu doporučujeme telefonickou a e-mailovou komunikaci.

Nepomuk pomáhá
seniorům s očkováním
Milí sousedé, víte o někom z regionu Nepomucka, kterému
je více než 80 let, chce se nechat naočkovat proti nemoci
COVID-19 a zdravotní důvody mu nedovolují dopravit se od
domu veřejnou dopravou? Případně nemáte internet,
abyste se na očkování sami objednali? S obojím Vám rádi a
zdarma pomůžeme. Od 15. ledna se registrují senioři 80+.

Registrovat se můžete nechat od pondělí
do pátku 8:00 - 15:30 hodin zdarma přes
Fénix Nepomuk na telefonních číslech:
602 584 688, 601 554 804,
kde jsou rovněž zodpovídány související
dotazy.
Od února se může na očkování registrovat široká veřejnost, i zde nabízíme pomoc
po telefonu s registrací, v odůvodněných případech také s odvozem.
K samotnému očkování pro osoby mladší 80 let je třeba donést občanský průkaz,
případně průkaz od zaměstnavatele a poslední zprávu od lékaře, která se týká
zdravotních problémů, které zájemce do systému zapsal.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání nabídne
i v roce 2021 mnoho zajímavých aktivit

Projekt MAP ORP Nepomuk II je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání, poskytuje podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů dobré praxe mezi školami, školskými
zařízeními, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání. Do projektu
Místní akční plán vzdělávání je zapojeno 18 mateřských a základních škol (včetně ZUŠ), které aktivně spolupracují na uskutečňování
jeho vize.
Nedílnou součástí projektu jsou pravidelná setkávání pracovních skupin, které se zabývají předškolním vzděláváním, čtenářskou
a matematickou gramotností, inkluzí a financováním. Tyto diskuzní
pracovní skupiny se budou scházet (snad nejen online) i v roce 2021
a na společných jednáních budou sdílet informace, rozvíjet vzájemnou spolupráci a debatovat o možnostech implementace nových
forem do výuky.
Kromě organizačního zajištění výše uvedených pracovních
setkání chceme do konce školního roku pro pedagogy, ředitele,
zřizovatele i ostatní zájemce z řad veřejnosti realizovat i další
zajímavé vzdělávací aktivity. Je však možné, že vzhledem k epidemiologickým opatřením budeme muset některé z plánovaných
workshopů přesunout do online prostředí nebo odložit na dobu
příznivější ke společnému setkávání.
Aktuálně připravujeme tyto vzdělávací akce:
Oborové čtení – využití metod kritického myšlení při práci s textem
nejen v hodinách českého jazyka (lektorka Naděžda Vlasáková)
Čtenářská dílna a její zapojení do výuky literatury a slohu (lektorka Naděžda Vlasáková)
Tvorba komiksů pomocí online nástroje Storyboardthat (lektorka
Pavla Sýkorová)
Ukázka práce s komiksem „A“ od Pavla Čecha (lektorka Štěpánka Opltová)
Individualizace práce v MŠ II – typologie MBTI, diagnostika osobnosti, kooperativní činnosti (lektorka Eva Koželuhová)
Poruchy chování, agresivní dítě, vyhrožování dítěte, zvládání krizových situací ve škole s tímto spojených (etoped Marek Černý)
Podpůrná asistentská skupina (psycholožka Eva Mikešová)
Setkání ředitelů a školních metodiků prevence na téma: Spolupráce rodiny a školy (školní poradenské pracoviště, využití
potenciálu rodičů v předcházení rizikovému chování a dobrá
praxe jednání s rodiči)
Formativní hodnocení (facilitátorka MAP Jana Černoušková)
Strategie 2030+ – seznámení se strategií vzdělávací politiky ČR do
roku 2030 (facilitátorka MAP Jana Černoušková)
V případě zlepšení epidemiologické situace nabízíme školám
i v novém roce zajištění individuálního vzdělávání pro pedagogické sbory (např. na téma komunikace, týmová supervize,
podpora učitelů v IT gramotnosti (práce s komunikačními platformami) a jejich ředitelům podporu v oblasti strategického
plánování a řízení.
Vzhledem k tomu, že jedním z principů projektu MAP je co nejširší
zapojení aktérů vzdělávání i široké veřejnosti do plánování aktivit,
můžete se i vy přidat k „partnerství MAP“ např. prostřednictvím

Archivní snímek ze semináře „Mně to doma nedělá
aneb komunikace s rodiči“, foto archiv MAS SJN

e-mailu zaslaného na adresu mas.nepomucko@seznam.cz a dostávat tak bližší informace o plánovaných aktivitách projektu, případně
můžete sledovat naše webové stránky www.masnepomucko.cz či
facebookový profil.
Budeme se těšit na vaše případné podněty a připomínky.
Pavlína Jandošová, realizační tým MAP II

O dotazník k NIKA-TV
byl malý zájem
V listopadových Nepomuckých novinách jsme žádali čtenáře
o vyplnění anketního lístku, který mapoval sledovanost informačního kanálu NIKA-TV.
Bohužel anketa neměla velký ohlas. Sešlo se sedm odpovědí,
v nichž pět dotazovaných uvedlo, že NIKA-TV nesledují. Z ostatních otázek vyplynulo, že hlavním informačním zdrojem jsou
webové stránky města a respondenty zajímají nejvíce informace
z Městského úřadu a pozvánky na kulturní a sportovní akce.
NIKA-TV by měla podle zaslaných odpovědí v budoucnu fungovat jako internetová televize / Youtube kanál, vysílat reportáže z
akcí či rozhovory s místními politiky. Zprávy by měly být
podkresleny hudbou.
Doplníme ještě, že na anketu k tomuto tématu na nepomuckých webových stránkách odpovědělo 32 občanů, z nichž
19 uvedlo, že NIKA-TV nesleduje, osm, že ji sleduje častěji než
jedenkrát týdně a ostatní ji sledují méně často.
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Plán investic města Nepomuk na rok 2021
Tento plán investic je součástí rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Nepomuk dne 10. prosince 2020.

Pokračující investice

Rozpočet na rok 2021 v Kč

Plastika na okružní křižovatku Pyramida

500 000

Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí

5 000 000

Prodloužení komunikace u Normy

200 000

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

300 000

Sjezd 1/20 u Třebčic

300 000

Chodník Kozlovická ulice - STK

100 000

Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A

800 000

Vodovod - ulice Ke Mlýnu

1 000 000

Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec

2 000 000

Víceúčelové hřiště ZŠ

2 950 000

Dětská a workoutová hřiště

50 000

Stavební úpravy objektu č. p. 88, Nepomuk

2 000 000

Rekonstrukce střechy - Nádražní 476

1 000 000

Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly

100 000

Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu

200 000

Obytná zóna „Pod Oborou“

5 750 000

Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk

400 000

Rekonstrukce oplocení urnového háje

1 500 000

Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX)

200 000

Hasičská zbrojnice SDH

300 000

Nákup pozemků

1 000 000

Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559

1 000 000

Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení

800 000

ČOV Dvorec - koncovka

4 500 000

Nové investice
Rekonstrukce ČOV klášter

1 500 000

Územní plán Města Nepomuk - změna č.2

100 000

Připojení obytné zóny na Daníčkách na komunikaci 1/20

100 000

Lesní hospodářské osnovy

850 000

Celkem

34 500 000
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Obnova historického jádra není zbytečná
znovu domek č. p. 211 na náměstí A. Němejce. Na šesti střechách
se dál udržela tradiční pálená krytina, především bobrovka. Objevilo se nemálo špaletových oken a dřevěných vstupních dveří.
Mimo výše zmíněné domy šlo například o č. p. 38 v Zeleném Dole,
č. p. 176 v Plzeňské ulici nebo č. p. 252 v Husově ulici.
Povšimněte si, že všechny podpořené akce se týkaly vnějšího pláště
starobylých domů. Tedy vlastně součásti veřejného prostoru. Zlepšily vzhled centra města, podpořily zachování jeho historického rázu
a kouzla. A to je přínos nejen pro vlastníky dotčených staveb, ale pro
všechny, kdo se pohybují po přilehlých veřejných prostranstvích, ať
už jsou to místní, nebo turisté. Zkrátka díky dotačnímu programu
je historické jádro města zas o trochu malebnější.
Konečně onen program není zcela ojedinělý. Pro historické stavby
existuje dotací celá řada, vypisuje je Ministerstvo kultury, Plzeňský
kraj i další subjekty. Obvykle jsou ale určeny jen pro kulturní památky.
Náš program dává šanci i ostatním historickým stavbám, které tento
status nemají. Podobný program funguje několik let například i ve
Spáleném Poříčí. Tam je v něm i v letošním úsporném roce přichystáno tři sta tisíc korun, stejně jako vloni. Doufám tedy, že i v Nepomuku se v dalším roce na tyto dotace najde opět víc peněz. Naše
krásné město si to zaslouží.
Pavel Kroupa,
zastupitel, předseda komise památkové péče

Nabízíme pračku za odvoz
V Plzeňské ulici byla s podporou z dotačního programu Obnova historického jádra
města Nepomuk opravena v posledních letech již celá řada domů.

Letos běží již šestým rokem dotační program Obnova historického
jádra města. Kvůli úsporným opatřením spojeným s koronavirovou
epidemií byl sice výrazně osekán (více než ostatní městské dotace)
– z čtvrtmiliónové alokace zbylo jen sto tisíc. Přesto ale dál existuje,
městské zastupitelstvo v prosinci schválilo jeho vyhlášení, přestože
někteří zastupitelé by jej nejraději úplně zrušili. Vždyť jde přece
o příspěvky do soukromých objektů! To je ale nepochopení účelu
těchto dotací. Smyslem programu není zhodnocovat něčí nemovitosti. Cílem je podpora takových oprav a stavebních úprav, které
povedou k zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu centra města. Na podlahové vytápění ani plastová
okna určený opravdu není. Území Historického jádra města je již
od roku 2006 vymezeno územním plánem jako plocha se zvláštními
nároky na výstavbu. Vlastníci jsou zde v jistém smyslu omezeni na
svých právech a tento program představuje určitou kompenzaci.
Na citlivé opravy, zejména takové, které nejsou v konvenčním soudobém stavitelství běžné (jako jsou špaletová okna, tašky bobrovky,
dekorativní štukové fasády atd.), je zkrátka možné získat příspěvek.
Jde vlastně o částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených s dnes
nestandardním řešením.
Díky existenci dotačního programu se povedlo v posledních
letech obnovit již deset historických fasád, které by v lepším
případě byly dál ošuntělé, v horším křiklavě barevné a olepené
polystyrenem. Byly tak například restaurovány fresky na budově
Spořitelny a byla rekonstruována dekorativní průčelí na domech
č. p. 156, 167, 169 a 170 v Plzeňské ulici. Štukové novorenesanční
prvky ozdobily dům č. p. 248 v Husově ulici, klasicistní výraz získal

Na konci ulice Nábřeží leží již delší dobu v trávě automatická pračka,
pračka Romo kombi a samostatná ždímačka. Je mně z toho smutno,
tam je tak hezká procházka a teď tam určitě chodí spousta lidí.
Dala bych to do inzerátů a nabídla volně k odnesení.
čtenářka Marie

foto autorka

vzdělávání / inzerce
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SOU Blatná - škola s atraktivními obory vzdělávání a
moderním odborným zázemím

Pro školní rok 2021-22 nabízíme:
Denní studium – tříleté učební obory:
● 23-68-H/01 Automechanik – opravy a údržba vozidel, měření emisí, řidičský
průkaz B+C, svářečský průkaz CO2
● 26-57-H/01 Autoelektrikář – opravy, technická diagnostika, montáž elektrické
instalace vozidel, měření emisí, řidičský průkaz B+C
● 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – opravy a obsluha techniky, řidičský
průkaz T+B+C, svářečský průkaz pro svařování plamenem a elektrickým
obloukem
● 26-51-H/01 Elektrikář – montáž silnoproudých a slaboproudých zařízení,
zabezpečovací technika, kamerové systémy, osvědčení způsobilosti
v elektrotechnice podle § 5 vyhlášky č. 50/78
Denní dvouleté nástavbové studium:
● 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové denní studium pro absolventy učebních
oborů zakončené maturitní zkouškou
Dálkové zkrácené studium – dvouleté, pro zájemce, kteří mají ukončené střední
vzdělání v jiném oboru:
● 26-51-H/01 Elektrikář
● 41-51-H/02 Včelař

Střední škola a Základní škola Oselce
Pracoviště Oselce

Pracoviště Blovice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021/2022

PRACOVIŠTĚ
OSELCE

a02149

Přihlášky přijímáme nejpozději do 1. března 2020
Střední odborné učiliště, U Sladovny 671, 388 16 Blatná,
tel.: 383 412 320, info@soublatna.cz, www.soublatna.cz

PRACOVIŠTĚ
SŠ Blovice
a ZŠ Blovice

16. 1. 2021 - 9.00 – 13.00 hod
13. 11. 2021 - 9.00 – 13.00 hod 23. 1. 2021 - 8.30 - 12.00 hod
26. 11. 2021 - 12.00 – 17.00 hod

Nabídka učebních a studijních oborů
pro školní rok 2021/2022

Tříleté učební obory pro žáky a žákyně ze ZŠ
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Tříleté učební obory pro žáky a žákyně ze ZŠ
U oborů skupiny E není v přijímacím řízení potřeba písemné doporučení školského
poradenského zařízení. Ve všech nabízených učebních oborech získávají absolventi
výuční list.

Absolventi zvládnou opravu zemědělských strojů i automobilů, dokáží renovovat nové díly,
zvládají práce na kovoobráběcích strojích i kovářské práce. Výhodnou je kurz řízení
motorových vozidel a získání řidičského oprávnění a také kurzy pro svařování elektrickým
obloukem a plamenem.

41-55-E/01 Opravářské práce

Odborný výcvik je zaměřen na zvládnutí praktických dovedností nutných při výrobě nábytku
v sériové i zakázkové výrobě. Absolventi však zvládnou i prvky stavební truhlařiny.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

33-56-H/01 Truhlář

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Po složení závěrečních zkoušek je schopen opravovat a seřizovat automobily pomocí diagnostických zařízení. Ve 3.ročníku absolvují učni kurz řízení motorových vozidel a kurz opravňující
svařovat v ochranné atmosféře.

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Čtyřleté studijní obory pro žáky a žákyně ze ZŠ

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
Studijní obory jsou určené pro žáky z 9. tříd ZŠ. Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední
odborné, vysvědčení o maturitní zkoušce. (nekoná se přijímací zkouška z ČJ a M,
ale talentová zkouška z VV).

Učební obor určený chlapcům, kteří po absolvování ovládají ruční i strojní opracování
materiálů, mohou vykonávat údržbu a některé opravy strojů používaných v rostlinné
a živočišné výrobě. Součástí učebního plánu je absolvování svářečského kurzu a získání
řidičského oprávnění na traktor. Oba kurzy jsou zdarma.
Obor je zaměřen na základní zpracování surovin, přípravu a expedici výrobků teplé i studené
kuchyně, nápojů, příloh a moučníků.

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Chlapci i dívky jsou schopni po absolvování závěrečných zkoušek pracovat v cukrářské výrobě,
dokáží obsluhovat stroje, připravovat suroviny, zvládají finální zhotovení i zdobení cukrářských
výrobků, restauračních moučníků a zmrzlin.

75-41-E/01 Pečovatelské služby - NOVÝ OBOR

Po složení závěrečné zkoušky se dívky i chlapci mohou uplatnit jako pracovník sociálních
služeb v pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé
obslužné a asistentské péče klientům. Absolventi budou též ovládat šití a opravy prádla,
bytových doplňků, praní a žehlení prádla - budou moci poskytovat služby i soukromým osobám
při zajišování péče o domácnost a děti.

Tel.: +420 371 595 168, E-mail: info@stredniskolaoselce.cz

www.stredniskolaoselce.cz
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Téma: Komunální odpad
Od roku 2021 začíná platit nový odpadový zákon,
který upravuje poplatek za skládkování v přepočtu
na množství vyprodukovaného odpadu na občana
za kalendářní čtvrtletí. Pro Nepomuk dochází
k výraznému navýšení ceny za likvidaci tuhého
komunálního odpadu a v návaznosti na to zvyšuje
cenu za svoz a likvidaci TKO pro občany z 550 Kč
na 750 Kč na obyvatele. Náklady města na obyvatele
se budou v budoucnu zvyšovat, pokud neklesne
skládkované množství odpadu.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:

„ Jak nakládáte s odpadem ve své
domácnosti a co byste doporučil(a)
občanům pro dosažení snížení
množství vyprodukovaného tuhého
komunálního odpadu?“

foto Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Odpadové hospodářství je velkým tématem nejen pro Nepomuk,
ale globálně.
Zdražení je pouze důsledkem, který vyplynul z opatření vlády,
která zase plní nějaké snižování v rámci EU. Prostě odpadu rapidně
přibývá a za chvilku by se v něm lidstvo utopilo.
Doma opravdu poctivě třídíme nejen sklo, papír, plast a kov,
ale hlavně kuchyňský bioodpad. Ten se v naší rodině do popelnice nedostane (mimo slupek od citrusů). Na to máme dva velké
kompostéry. Jeden jsem dostal před lety od města a jedem jsem
vyrobil. Ve spojení s dalším vyvýšeným záhonem jde o recyklační
koloběh. Každé jaro sice musím něco překátrovat, něco přisypat,
ale výsledky za to určitě stojí. Ostatně i běžnému záhonu musíte
věnovat jarní péči.
Daleko více mne mrzí, že někteří spoluobčani nepřispějí ani tím
nejzákladnějším – sešlapat PET láhve, rozřezat papírové krabice, to
je cesta, jak zvýšit kapacitu kontejnerů a snížit frekvenci vyvážení.
Když vidím kolem stanovišť s tříděným odpadem to, co tam dokáží
někteří odložit, je mi smutno a jímá mne vztek. Ti lidé si neuvědomují, že veškeré práce navíc něco stojí. Máme sběrný dvůr, ale lidé
jsou schopni sypat leccos vedle, tak aby na ně nedosáhla kamera.
Ti všichni prodražují chod města. Po Vánocích jsme odvezli několik
aut do sběrného dvoru nejen papírů, ale také vyhozených televizí,
počítačů a všeho možného, co muselo ustoupit novým dárkům.
Město, starej se, je tu nepořádek. Ale kdo ho udělal?
PROSÍM VŠECHNY SLUŠNÉ LIDI, POKUD VIDÍTE, ŽE NÁM
MĚSTO NĚKDO ZNEČIŠŤUJE, VYNADEJTE MU. NĚKTEŘÍ TO
POTŘEBUJÍ SLYŠET, ABY SI UVĚDOMILI, ŽE DĚLAJÍ NĚCO ŠPATNĚ.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Asi nepřekvapí, že u nás doma třídíme velmi pečlivě. Plasty a nápojové kartony, sklo, papír, bioodpad, hliník (víčka od jogurtů atp.),
ostatní kovy (plechovky), baterie. Pro plasty využíváme pravidelných měsíčních svozů, protože do žlutých zvonů se kvůli malým
otvorům prostě pytel vhodit nedá – chtělo by to konečně normální
žluté kontejnery s kapacitou 1100 l! Sklo a většinu papíru dáváme
do příslušných sběrných nádob, malá část papíru poslouží k zatopení v kamnech. Staré pečivo sušíme pro ovce, pokud se objeví
zbytky masa, rády si na nich pochutnají kočky. Ostatní kuchyňský
odpad kompostujeme. Váhově je ho rozhodně víc než toho zbytkového směsného. Díky tomu naše pětičlenná domácnost vyprodukuje směsného komunálního odpadu týdně maximálně kilogramy.
Celkově ale vytváříme odpadu na můj vkus docela hodně, hlavně
plastu. Všechno je totiž dnes v obalu, a i když nekupujeme balené
vody, do obchodu si nosíme látkové tašky a u jogurtů či podobných
potravin vítězí obvykle rodinné balení, stejně máme na začátku
měsíce před domem i několik žlutých pytlů. Ale třeba se někdy
v budoucnu i v Nepomuku dočkáme bezobalového krámku.
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Určitě bych uvítal, kdyby byla paleta kontejnerů na tříděný
odpad rozšířena o nádoby na kovy, takhle je musím jednou za čas
odvézt do sběrného dvora. Je dobře, že město uvažuje o další vlně
rozdávání domácích kompostérů. Lidé na sídlišti i v jiných částech
města, kde je problematické umístit kompostér, by měli získat
možnost ukládat bioodpad do speciálních hnědých 1100 l kontejnerů nebo popelnic, ideálně na každém místě, kde jsou nádoby na
tříděný odpad. Pokud by jej většina třídila, mohlo by to významně
snížit objem směsného odpadu, jehož likvidace bude stále dražší.
K tomu by bylo hezké ze strany městského úřadu zvýšit i počet
míst, kde lze odevzdávat tříděný odpad. Každý obyvatel města by
takový bod neměl mít dál než pár minut chůze od domu. A když
těch míst bude víc, třeba nebudou kontejnery tak často přeplněné
a nebude kolem nich nepořádek.
Pokud mám tedy něco doporučit, tedy důsledné třídění a hlavně
snahu o co nejmenší produkci odpadu obecně – i toho tříděného.
Uděláme tak něco pro planetu i své peněženky.

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Uvedený postup chápu a je třeba si uvědomit, že město i přes zvýšení ceny pořád bude na každého občana města několik stovek ročně
doplácet. Zvýšení by tak logicky přišlo tak jako tak bez ohledu na
změnu legislativy. Prostor pro snížení množství vyprodukovaného
odpadu tu je. Jednak již přemýšlením při nákupu, zejména potravin, protože jejich obalové materiály tvoří většinu odpadu, a jednak
pak samotným důsledným tříděním odpadu. U nás v domácnosti
netřídíme jen na papír, sklo a plasty, ale popel ze dřeva, kterým
topíme, využíváme jako hnojivo, takže žádný popel nekončí v popelnici, třídíme i kovy – železo a hliník, které pak jednou ročně, když
se to nashromáždí, odvezeme do Dvorce do kovošrotu a ještě za to
dostaneme pár korun… Bioodpad končí v kompostu, zbytky jídla
u slepiček a nebezpečný, specifický a elektroodpad, kterého je pár
kousků ročně, odvážíme do sběrného dvora ve Dvorci. No, a když to
shrnu, tak naše pětičlenná rodina ve skutečnosti vyprodukuje jen cca
polovinu popelnice o velikosti 120 l, a to i při cyklu svozu jednou za
14 dní. Přesto naše popelnice bývá na každý svoz vrchovatá, protože
volný prostor doplňujeme odpadem, který posbíráme po loukách
a lesích v okolí apod.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Položená otázka má z mého pohledu dvě roviny. Tou první je třídění odpadu v domácnosti a za naši domácnost mohu jen konstatovat, že veškerý vyprodukovaný odpad svědomitě třídíme.
Druhou rovinou jsou podle mě podmínky, které jsou v kompetenci
městského úřadu. To znamená zajištění dostatečného množství
kontejnerů na papír, sklo a plasty. Při jednom z posledních jednání zastupitelstva zazněl z řad zastupitelů požadavek na umístění
několika hnědých kontejnerů na bioodpad. Určitě by tyto kontejnery mohly přispět k celkově menšímu objemu odpadu, který je
dosud běžnou součástí tzv. komunálního odpadu. Bude-li dostatek
kontejnerů na tříděný odpad a současně odpovídající frekvence
odvozu, pak věřím, že se celkový objem sníží.
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Změna legislativy tlačí na vyšší
ceny komunálního odpadu
V úterý 1. prosince 2020 schválila Poslanecká sněmovna novou
legislativu v oblasti odpadového hospodářství. Účinnost zákona
o odpadech, výrobcích s ukončenou životností a novely zákona
o obalech je stanovena na 1. 1. 2021.
Skládkování
Polovina komunálních odpadů se v České republice stále skládkuje,
tomu bude konec. Již za pět let musí ČR recyklovat svůj komunální
odpad z 55 procent. V roce 2030 musí zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.
Poplatky
Nový zákon o odpadech zavede postupné zvyšování poplatku za
ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to
ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na
800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč
a až na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze
skládek a nastartování recyklačního průmyslu.
Třídění
Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích třídící
slevu. Ta se vztahuje k množství odpadů uložených na skládky za
rok a obyvatele. K odklonu od skládkování by obcím měl pomoci
PAYT, tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik
ho občan skutečně vyprodukuje. Systému PAYT dává nový zákon
jasná pravidla, chce tím obce motivovat k jeho zavádění. Již dnes jej
zavedlo více než 15 procent měst a obcí. Obce budou moci pracovat
i s domácím kompostováním, které odklání odpady ze skládek.
Zvyšování poplatků
Některá města a obce zvýší poplatek za komunální odpad. Například v Litoměřicích naroste v roce 2021 o 198 korun. Místo stávajících 498 korun, které obyvatelé města platili v posledních
čtrnácti letech, tak bude od ledna roční poplatek činit 696 korun.
Podobně jako v Litoměřicích zvýšila poplatek za komunální odpad
další města, například Slaný nebo Děčín, která již v loňském roce
poplatek navýšila na 750 korun za osobu. Od nového roku budou
platit více také obyvatelé Znojma, a to 600 Kč na osobu za rok.
Zdroj: měsíčník PRO města a obce, vydání leden 2021.

?

Vážení občané,
třídili byste bioodpad a využívali
hnědý kontejner na něj určený,
kdyby byl umístěn v blízkosti vašeho
bydliště?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk
Tříkrálovský svátek
Tradiční křesťanský svátek Tří králů si krátce po návratu do školy po
vánočních prázdninách připomněli i naši žáci. Ve škole sice máme
od začátku ledna pouze žáky 1. a 2. ročníků, ale i oni zvládli si lednový
svátek připomenout. Tři králové bývají obvykle výtvarně vyobrazeni
s vysokými čepicemi, a tak si naši prvňáci a druháci dali práci s vytvořením vysokých papírových čepic a ještě namalovali své vize, jak si
biblické postavy představují. Jak vlastnoručně vytvořené tříkrálovské
čepice našim žákům slušely, je zřejmé na fotografiích.
Prvňáci a druháci
Dle rozhodnutí vlády ČR máme od začátku ledna ve škole pouze žáky
1. a 2. ročníků. Zvlášť u těch nejmladších školáků byl už výpadek způsobený podzimním uzavřením škol citelný a jsme rádi, že jsou zpátky
ve školních lavicích. Pravidelná docházka je u malých školáků předpokladem úspěšného zvládání učiva v dalších ročnících.
Během jednoho lednového dne jsem se v krátkosti s fotoaparátem
podíval, čím se naši školáci při hodinách zabývají. Dvě první třídy měly
mít hodiny tělesné výchovy, ale protože je společné cvičení nejen ve
školách zakázáno, respektujeme doporučení MŠMT a žáci si od školních povinností odpočinou při krátké procházce v okolí školy.
Ve třídách, kde se učilo podle rozvrhu, jsem zaznamenal odevzdávání zadaných úkolů, jinde s paní třídní učitelkou žáci odpovídali, jak
se mají zachovat, pokud by je někdo cizí venku oslovil. V další třídě
zněla anglická slovíčka označující barvy, v poslední navštívené třídě
jsem zaznamenal opakování u tabule.
Dotace na hmyzí hotel
V průběhu loňského kalendářního roku byl Krajským úřadem Plzeňského kraje vypsán dotační program s názvem Mikrogranty. Dle pravidel mohl žadatel na zpracovanou žádost čerpat maximálně 40 tisíc
korun. Z naší školy byly na krajský úřad odeslány tři žádosti.
Pokud by byla schválena žádost č. 1, mohli jsme mít školní cvičnou
kuchyňku vybavenou dalším materiálem pro předmět, ve kterém si
žáci osvojují činnosti spojené s provozem domácnosti. V tomto případě sice žádost schválena nebyla, ale žáci při hodinách nejsou nijak
ochuzeni, protože v loňském školním roce jsme do školní cvičné
kuchyně nakoupili téměř všechno vybavení nově.
Na pořízení relaxačního vybavení, které by mohlo být umístěno ve vnitřním atriu školy, byla podána druhá žádost. Záměrem
bylo pořízení takového vybavení, které by umožnilo strávit přestávky na zdravém vzduchu. V žádosti bylo požadováno zakoupení
laviček a stolů, které by současně mohly posloužit při venkovní
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výuce v době, kdy je příjemné počasí. Pro volnočasové aktivity by
posloužily velké šachové figury. Ani v tomto případě jsme nebyli
mezi úspěšnými žadateli.
Jak se říká „do třetice…“ – a třetí žádost byla úspěšná. V hodinách
přírodopisu vzešel od žáků nápad, že by měli rádi v areálu školy něco,
kde by mohli pozorovat život v přirozeném prostředí. Třetí žádost
byla zpracována a obsahovala dvě základní položky. Jednak pořízení
kvalitního mikroskopu, který je propojitelný s počítačem a výsledný
obraz můžeme pomocí projekce promítnout na promítací plátno
nebo projekční tabuli. Druhou finančně méně náročnou položkou
bylo zakoupení materiálu na zhotovení hmyzího hotelu. Sehnali jsme
a zakoupili přepravní palety, které se stanou základem pro několikapatrový hmyzí hotel. K dispozici už máme další materiál, který vyplní
jednotlivé části, a nyní jen čekáme na návrat žáků do školy, aby bezprostředně po něm mohli hmyzí hotel dokončit a instalovat.
Touto cestou děkuji za iniciativu a čas věnovaný zpracování
žádostí PhDr. Brázdové Toufarové, RNDr. M. Kotrbaté, Mgr. M. Nové
a Mgr. R. Sinkulové.
Kromě výše uvedených žádostí každoročně žádáme o podporu
prevence a programů, které se prevencí dlouhodobě a systematicky
zabývají. Tyto dotace jsou rovněž rozdělovány krajským úřadem a každoročně jsme dotováni příspěvkem, který z valné části využíváme při
pořádání tzv. adaptačních kurzů. V oblasti prevence připravovala řadu
let žádosti a podílela se na programu adaptačních kurzů Mgr. Jana Berkovcová, které patří poděkování za přípravu a vlastní realizaci kurzů.
Pokud nebyly dvě ze čtyř podaných žádostí schváleny, určitě se
objeví další možnosti, jak z dotací naše požadavky v následujících
měsících uspokojit. Jakmile budou dotační tituly vyhlášeny, určitě se
do nich opět zapojíme.

Poděkování
Všem našim žákům z 1. a 2. tříd touto cestou
děkuji za dodržování všech nařízených opatření,
všichni bez rozdílu přistoupili k nošení roušek
a potřebné hygieně velmi zodpovědně
a příkladně dodržují všechno, co doba vyžaduje.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

ZŠ Nepomuk
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1. A je nastoupena k vycházce po zasněženém okolí školy

1. B se chystá na zimní vycházku

Část žáků třídy 2. B se zhotovenými čepicemi ke svátku Tří králů

Odevzdávání úkolů v 1. C

Opakování prvouky u tabule v 2. A

Třikrálovské tvoření ve 2. A, druháci zvládli čepice i obrázky

Ve 2. B zněla agllická slovíčka

Ve 2. C žáci odpovídali, jak se zachovat, pokud je osloví na veřejnosti někdo cizí
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To, co nás spojuje,
je láska k dětem
Rozhovor s předsedkyní Mateřského centra
Beruška Karolínou Buriánovou
Text: Hana Staňková
Foto: archiv Karolíny Buriánové a Hana Staňková

Herna, kurzy pro děti od 3. měsíce věku, kurzy pro dospělé
s dětmi, přednášky, hlídání dětí, výlety, bazárky, workshopy…
to vše je Mateřské centrum Beruška! Tak to alespoň má uvedeno
na svých webových stránkách. Mateřské centrum Beruška funguje
v Nepomuku už třináct let. Svou činnost muselo přerušit loni v březnu
kvůli pandemii koronaviru, k níž se přidalo plánované stěhování.
Předsedkyní tohoto spolku je od ledna 2019 Karolína Buriánová,
sympatická mladá žena, která se už těší, až Beruška otevře v nových
prostorech. Má totiž hodně plánů. A o tom všem je tento rozhovor.

Jak se vám bydlí v Nepomuku?
Sice jsme se přistěhovali do Nepomuku teprve před rokem a půl
z Plzně, ale Nepomucko znám a mám to tady moc ráda. V Srbech
máme totiž chalupu, kam jezdím odmalička. Jsme tady spokojení
i proto, že jsem se začala angažovat v Berušce, našli jsme zde díky
ní rychle kamarády. V Nepomuku je přátelské prostředí a krásná
příroda, která nám ve velkém městě chyběla. Na jaře se de facto přestěhujeme na chalupu, vydržíme tam do podzimu a pak se na zimu
vracíme zpět do bytu. Takový byl i náš rodinný plán, kvůli tomu jsme
si zvolili Nepomuk.
Proč jste se rozhodli odejít z velkého města?
Hlavně kvůli dětem, protože jsme pro ně chtěli klidnější prostředí.
Nemyslím tím jen tu zmiňovanou přírodu, ale i to, že děti zde mají
větší prostor na to začít samostatně fungovat. Teď v září, doufám,
syn nastoupí do školy a zanedlouho tam může docházet pěšky sám,
ta myšlenka se mi moc líbí.
Jak jste se dostala k Berušce?
Členkou Berušky jsem už od roku 2015. Vyhledala jsem ji, když byl
starší synek ještě miminko a já s ním byla delší dobu sama na chalupě. Jednou ráno jsem se probudila a říkala si: „Co tu s ním budu
dneska proboha zase dělat?“ A tak jsem vyrazila do Berušky, potkala
tam spoustu příjemných maminek a moc se mi zalíbilo tamější klima

a prostředí. Chodila jsem tam převážně do herny a potom, když
kolegyně v roce 2019 hledaly novou předsedkyni, jsem to vzala. Vlastně
jsem se nejdřív stala předsedkyní Berušky a až o pár měsíců později
jsme se do Nepomuka přestěhovali. A musím říct, že jsem se v ruchu
mateřského centra našla, práce s dětmi a setkávání s maminkami
mě prostě baví.
Co konkrétně vás na tom baví?
No hlavně to, že práce s dětmi není stereotypní, je to pokaždé něco
jiného. Připravíte si nějaký program, ale vždycky se objeví něco, čím
vás ty dětičky překvapí. A také to, že děti jsou upřímné. Prostě se jim
to líbí a dají vám to najevo, nebo se jim to nelíbí, nudí se a taky to
hned zjistíte.
Jaké kroužky vedete?
V lednu roku 2019 jsem začala se cvičením pro kojence od tří měsíců,
na podzim jsme pak pod mým vedením otevřeli i kurz pro děti od
šesti měsíců. Také jsme zjistili, že zde chybí kroužek pro děti, které
jsou samostatnější, chodí většinou už do školky, ale ještě jim není pět
nebo šest let. Ostatní spolky berou až takhle staré děti, ale tří, čtyřleté,
které už vydrží bez rodičů, pro ty tu kroužek nebyl. Tak jsem si vzala
na starost i kroužek s názvem Velcí objevitelé. Děti tam byly se mnou
samy a rodiče měli možnost na ně počkat, třeba s mladšími sourozenci, vedle v herně. Dělali jsme pokusy, sportovali, cvičili jemnou
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motoriku a seznamovali se s kroužky v Nepomuku, na které by později děti mohly docházet. Tenhle kroužek se chytil, byl velmi oblíbený.
Bohužel jsme ho mohli vést jen čtyři měsíce, pak nás zavřel koronavir.
Jak vlastně koronavir ovlivnil činnost mateřského centra?
Zcela zásadně. V březnu to bude totiž už rok, co máme zavřeno. Naše
centrum funguje hlavně na principu setkávání, na komunitním životě
a ten je teď úplně zastavený. A když se snažíme vymýšlet pro rodiče
s dětmi aktivity venkovní, při kterých nebudou porušována žádná
vládní nařízení, nedostáváme na ně od rodičů takovou zpětnou vazbu,
jakou bychom si přáli. Je pravda, že jsme se snažili hromadně setkávat
alespoň venku, dokud to šlo. Vymýšleli jsme různá setkání v přírodě,
což bylo také fajn, protože děti zažily zase něco jiného. Ale ani to už teď
nemůžeme. Na druhou stranu si říkám, že všechno špatné je k něčemu
dobré, protože se má Beruška přestěhovat do budovy Fénixu a tak
bychom se teď stejně neměli kde scházet. Začneme zkrátka úplně od
znova. Máme novou vizi a velké plány na to, jak ji začít měnit v realitu. A díky dlouhodobému uzavření Berušky máme možnost si vše
promyslet a řádně se na to připravit. Například si doplnit potřebné
vzdělání. Když vedeme kroužky, tak na nic jiného čas prostě není.
Zmínila jste, že se stěhujete, v jaké je to fázi?
Nové prostory ve Fénixu jsou již skoro hotové a jsou moc hezké.
Teď se vyřizují administrativní záležitosti, aby bylo všechno
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v pořádku a mohli jsme se tam přestěhovat. Ještě se ale bude
osazovat topení a budou se měnit okna, takže přemýšlíme, jestli
tam máme přesunout část věcí hned, abychom mohli případně
fungovat ještě ve starých prostorách, které jsou teď plné sestěhovaných věcí, nebo ještě vydržíme a pak se tam nastěhujeme
najednou. Toho inventáře máme totiž opravdu hodně, a jak se
v Nádražní ulici dělaly stavební práce, máme to všechno zaprášené. Čeká nás obrovský kus práce.
To by možná stálo za to prostřednictvím Nepomuckých
novin vyhlásit, že by se vám hodili nějací dobrovolníci –
třeba na mytí hraček.
Určitě budeme rádi za každou ruku, která nám pomůže. Na stěhování máme slíbenou pomoc i od města, ale čím více nás bude, tím
samozřejmě lépe. Budeme muset ty věci nashromážděné za třináct
let i probrat a některé vyházet.
Jaké má přesun do budovy Fénixu klady a zápory?
Zpočátku jsme byli z informace o stěhování opravdu v šoku. Celé
léto roku 2019 jsme totiž Berušku o víkendech a po nocích za
pomoci našich manželů předělávali, abychom měli oddělenou
cvičebnu od herny. Otevřeli jsme nové kroužky a po pár měsících
přišlo první zavření centra vinou koronaviru, o prázdninách to
vypadalo veseleji, ale pak přišla další rána, a to stěhování. Byli jsme
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z té situace hodně frustrovaní, nicméně jsme se oklepali a řekli si,
že toho naopak využijeme a začneme znovu a jinak.
Kolik je ve vedení Berušky lidí?
Aktivně se nyní podílíme na jejím vedení tři. Jedna maminka už
je v práci a dvě jsme ještě na rodičovské dovolené, takže času na
Berušku máme přeci jen o něco více. Činnosti máme rozdělené
tak nějak intuitivně, jedna je spíš na grafické zpracování materiálů,
druhá je takový bublifuk, co chrlí pořád nápady, a ta třetí to vždycky
dokáže dotáhnout do zdárného konce. Hezky se doplňujeme.
Naše potíž je v tom, že maminky nám vydrží tři roky a po rodičovské odchází, takže každé tři roky obměňujeme i vedení a podle
toho také chod centra vypadá. Kroužky se organizují většinou
podle toho, jaký tým Berušku vede, někdy je to slabší, někdy silnější. Tuto kolísavost bychom chtěli změnit. A také budeme do
světa doslova křičet, že Beruška je otevřená všem, protože se
obávám, že má naše centrum mylnou pověst bandy šílených biomatek, které cpou své názory ostatním. To ale není pravda, my
jsme naopak hodně otevření, je nám úplně jedno, jaký má kdo
životní styl, co poslouchá za hudbu nebo jakému fotbalovému
klubu fandí. To, co nás spojuje, je láska k dětem. To je pro nás to
zásadní, to je to, co nás žene vpřed.

Máte tam i nějaký mužský element?
Nemáme a hrozně nás to mrzí, protože Beruška je otevřena nejen
maminkám, ale rodičům obecně. Ve větších městech už chodí do
těchto center i tatínkové, ale tady to pořád zůstává hodně na aktivitě
maminek. Máme v plánu organizovat i cvičení dětí pouze s tatínky
a chceme udělat o víkendu občas nějakou akci, do které by se mohli
tatínkové zapojit. A co nás velmi těší je fakt, že i babičky s vnoučaty si
k nám našly cestu. Často se stává, že když děti odvezete k babičkám
a dědečkům, tak oni nevědí, co s nimi mají dělat. I z tohoto důvodu
jsme loni zorganizovali nultý ročník akce s názvem Den s prarodiči.
Připravili jsme různá sportovní stanoviště tak, aby se museli prarodiče aktivně zapojit a ukázat dětem, k čemu jaké sportovní náčiní
slouží, aby si zahráli různé hry, užili si legraci. Zkrátka, aby se mohli
vnoučatům věnovat naplno bez obav o svou zahrádku nebo vzácný
porcelán, zatímco rodiče měli také trochu toho volna a odpočinku.
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Až otevřete, co všechno budete moci nabídnout?
Chtěli bychom mít nabídku kroužků hodně pestrou, s tím, že si sami
rodiče určí, co by je nejvíce zajímalo. Chceme nabízet různé aktivity od
přednášek s rodičovskou tematikou po kurzy, které by začínaly těhotenským cvičením, přes cvičení s dětmi od třetího měsíce věku až po
cvičení se tříletými dětmi. Pak bychom chtěli dělat také poradenství
ohledně správného nošení a manipulace s kojencem a babymasáže.
Budeme moci nabízet hlídání dětí, umožňovat setkávání skupin, třeba
vícerčat nebo rodičů, kteří mají děti s ADHD.
Udělali jsme si průzkum, zjišťovali jsme například, jestli by byl
zájem o doprovod dětí na kroužky, že bychom se propojili se školkou
nebo i se školou.
Spolupracujete se školkou již nyní?
Zatím je to spíše jen na bázi sdílení informací. Nosím v hlavě nápady,
jak spolupracovat se školkou více, ale zatím si je nechám pro sebe.
Beruška je velmi přínosná v tom, že umožňuje socializaci těch nejmenších dětí. Když se děti zkrátka začnou potkávat ve větších počtech
už u nás, je pro ně nástup do školky jednodušší.
Přibližte nám ty vaše plány do budoucna?
Máme takovou vizi udělat z mateřského centra modernější, smysluplnější a hlavně stabilnější organizaci. Přejeme si otevírat každý
den ve stejném čase, třeba od osmi do čtyř hodin. Chtěli bychom,
aby v Berušce byly vedeny přednášky a kurzy profesionály, ale zároveň budeme velice vítat maminky a tatínky, kteří by vedli svůj vlastní
kroužek, nebo si sami zorganizovali přednášku. Chtěli bychom nabízet hlídání dětí, třeba pro rodiče, kteří si musí něco vyřídit na úřadě,
dojít si k lékaři nebo si nakoupit. Naše poslání pak zůstane stejné,
umožnit rodičům a dětem setkávat se v tolerantním prostředí, které
respektuje rozdílné přístupy ve výchově.
Rýsuje se také nějaká spolupráce s Volnočasovým centrem Fénix?
Jsme například domluvení, že si budeme za určitých a jasně stanovených podmínek navzájem propůjčovat prostory. Když my budeme
organizovat přednášku, tak nám poskytnou jejich prostory, a naopak
když oni budou mít program s malými dětmi, tak budou moci k nám.
Máme už v hlavě i nějaké projekty, na kterých bychom chtěli spolupracovat. Troufám si říct, že jsme s paní Korbovou (vedoucí Volnočasového centra Fénix – pozn. red.) kamarádky a to nám pomohlo
hlavně v situaci, kdy se plány Fénixu na rozšíření a zvelebení prostor
musely hodně uskromnit kvůli nastěhování Berušky. Nebylo to zrovna
jednoduché vyjednávání a je to vlastně moc dobře, protože je to důkaz
toho, že nám na našich organizacích opravdu záleží. Ale povedlo se
a já už se na naši spolupráci těším.

Máte přehled, kolik rodin se na mateřské centrum nabaluje?
Mateřské centrum funguje už třináct let, takže si troufám odhadnout,
že jsou to stovky dětí, které jím prošly.

Fénix teď rozjíždí nový projekt, Do Fénixu s důvěrou, chtějí
rozšířit služby o pomoc seniorům a sociálně znevýhodněným skupinám občanů, nebyly by tam další možnosti
spolupráce?
Počítáme s tím, určitě se na nějaké spolupráci domluvíme. A myslím si,
že Beruška celou tu myšlenku o službách pro občany v budově Fénixu
hezky doplní. My zde budeme pro ty nejmenší, Fénix pro starší děti
a dospělé a pro seniory a znevýhodněné pak Fénix s důvěrou, hezky
to do sebe zapadá. Toto byl i jeden z důvodů, proč k našemu stěhování vlastně došlo.

Která z aktivit, co jste zatím dělali, byla nejúspěšnější?
Nejvíc se líbí kroužek Klokánek, to je takový klub, kam můžete přijít
s miminkem, stejně jako s tříletým dítětem. Je tam připravený volnější
dvouhodinový program s loutkovým divadýlkem, pohybovými aktivitami, říkankami a písničkami. I díky tomu, že je to kroužek, který
zabere celé dopoledne, je při něm i více času na to, aby si maminky
popovídaly.
A pak byli hodně oblíbení ti Velcí objevitelé.

Co by Beruška potřebovala?
My bychom hlavně potřebovali otevřít. A pak potřebujeme zpětnou
vazbu od rodičů. Když uděláme nějakou akci, vždy všechny prosíme
o názor, jestli se naše akce, kroužek nebo přednáška líbila, co případně můžeme zlepšit. Dostáváme těchto odpovědí strašně málo.
Všechny aktivity kolem Berušky nás stojí hodně úsilí a není to vždy jen
práce, která nás baví. A je to v drtivé většině práce po nocích a vždy
bez nároku na honorář. Takže bych chtěla poprosit maminky a vůbec

rozhovor měsíce
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všechny, co Berušce fandí, aby s námi začali víc komunikovat. Když
se můžeme setkat, tak nám maminky řeknou, co potřebují, co se jim
líbí, ale v této době, když je všechno zavřené, je to složité. Fungujeme
na Facebooku, máme webové stránky, kdokoliv nám může napsat
a nás to potěší.
V únoru chystáte besedu zaměřenou na rodinnou tématiku,
o co jde?
Ano, nápad na uskutečnění takovéto besedy vznikl z myšlenky informovat a motivovat se navzájem. Informovat o tom, co zajímavého se
v Nepomuku pro rodiny s dětmi připravuje a motivovat různé organizace, zastupitele města i občany k tomu, aby tyto prorodinné akce
a projekty vyvíjeli, podporovali a účastnili se jich. Ohlasy jsou zatím
velmi kladné. Naše pozvání přijal i pan Jan Straka, který je koordinátorem krajské rodinné politiky a paní Irena Kadlčíková, která má na
starosti seniorskou politiku, takže se na setkání opravdu těším. Je to
veliká příležitost hlavně pro ty, kteří by chtěli něco v Nepomuku pro
rodiny s dětmi změnit, vybudovat nebo prostě zjistit, co se chystá.
Tím, že budeme sedět doma a své nápady nebo stížnosti budeme
prskat jen do hrnce s polívkou, nic nezměníme. Uvidíme, kolik rodičů
se bude chtít aktivně zapojit při rozhodování například o tom, kde by
mělo být nové dětské hřiště místo toho starého u školy nebo jestli se
dá nějakým způsobem upravit park u potůčku Mihovka, aby byl pro
všechny přívětivějším místem. Je to sice povodňová oblast, ale šla by
tam udělat třeba stezka bosou nohou.
Kde pořád berete nápady?
Ani nevím, prostě to tak nějak přichází samo. Někdy je to jen reakce na
můj osobní zájem nebo zkušenost, jindy se inspiruji nápady ostatních
maminek a jejich dětí. A také se často pohybuji v prostředí stejně naladěných lidí, kde získávám spoustu zajímavých podnětů. A na aktivity
na mých kroužcích beru velkou inspiraci od mých vlastních dětí, vše
si zapisuji už od jejich narození. Vždycky mě bavilo vymýšlet hry pro
dětičky, je to nějak ve mně.
Jaké je vaše povolání?
Studovala jsem pedagogickou fakultu, obor historie a občanská
výchova pro střední školy, takže mám státnice z pedagogiky a psychologie. Nicméně potom, co se narodil synek a otevřel se mi svět
těch nejmenších, propadla jsem tomu. Začala jsem chodit na cvičení
s dětmi už v Plzni a moc se mi to zalíbilo, proto jsem si na první rodičovské dovolené udělala lektorský kurz na cvičení s dětmi, pak ještě
kurz na chůvu, takže jsem certifikovaná chůva, a teď mě čekají ještě
zkoušky na manažera neziskové organizace. Zjišťuji, že jsem takový
věčný student.
Spolek založený na dobrovolnické činnosti obvykle po
nějaké době dospěje do bodu, kdy by pro další rozvoj byla
potřeba placená síla. Vy byste byla ideální zaměstnanec,
neuvažovali jste v Berušce o tom?
Přesně jak říkáte, Beruška funguje třináct let, to je spousta hodin
dobrovolnické práce. Pohybuju se mezi mateřskými centry hodně,
a musím říct, že tak krásné prostory jako měla Beruška v Nádražní
ulici, se jen tak nevidí. Ale také jsem viděla fotografie ze začátku působení Berušky a musím vysmeknout poklonu všem, kteří se na vybudování tak příjemného prostředí podíleli, jde o výsledek dlouhodobé
spolupráce maminek s městem. No, ale doba se změnila, obecně chuť
něco dělat dobrovolně poklesla, alespoň tedy v našem sektoru, zatímco
poptávka po profesionalitě stoupá, takže vést mateřské centrum jen
na dobrovolnické činnosti je čím dál tím těžší. Když se má dělat práce
opravdu kvalitně, nemůže se dělat po nocích nebo s dětmi za zády.
Není totiž otázkou, jestli dobrovolník vyhoří, ale kdy vyhoří. Práce
v Berušce mě moc baví, naštěstí mě v tom moje rodina podporuje, ale
není to kolikrát jednoduché. Sním o tom, že jednou budu mít na práci
pro Berušku opravdový klid, bez dětí a domácnosti za patami. Pokud
se to povede, vymyslíme v Nepomuku pro rodiče s dětmi spoustu věcí,
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Beruška v sobě ukrývá veliký potenciál. Vzdělání bych na to měla mít,
nadšení mám taky, teď jen sehnat potřebné finance.
Stíháte ještě něco jiného než rodinu a Berušku? Máte nějaký
čas pro sebe?
Upřímně? Nemám. Alespoň ne v tom smyslu, že bych chodila na
masáže, kosmetiku a podobně. Čas, který si ukradnu pro sebe, věnuji
hlavně dalšímu vzdělání a pobytu v přírodě. Když utečeme z města
třeba na tu chalupu, jsem nejšťastnější člověk pod sluncem. Můžu se
hrabat v hlíně, nebo dělat jinou fyzickou práci, to mě opravdu těší.
Ale úplně nejvíc si odpočinu v lese, v tichu, když je tam člověk sám,
ale to jsou pro mě zatím velmi vzácné okamžiky. Dříve jsem hodně
sportovala, ale dnes už funguji spíše jen jako doprovod při sportování
celé rodiny. Mé okolí to bere tak, že můj koníček je Beruška. Příkladem by mohla být předvánoční situace, kdy se většina maminek po
nocích věnovala shánění dárků po internetu, já sice také seděla u počítače, ale pracovala jsem na hře Putování se třemi králi. Za ten měsíc
mě to stálo kolem čtyřiceti hodin práce. To pak na služby kuchařky,
uklízečky, pradleny, občas i opraváře nezbývá moc času a energie,
vždycky se to někde odrazí.
Říkala jste, že máte podporu rodiny, v čem spočívá?
Vzhledem k tomu, že jsme tady bez babiček a dědečků a manžel se
vrací domů v sedm, osm hodin večer, vidím tu podporu hlavně v tom,
že mi ještě neřekl: „Ty jsi bláznivá ženská, proč se na to nevykašleš.“
Moc si vážím toho, že mi dává možnost takovéto seberealizace. Mám
také veliké štěstí, že mám kolem sebe rodinu a přátele, o které se
mohu opřít, ke kterým si mohu dojít pro radu nebo pro objektivní
názor, všemožně si pomáháme navzájem.
Líbí se mi váš slogan: „Zábavu vašich berušek zvládáme
do puntíku.“ Jak vznikl?
Když jsme Berušku předloni na podzim rozjížděli, udělali jsme i komplet nové webové stránky a chyběl nám nějaký pěkný slogan, proto
jsem o jeho vytvoření požádala mého mladšího bratra, který je velmi
nápaditý a smysl pro humor mu rozhodně nechybí. Chtěla jsem,
aby v hesle byla zakomponovaná radost, děti a beruška. Ale teď,
s naší novou vizí, budeme měnit nejspíše i heslo: „Jedno kdo, hlavně
s láskou.“
Co byste ještě dodala na závěr?
Chtěla bych oslovit maminky a tatínky, aby neseděli doma a přišli mezi
nás. Stále mezi nimi hledáme nadšence, kteří by si nějaký kroužek
vzali na starost. Nemusíte se toho bát, je to zábava.
Děkuji za rozhovor.

Karolína Buriánová
Pochází z Plzně, nyní bydlí s manželem a dvěma dětmi,
šestiletým synem a tříletou dcerou, v Nepomuku. Studovala pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor historie a občanská výchova pro střední školy.
Dále se vzdělává, prošla několika kurzy, aby se mohla
stát lektorkou cvičení s miminky a dětmi. Je certifikovaná chůva (dle akreditace MŠMT).
Ráda pracuje s dětmi, pečuje o zahradu a odpočívá
při procházkách v lese.
Od roku 2015 je členem Mateřského centra Beruška,
v lednu 2019 se stala jeho předsedkyní.
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Beseda na téma Nepomuk přátelský rodině
Všechny občany vřele zveme na besedu u kulatého stolu na téma
Nepomuk přátelský rodině, která by se za příznivého koronavirového stavu měla konat 25. února 2021 od 17:00 v sále Městského
muzea Nepomuk.
Jsme moc rádi, že naše pozvání přijal i krajský poradce pro rodinnou politiku, Mgr. Jan Straka, který řekl: „Město Nepomuk pro rodiny
již dělá spoustu dobré práce. Pokud by chtělo být rodinám ještě
přátelštějším městem, rád pomohu svými zkušenostmi a kontakty.
V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Krajská rodinná politika vznikla celá řada užitečných publikací a ministerstvo také každoročně vypisuje dotační titul Obec přátelská rodině
a seniorům, o které také rád promluvím.“
Účast již přislíbili:
• Jan Straka krajský poradce pro rodinnou politiku a zastupitel
města Tachov představí rodinnou politiku jako celek
• Lenka Lenochová za Síť pro rodinu; přiblíží projekt Podpora
rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče
• Irena Kadlčíková krajská koordinátorka projektu Senioři v krajích;
představí projekt a jeho aktivity
• Karolína Buriánová za MC Beruška; představí veřejné rodinné
akce tohoto spolku plánované na rok 2021 a vizi spolku do dalších let
• Tereza Kotlanová za iniciativu Spolu venku; představí snahy
o vybudování lesní školky v okolí Nepomuku
• Lucie Korbová za Volnočasové centrum Fénix; představí kurzy
pro děti i dospělé a možnosti seberealizace jako lektora ve Fénixu,
spolupráce s místními lektory a inspirativními osobnostmi, otevření
otázky coworkingu pro rodiče (sdílená kancelář s hlídáním dětí)

• Václav Horník za Pionýr, z. s.; představí veřejné rodinné akce
tohoto spolku plánované na rok 2021
• Pavel Motejzík jako zástupce města Nepomuk; představí možnosti
rozšíření mobiliáře na stezce Helenka
• Milena Hanzlíková jako zástupce projektu Do Fénixu s důvěrou,
který blíže představí
• Jana Berkovcová jako zástupce města Nepomuk
• Marek Baroch; zastupitel města Nepomuk
• Pavel Kroupa; zastupitel města Nepomuk
Seznam účastníků stále doplňujeme, aktuální seznam naleznete na
webových stránkách akce.
Jak můžeme udělat Nepomuk přátelský rodině?
Třeba začít spolupracovat na:
1) novém dětském hřišti, jehož vybudování se plánuje na místě stávajícího u kruhového objezdu u školy,
2) na renovaci parku Oáza stáří a mládí u potůčku Mihovka (prostor
u DPS Nepomuk), např. vybudování stezky „bosou nohou“,
3) doplnění mobiliáře na stezce Helenka, aby byla pro rodiny s dětmi
ještě přívětivější.
Nápady a inspiraci nejen na tyto projekty budeme sbírat
od těch nejdůležitějších – od vás!
Z důvodu nepředvídatelné situace kolem koronaviru (termín konání,
počet účastníků aj.) prosíme všechny zájemce o sledování aktuálních
informací na: www.beruska-nepomuk.webnode.cz.
Karolína Buriánová, tým MC Beruška

spolky
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Srdcem proti koronaviru pokračuje
Srdcem proti koronaviru je projekt, který nabízí bezplatnou pomoc
těm, kteří se kvůli pandemii covid-19 dostali do nesnází.
Postaráme se o nákup potravin, pohlídáme děti, vyvenčíme
domácí mazlíčky, doručíme roušky, dezinfekci a jiné pomůcky v boji
proti šíření koronaviru.
Naši pomoc mohou využít nejen senioři, ale i lidé čekající na
výsledky vyšetření nebo ti, kteří jsou v karanténě a nemají nikoho,
kdo by jim s nákupem či jinými záležitostmi pomohl.
Celý projekt běží na bázi dobrovolnické činnosti a velmi nás těší,
že se již mnoho dobrovolníků přihlásilo. Mohli jsme tak pomoci řadě
občanům ve svízelné situaci.
Potřebujete pomoci nebo víte o někom, kdo tuto pomoc potřebuje? Neváhejte a volejte na tel. číslo: +420 774561545, rádi vás vyslechneme a pomůžeme, s čím bude potřeba.
Snažíme se také o to, aby společnost nemyslela jen na negativní
věci. Kreslíme proto s dětmi na chodníky křídou srdce s různými
povzbuzujícími vzkazy, posíláme obrázky do Domovů s pečovatelskou službou v Nepomuku a Žinkovech a rozdáváme úsměvy všem,
kteří o nás všechny stále pečují.
Více informací zde: beruska-nepomuk.webnode.cz nebo na FB
skupině Srdcem proti koronaviru.
Tým MC Beruška

Spolu venku v Nepomuku – iniciativa
k založení lesního klubu postupuje
V prosincových novinách jsme informovali o vzniku iniciativy
Spolu venku, která na facebookové stránce přináší tipy na venkovní aktivity pro rodiče s dětmi. I v nepříznivé době, která neumožňuje setkávání, navazujeme spolupráce a připravujeme vše
potřebné k založení lesního klubu inspirovaného filozofií lesních
mateřských škol. V tuto chvíli máme zapsaný spolek, vytipované
průvodce, schraňujeme literaturu, absolvujeme kurzy, inspirujeme se a šíříme naši myšlenku mezi další zájemce.
Navštívili jsme asi 10 míst, kde by mohl náš lesní klub fungovat,
a stále hledáme to pravé. Víte-li o pěkném místě v Nepomuku či blízkém okolí, na dosah lesa, kam se snadno dojede, kde se zaparkuje
a kde si můžeme postavit jurtu, vytvořit ohniště a herní prostor pro
děti, ozvěte se nám na spoluvenku@gmail.com.
Jakmile to bude možné, začne kroužek Spolu venku s Beruškou
(pod Mateřským centrem Beruška), při kterém budeme s dětmi
a rodiči trávit čas venku a ke hře využívat vše kolem nás. Informace
najdete na webu a FB Mateřské centrum Beruška.
Postupem času chceme navázat dopoledním hlídáním dětí
a následným celodenním provozem lesního klubu. Více informací

o lesních klubech najdete na stránkách Asociace lesních mateřských
škol www.lesnims.cz.
Na jaře připravíme setkání pro všechny zájemce z řad rodičů i dalších zájemců a těšíme se, co naše další spolupráce přinese.
Tereza Kotlanová,
přípravný tým, Spolu venku v Nepomuku, z. s.

32

zveme vás / inzerce

Nepomucké noviny / duben 2020

32
24

zveme vás / inzerce
zprávy / inzerce

Nepomucké noviny / duben 2020
Nepomucké noviny / únor 2021

Přihlaste své děti na tábor o jarních prázdninách
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhne v termínu 8. 3. – 12. 3. 2021 (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, který je vždy pro děti
velkým lákadlem.
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)
Na táboře budou přísná hygienická opatření dle aktuální situace a nařízení vlády.
Prázdný přihlašovací formulář najdete ve Volnočasovém centru
Fénix Nepomuk, Informačním centru 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_047/0009362 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého Jana
z Nepomuku na Prorodinná opatření.

foto Pavel Motejzík

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

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

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

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

Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy či pozemku?
Nečekejte na jaro. Využijte příznivou sazbu hypotéčních úvěrů pro kupujícího!
Potřebuje Vaše nemovitost před prodejem vyklidit? Využijte naše služby!

Cena: 2.750.000 Kč

2 730 000 Kč

Cena: 5.500.000 Kč

Prodej řadového rodinného
POZEMEK
1 289 m2, NEPOMUK
domu,
4+2, Neurazy
PRODEJ
RODINNÉHO
DOMU
4+1,
Třípodlažní
dům
po částečné
rekonPOZEMEK
1 289
m2, NEPOMUK
strukci,
prostorné
bydlení
pro celou
rodinu. Užitná plocha celkem 186 m2
+ 93 m2 sklepních místností.
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Fénix je v únoru aktivní, ale s otazníkem
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
V době uzávěrky novin nemáme žádné informace k termínu možného
otevření centra. Samozřejmě vaše stávající přihlášky zůstávají v platnosti a kurzy začneme, jakmile to bude možné. Termíny akcí se mění
dle situace a dle požadavků lektorů, děkujeme za pochopení.
Letní příměstský tábor – v jednání, informace budou během února
Adoptuj krmelec – přednáška o tom, jak a čím krmit přes zimu zvířata v lese a který krmelec můžeme naplnit. Sledujte info na webu a fb.
Promítání nejnovějšího dokumentu světově známého přírodovědce
a popularizátora vědy Davida Attenborougha Život na naší planetě.
S českými titulky. Vstupné zdarma. Následuje beseda. 19. února od
18 hodin.
Na některých kurzech jsou volná místa, je možné se přihlásit a kurzovné zatím neplatit. Pokud by nedošlo k otevření kurzů, budeme
samozřejmě již zaplacené kurzovné vracet.
Počítačové poradenství (po domluvě) a kurz pro mírně pokročilé,
předběžně úterý od 16:00 hodin, témata dle skupiny, email, stahování
fotek a jejich posílání, vytváření složek… praktické dovednosti. Lucie
Korbová, 10 lekcí, 450/650 Kč.
Taneční kurz Salsa Rueda de Casino. Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti s tancem, naučíme vás vše od úplného začátku.
Ve stylu Rueda de Casino se tancuje v kruhu a partneři se střídají za letu během tance. Michal Kabát s partnerkou Markétou,
15 lekcí / 900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč za osobu 27+, pravděpodobně pondělí 19:20–20:30.
Keramika pro děti 4+ s rodiči, nový termín tvoření s oblíbenou lektorkou Jitkou Kahounovou, pátek 14:00–15:30, 15 lekcí / 1000 Kč (v případě
absencí je možné si vybrat lekce na hodině pro dospělé).
Kurz angličtiny pro věčné začátečníky, podle učebnice Angličtina
pro začátečníky krokovou metodou s CD se 3 hodinami poslechů. Věra
Burdová, úterý 18:00–19:00 hodin, 1650 Kč / 15 lekcí.
Německý jazyk pro začátečníky/mírně pokročilé, čtvrtek 17:00–18:00
hodin, Alena Rattayová, 15 lekcí / 1500 Kč.
Poznáváme svět všemi smysly pro děti 8+, čtvrtek 14:00–16:00
hodin. Převážně venkovní kroužek za účelem poznávání přírody,
svého okolí i sebe sama. Koloběh roku – aktivity dle měsíců
a ročního období. Aktuální témata, inspirace navzájem. Lucie
Korbová, 15 lekcí / 800 Kč.
Akce a semináře:
je možné se hlásit a semináře hradit až budeme vědět,
zda se uskuteční. Termíny se mění podle situace.
Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reitspiesovou, pondělí
1. 2., 18:00–20:00 hodin, 390 Kč předem (senioři a ženy na MD
250 Kč). Povídání o této metodě japonské masáže, ukázka ošetření, jednoduché techniky na ošetření sebe i blízkých – masáž se
provádí na oblečených klientech.
Domácnosti našich babiček, s autorkou stejnojmenných knih
Alenou Gajduškovou. Středy 3. 2. a 3. 3. v čase 17:00–19:00 hodin.
Praktická přednáška na téma dovedností našich předků s odkazem na
udržitelnost a využití v dnešní době. Přihlášení a platba 250 Kč předem
(senioři 150 Kč).
Seminář plstění – zimní panenky, neděle 7. 2. 14:00–17:00 hodin,
oblíbený tvořivý a relaxační seminář se Zuzanou Smith. Přihlášení
a platba předem, materiál je v ceně 390 Kč.

Eko, bio, zero waste, non toxic, fairtrade, minimalismus, 8. 2.
18:00–19:30 hodin. Co se skrývá za trendy naší doby, a měly by nás
zajímat? Praktická přednáška a diskuze. Lucie Korbová, 190 Kč.
Bezpečně online – interaktivní přednáška na téma bezpečnosti
na internetu, středa 10. 2. Pro děti i dospělé, s lektorkou DDM
Horažďovice Věrou Mikušovou. V čase 15:30-16:30 pro děti 6–12 let
a 17:00–18:30 pro děti 12+ a dospělé. Témata budou uzpůsobena skupině – jaká jsou rizika on-line prostředí, jak jim předcházet a jak se
na internetu chovat tak, abychom se sami nedostali do problémů.
Po absolvování budou účastníkům jasné pojmy jako je například
kybergrooming, kyberstalking nebo kyberšikana. 150/200 Kč.
Seminář základů šití na stroji, neděle 14. 2. 14:00–17:00 hodin.
Obsluha stroje, typy jehel, nití… Trocha teorie a praxe – šití látkového sáčku na chleba, bylinky apod. V ceně 390 Kč je materiál,
přihlášení předem. Klára Kučerová, @Planet-Ka.
Úvod do permakultury, předběžně 17. 2. 18:00–20:00 hodin. Praktické seznámení se stále populárnější formou zahradničení, vede
permakulturní designérka a lektorka Alena Gajdušková. Následovat
bude víkendový kurz designu permakulturní zahrady (20.–21. 3.)
3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný
kurz, čtvrtek 18. 2. Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny.
16:00–17:30 pro děti 10+ a 18:00–20:00 pro dospělé (190/250 Kč),
Lukáš Barák.
Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. 20.–21. 2., dotace 20 hodin. Tento
kurz je vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny,
kteří pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost nevyužijí kurz
„Zdravotník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu obdrží osvědčení
o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT.
Čchi kung pro ženy – s Hanou Reitspiesovou, 25. 2. 18:00–20:00
hodin, 390 Kč. Seminář se cvičením, v plánu je navázat pravidelným kurzem. CCHI KUNG doslova znamená práce s energií, je to
sestava různých jednoduchých fyzických a mentálních cviků, které
dodávají energii do těla.
Konzervování bez elektrické energie, 28. 2. 14:00–18:00 hodin,
540 Kč. Půldenní praktický kurz s Alenou Gajduškovou, teorie
uchovávání úrody a potravin. Podrobně probereme zpracování
ovoce (povidla, ovocná vína, ocet), zeleniny (nakládání do soli,
tuku – obojí si můžeme ukázat), mléčné kvašení (teoreticky zelí,
houby, prakticky si můžeme připravit pikantní kvašený zelný salát).
Praktická ukázka – založení jablečného octa, kvašený zimní salát,
zelenina v tuku, soli.
Přírodní a ekologická kosmetika a drogerie, 8. 3. Jak a proč se
vyznat v pojmech, INCI, certifikátech. Praktická přednáška, Lucie
Korbová, 190 Kč
Seminář tvorby mozaiky, neděle 14. 3. 14:00–17:00 hodin, květináč
/ podložka pod nádobí. Zuzana Smithová, materiál v ceně, přihlášení a platba 390 Kč předem.
Zdravé pánevní dno, 27. 3. 11:00–19:00 hodin. S akreditovanou
lektorkou Vendulkou Pánkovou, přihlášení a platba 1800 Kč předem.
Metoda 3×3, kterou používáme, v sobě propojuje nejen tělesnou
rovinu, ale pracuje i s emocemi a s rovinou energetickou. Cvičení
je velmi jemné a nenáročné, a tak je kurz vhodný pro ženy všech
věkových kategorií.
Ženská hygiena a cykličnost, 5. 4. Praktický seminář na ženská
témata s důrazem na ekologičnost a šetrnost. Jaké máme dnes možnosti, jejich výhody a nevýhody. Lucie Korbová, 190 Kč
Lucie Korbová a tým Fénixu
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

V období od 15. prosince 2020 do 13. ledna 2021 řešili příslušníci OOP
Nepomuk řadu případů, alespoň s některými z nich bychom vás chtěli
seznámit. Je již tradicí, že začneme problematikou BESIP.
Hned 15. prosince v dopoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk
zastavila mezi obcemi Dvorec a Srby osobní automobil zn. Fiat Doblo.
Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových látek, který
byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.
Dopoledne 17. prosince nepomučtí policisté kontrolovali ve dvorecké ulici U Trati osobní automobil zn. Volkswagen Polo. Muž sedící
za volantem se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který
byl pozitivní na pervitin. Stejná policejní hlídka v odpoledních hodinách téhož dne zastavila v obci Žinkovy osobní vozidlo zn. Škoda Felicia. Jeho řidič měl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel,
„nadýchal“ 0,79 promile alkoholu v dechu a provedený test na přítomnost návykových látek detekoval látky kokain a pervitin.
V podvečerních hodinách 19. prosince hlídka OOP Nepomuk zastavila v Nádražní ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn. Mercedes
Benz. Řidič automobilu byl podroben dechové zkoušce, displej přístroje ukázal hodnotu 0,30 promile alkoholu v dechu.
Dne 26. prosince ve večerních hodinách nepomučtí policisté
zastavili v Kozlovické ulici v obci Nepomuk osobní vozidlo zn.
Volkswagen Golf. Řidič automobilu se podrobil dechové zkoušce,
při které bylo naměřeno 0,54 promile alkoholu v dechu. Policisté
dále provedli test na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na pervitin. Jen o půl hodiny později stejná hlídka zkontrolovala v Rožmitálské ulici v obci Dvorec osobní automobil zn. Ford.
Jeho řidič „nadýchal“ 1,34 promile alkoholu v dechu.
V odpoledních hodinách dne 31. prosince hlídka OOP Nepomuk
zastavila v nepomucké Husově ulici osobní automobil zn. Škoda
Octavia. Policisté lustrací zjistili, že jeho řidič má do jara 2022 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Tatáž hlídka v časných
nočních hodinách dne 1. ledna zkontrolovala v Kozlovické ulici v obci
Nepomuk osobní automobil zn. Ford Focus. Jeho řidič se podrobil
dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 0,92 promile alkoholu
v dechu. Dále byl podroben testu na přítomnost návykových látek,
který detekoval látku pervitin.
Odpoledne dne 4. ledna nepomučtí policisté zastavili v Blatenské ulici v obci Dvorec osobní vozidlo zn. Škoda Superb. To nemělo
umístěnou přední registrační značku a dále nemělo platnou technickou kontrolu.
V Družstevní ulici v obci Nepomuk byl v dopoledních hodinách
dne 9. ledna zastaven řidič čtyřkolky. Nepomučtí policisté zjistili, že
řidič nemá helmu, není držitelem řidičského oprávnění, na vozidle
není umístěna registrační značka, toto není v evidenci motorových
vozidel a není pojištěno.
Následujícího dne v odpoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk
zastavila v obci Březí buginu domácí výroby. Vozidlo nebylo registrováno a nebyly na něm umístěny registrační značky.
Nepomučtí policisté se dále zásadním způsobem podíleli na odhalení pachatele, který v noci z 26. na 27. prosince odcizil v okolí Nepomuku několik jednostopých vozidel. K tomu docházelo tím způsobem,
že muž po odcizení jednoho dopravního prostředku přejel do další
obce, vozidlo zde zanechal a odcizil jiné. Během této „spanilé jízdy“
odcizil na jednom z míst i ruční nářadí.
Hlídky OOP Nepomuk dále řešily dva případy závažného narušení veřejného pořádku. K prvnímu případu došlo v pozdních hodinách Štědrého večera roku 2020, kdy občan jiného členského státu
Evropské unie rušil noční klid v nepomucké Nádražní ulici. Po příjezdu policistů neuposlechl jejich výzev, proto hlídka přikročila
k použití donucovacích prostředků. Pachatel následně putoval na

protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Jelikož s hlídkou nespolupracoval, nemohl být podroben dechové zkoušce.
K druhému případu došlo v nočních hodinách 6. ledna. Hlídka
OOP Nepomuk nalezla v příkopu u silnice v Rožmitálské ulici v obci
Dvorec silně opilého muže. Po provedené dechové zkoušce ukázal
displej přístroje hodnotu 2,63 promile alkoholu v dechu. Muž byl
eskortován do Plzně na protialkoholní záchytnou stanici.
Stejně jako v předchozím období, i v tomto se policisté zabývali
případy porušení protiepidemických nařízení. V souvislosti s tím
byly odhaleny dvě provozovny, kde vzniklo důvodné podezření, že
navzdory usnesení vlády ČR se v jejich prostorách nachází lidé z řad
veřejnosti a těmto jsou poskytovány služby. Dále hlídka OOP Nepomuk řešila jeden případ, kdy osoba nakažená nemocí covid-19 porušila nařízenou izolaci. Řada dalších přestupků byla řešena formou
blokových pokut ve výši několika tisíc korun. K většině případů došlo
počátkem ledna, kdy byl největší nárůst počtu nakažených.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz
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Kozak Klatovy, provozovna Nepomuk

Ukázka výrobků státního podniku Kozak, zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni, fond Kozak, kožedělné závody, n. p., Klatovy,
Katalog vybraných výrobků firmy Kozak při příležitosti výročí 150 let, inv. č. 61, kar 7.

Slavný klatovský podnik Kozak nemusíme dlouze představovat,
jelikož jeho název dodnes zná široká veřejnost a mnozí čtenáři si
jistě vybaví konkrétní výrobky, s nimiž se během života setkali. Za
pozornost však stojí, že jedna z jeho provozoven fungovala v minulosti i v Nepomuku.
Národní podnik byl zřízen v únoru 1948 a nesl název Kozak,
kožedělné závody Klatovy. Základem se stala firma Bohumil Singer,
továrna na kůže, hnací řemeny a kožené zboží v Klatovech, jejíž
počátky se datují již do roku 1842, kdy Bohumil Singer založil ve Strážově koželužnu. V 70. letech 19. století přesunul výrobu do Klatov,
kde byla později vybudována velká továrna produkující například
hnací řemeny, součásti vojenské výstroje, kufry, kabelky, aktovky či
nákupní tašky. O úspěšný rozvoj se zasloužili Jindřich a Max Singerovi. Po Maxově smrti roku 1912 se jediným majitelem stal jeho bratr
Jindřich, k němuž se později jako veřejní společníci přidali synové
Leo a Otto. Jindřich Singer z firmy vystoupil roku 1930. V roce 1939
se Leo a Otto rozhodli odejít ze země. Továrna byla jako židovský
majetek arizována a byl do ní dosazen tzv. treuhänder (v doslovném
překladu správce k věrné ruce). Ostatní Jindřichovi potomci, Arnošt
s rodinou, Robert a Karolína s rodinou, zahynuli v době druhé světové války v koncentračních táborech. Roku 1948 byl podnik znárodněn zestátněním a jeho majetková podstata se na základě vyhlášky
ministra průmyslu č. 1416 ze dne 29. června 1948 začlenila do Kozaku.
Do něj se postupně převádělo mnoho znárodněných továren
a provozoven, avšak některé byly brzy rušeny pro malou efektivitu

výroby, zatímco další přešly pod jiné národní podniky. Mezi začleněné provozy patřila například také koželužna Františka Hanzlíka
z nedalekých Kasejovic. Později měl Kozak sedm základních závodů,
a sice Klatovy, Černošín, Tachov, Pacov, Černovice, Dolní Beřkovice
a Horní Slavkov. Pracovalo se rovněž v různých menších odloučených
dílnách, mezi něž se zařadila i nepomucká provozovna.
Roku 1979 došlo k dohodě o spolupráci podniku s Městským národním výborem v Nepomuku, jejímž cílem bylo zřízení provozovny
v domku č. p. 381 v lokalitě Na Vinici, nedaleko mateřské školy. Tento
plán provázely zpočátku obtíže v oblasti vybavení, obsazení jednotlivých pracovních pozic, řízení dílny i zaučení zaměstnanců.
Od roku 1983 se vyráběly školní penály, klíčenky a další drobná
kožená galanterie. Jednalo se o jednodušší produkty, jelikož do
omezených prostor nebylo možné instalovat větší stroje. Na údržbu
zařízení byl využíván opravář z provozovny národního podniku
Šumavan, která fungovala na nepomuckém náměstí. Později se
vyráběly také různé druhy rukavic. Koncem roku 1985 byla provedena změna specializace a hlavní náplní se stala produkce pánských
etují. Postupně se podařilo provozovnu stabilizovat, takže zboží bylo
kvalitativně na úrovni ostatních výrobních středisek závodu Klatovy.
V roce 1987 se v Nepomuku vyrobilo zboží v hodnotě přesahující
1 130 000 Kčs. Tehdy zde bylo zaměstnáno devět žen. Provozovna
byla koncipována na jedenáct pracovních pozic, více jich s ohledem
na stísněné prostory nešlo nabídnout, ačkoliv zájem by byl výrazně
větší. Tento stav ilustrují i přehledy volných míst, z nichž například

Nepomucké noviny / únor 2021

historie / kultura / inzerce

29

Městské muzeum a galerie
čeká na návštěvníky
vyplývá, že pro první čtvrtletí roku 1989 nebyli požadováni žádní
pracovníci. Pro první čtvrtletí roku 1990 se hledaly dvě dělnice, ale
v přehledu z 3. dubna 1991 už bylo opět uvedeno, že provozovna
v Nepomuku nemá žádné volné místo a do pracovního poměru
nepřijímá.
Podnik se rovněž snažil získávat žáky zdejší základní školy pro své
učiliště v Klatovech. Pokud by následně nenalezli uplatnění v nepomucké provozovně, mohli pracovat přímo v klatovském závodě.
Učiliště v 80. letech nabízelo čtyři obory. Prioritní byl obor brašnář – sedlář, u nějž náklady na ubytování, stravování a výuku hradil
národní podnik. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získali učni
střední odborné vzdělání. Další v pořadí byla kožedělná výroba se
zaměřením na koženou galanterii, určená pro absolventy základních
škol s méně dobrým prospěchem. Třetí obor představovala výroba
rukavic a brašnářského zboží, poslední pak mechanik – seřizovač
pro výrobní linky, čtyřletý maturitní obor pro chlapce. Výuka v tomto
případě probíhala v učilišti koncernového podniku Elitex Boskovice.
Kromě učiliště měl Kozak v Klatovech i jesle a mateřskou školu,
byty a ubytovny pro pracovníky. Zaměstnanci mohli využít též
rekreační středisko v Železné Rudě, kam jezdili rovněž učni na
lyžařské výcviky.
Podnik produkoval pestrou paletu zboží, kterou tvořily dámské,
pánské a školní aktovky, kabelky, kufry, kosmetické kufříky, pásky
a opasky, brašny na nářadí, peněženky, penály, rukavice, desky na
dokumenty, vložky do bot, klíčenky, pouzdra na vizitky, šitíčka,
brýle či cigarety a podobná drobná kožená galanterie. Výrobky byly
určeny nejen pro domácí trh, ale putovaly i do mnoha dalších zemí.
K 30. červnu 1988 došlo ke zrušení národního podniku a současně byl s účinností od 1. července 1988 zřízen státní podnik Kozak,
výroba kožené galanterie. Pro vytvoření představy o jeho hodnotě
můžeme zmínit, že kmenové jmění bylo v uvedeném roce vyčísleno
na 186 061 000 Kčs. Roku 1992 byla založena akciová společnost
Kozak Klatovy, jejíž základní kapitál činil 206 560 000 Kčs. Stále také
existoval zbytkový státní podnik Kozak, který měl za úkol správu
majetku určeného k privatizaci a vypořádání hospodářské činnosti
ve vztahu k privatizovanému majetku.
Nové akciové společnosti se však nepodařilo navázat na dřívější
úspěchy, a tak s prohlubujícími se finančními problémy dosavadní
věhlas značky Kozak postupně upadal, až v roce 1998 definitivně
skončil prohlášením konkurzu.

Z důvodu špatné epidemiologické situace došlo 18. prosince k uzavření Městského muzeua a galerie Nepomuk. V té době v muzeu
probíhala velmi úspěšná výstava betlémů sběratele Milana Baše
a také výtvarná výstava Naděje. Ve znamení uzavření byl i leden,
proto jsme se rozhodli plánovanou výstavu obrazů paní Jany
Vopalecké přesunout na začátek října a dlouho chystanou výstavu
k výročí 120 let od narození malíře Viktora Peška realizujeme v listopadu letošního roku. Věříme, že podzim už opravdu bude pro
kulturu příznivější a proběhnou i vernisáže výstav. Jakmile bude
možné muzeum opět otevřít, budou si moct návštěvníci prohlédnout jednak prodlouženou výstavu paní Evy Hubatové – Naděje,
a to až do 17. března a také výstavu betlémů, která bude prodloužena do konce března.
Do 17. března bude k vidění také nová výstava, ale o té již více
její původce, výtvarník a pedagog pan Jiří Světlík: „Unikátní projekt
„TADY JSEM DOMA“ má za cíl fotografií dokumentovat pohled dětí
na okolí. Společenství žáků malotřídní školy v Milči, kde v jedné
třídě sedí šesti, sedmi, osmi, devíti a desetiletí spolužáci, se částečně navzájem ovlivňuje. V průběhu vyzrávání se mění i jejich
obrazové priority i pohled na rodinu, krajinu, sociální vazby, vztah
k prostředí rodné vsi. Žáci malotřídní školy sice mají zkušenosti
z fotografování mobilem, ale analogový fotoaparát je pro ně velkou
neznámou. Už jenom proto, že to, co zachytí, neuvidí hned. Chtěli
jsme v nich probudit chuť pozorovat a hledat záběr, uvažovat
o světle, věcech, místech a kompozici, ukázat radost z přemýšlení a velké tajemno fotografie. Myslím, že se to velmi povedlo.“
O termínu otevření muzea vás budeme informovat na stránkách
města Nepomuk: www.nepomuk.cz. Jakmile to bude možné,
budeme se těšit na vaši návštěvu.
Svatoslava Kožíková,
Městské muzeum Nepomuk

Lenka Špačková

Zelenohorská pošta
nabízí brigádu
pro letní sezónu 2021!
Hledáme průvodce do muzea veteránů
i baristy/servírky/kuchaře do kavárny.
Práce by se našla i pro uklízečku.
Vhodné zejména pro studentky a studenty.

V případě zájmu pište na:
zelenohorskaposta@gmail.com
Fotografie z chystané výstavy TADY JSEM DOMA
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Činnost nepomuckých hasičů

foto archiv SDH Nepomuk

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomuk nebyla v období od
16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 vyslána k žádné události. Věnujeme se tak individuálně údržbě techniky a hasičské zbrojnice.
Jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje stanice Nepomuk vyjížděla ve zmiňovaném období ke 14 zásahům. Na
Štědrý den například pomáhala u Nekvasov vytáhnout zapadlé sanitní
vozidlo Zdravotnické záchranné služby z rozbahněné cesty. Mimo
jiné jednotka HZS prováděla během ledna výcvik záchrany osob ze
zamrzlé vodní hladiny na Novém rybníce.
Koronavir zatím našemu sboru nedovoluje pořádat akce ani
v novém roce. Valná hromada SDH Nepomuk, která se měla konat

8. ledna, musela být kvůli omezení v souvislosti s epidemií zrušena, stejně tak letos nebudeme pořádat tradiční hasičský bál
plánovaný na 27. února.
Pokud vás zajímá něco z historie našeho sboru, případně jaký je
rozdíl mezi jednotkou sboru dobrovolných hasičů a sborem dobrovolných hasičů, mrkněte na naše webové stránky www.sdhnepomuk.
cz. Také můžete navštívit facebook Hasiči Nepomuk, kde jsou aktuální
informace z naší činnosti.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

V Klášteře bylo postaveno víceúčelové sportovní hřiště
Klášter se může pochlubit novým víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým povrchem a osvětlením, které bylo dokončeno
koncem roku 2020.
Tělovýchovné jednotě Klášter, z. s. se podařilo získat finanční
prostředky na vybudování víceúčelového sportovního hřiště
z dotačního programu Plzeňského kraje. Finanční částkou přispěla TJ Klášter, z. s. a také obec Klášter.
Víceúčelové sportovní hřiště by měly využívat spolky v obci Klášter,
obyvatelé Kláštera a Vrčeňská ZŠ, se kterou TJ Klášter spolupracuje.
Zbydou-li volné termíny a bude-li zájem, počítá se i s veřejností z okolí.
Bližší informace k pronájmu hřiště se budou ještě upřesňovat. Na hřišti
je možné hrát fotbal, volejbal, nohejbal a tenis, basketbalový koš tam
bude jeden. Otevření hřiště se plánuje na únor toho roku, ještě jsou
potřeba udělat menší úpravy kolem hřiště. Současná vládní opatření
sportování nepřejí, a tak se dá čas využít na dokončovací práce.
Dík patří Josefu Baumrukovi ml., který se dotacemi zabývá.
Nelze ale zapomenout na členy a fanoušky TJ Klášter, kteří se
o fotbalové hřiště a víceúčelové sportovní hřiště starají. I jim patří
poděkování za volný čas, který v TJ Klášter tráví.
Přeji si, ať se najde hodně sportovců, aby jak fotbalové hřiště
v Klášteře, tak i víceúčelové sportovní hřiště byly plně využívané.
Hana Kopáčková, TJ Klášter z. s.

foto Josef Baumruk
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Nepomucké noviny / duben 2020

Oslovili jsme tentokrát i místní
podnikatele
s otázkami:
Podpořte restaurace
Krátké
zprávy
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí?
a provozovny Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti

Zemřel Zdeněk Sternberg. V úterý 19. ledna zemřel ve věku

s epidemií koronaviru a opatřeními
proti jeho šíření?
97 let Zdeněk Sternberg, doyen starobylého českého šlechtického
Jak by vám mohlo město
Nepomuk
pomoci a zámkem Zelená Hora. Také „černý
rodu spjatého i s Nepomukem
baron“,
který
pracoval
v rámci PTP jako horník. Poté byl kulisákem
Sokolovna Nepomuk, Švejk restaurant,
Hotel
Dvorec
a
další
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“
v Hudebním divadle v Karlíně a v roce 1968 emigroval do Vídně. Po
provozovny fungují z důvodu nařízení vlády formou výdejního
I přes
období
několik
sametové
revoluci odpovědí:
se vrátil do Československa a věnoval se správě
okénka, případně rozvozu. Mohou
otevřítbouřlivé
provozovny
ve stupnise sešlo
PES 3.

svého restituovaného majetku a propagaci českých kulturních památek doma i v zahraničí. Dne 28. října 2005 ho prezident republiky
Václav Klaus vyznamenal medailí Za zásluhy II. stupně.

• Restaurace Hotel Dvorec nabízí zdarma rozvoz obědů po
Nepomuku, Dvorci a okolí. Objednávejte na telefonu 732 228 621.
Spálené Poříčí zveřejnilo na svém webu galerii historických
• Švejk restaurant Nepomuk má denní menu formou výdejMarcel Klaus, Klaus Timber a. s.
fotografií. Na webu města vzniká obsáhlá galerie historických
ního okénka (tel. 371 580 371), www.hotelnepomuk.cz/restauAč to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spokorace. Pivo Zlatá kráva je možné zakoupit i v automobilu naproti
fotografií, zachycujících Spálené Poříčí i k němu příslušející obce
Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází
staré benzinové pumpě.
tak, jak už dnes neexistují. Fotogalerie bude neustále doplňována
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic• Restaurace Sokolovna Nepomuk vydává jídla s sebou v době
a rozšiřována, město žádá občany o zapůjčení starších fotografií
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí, přestože městu
méně s tím se potýká většina firem napříč všemi obory nehledě
od 10.30 do 14.00 hod. S sebou je možné si odnést i kávu, pivo
nebo dokumentů k naskenování. Fotografie jsou k vidění na této
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší souna místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi
a nealko v PET lahvi. Každý den od 18.00 do 20.00 hod. probíhá
adrese: https://www.spaleneporici.cz/historie/gs-1037/p1=68
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude
výdej nápojů s sebou u dveří. Rezervace a objednávka na teleproblému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý
fonu 373 700 968. Sledujte www.sokolovnanepomuk.cz či na FB.
Golfový resort v Hořehledech upravuje běžkařskou trasu.
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
• Kebab v Panském domě na náměstí je otevřen. Ve výdejním
PilsnerGolf Resort Hořehledy v případě dobrých sněhových podkaždopádně zavedli a řídíme se jimi jako firma i jako jednotlivci.
firmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
okénku nabízí i pizzu.
mínek zve běžkaře na své golfové hřiště, kde upravuje běžkařské
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii –
• Pizzerie Marshall Nepomuk jídlo rozváží (11.00–20.00 hodin,
trasy v délce cca 2 km pro klasické lyžování a cca 1 km vhodný
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci,
pro klasiku i bruslení.
je zde možnost přijít si osobně „k okénku“). Od ledna sídlí na
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblasnijak pomoci nemůže.
nové adrese v Goalissimo Nepomuk, Na Vinici I. 435, Nepomuk.
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě
Tel. 725 429 640, www.pizzerienepomuk.cz.
Ladislav Janovec, veterinář
home oﬃce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost
• Angusfarm
Soběsuky
jídlo s sebou
na základě
telefo- a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk
Podmínky
ze strany
města nabízí
jsou, myslím,
dostatečné.
V souvislosti
objednávky.
Pravidelně
také
naleznete jejich
autočinnosti
na par- učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít přesnické
epidemií
koronaviru
očekávám
pochopitelně
omezení
naprotiAle
staré
benzině
od pondělí
do soboty aMěsto
to v čase
akovišti
tím i výdělku.
v nastalé
situaci
je to pochopitelné.
mi
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně
od 11.00
hod.zveřejněním
do 19.00 hod.
Mají
připravené
špekáčky,
párky, a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.
může
pomoci
mého
oznámení
mimořádných
opatření.
sekanou, maso na vaření a mnoho dalších produktů od jejich
řezníků. Tel. 724 744 740, www.angusfarm.cz/restaurace.
• Jindřiška Jandečková – sýrárna Jarov funguje (lépe telefonicky objednat), výdejní okénko v Jarově je otevřeno v pátek
a sobotu. Tel.: 604 939 450. Pozor – do 19. února je sýrárna
Váženízavřená.
občané, pomohlo by podle vás rozvoji
• Lihoviny a likéry firmy Jenčík a dcery zakoupíte
v Květinářství
drobného
podnikání
na nepomuckém
náměstí,
Nabídka
platí od 3.2. do
2.3.2021 v prodejně „U Stodoly“
Kopretina Heleny Radové na náměstí. Funguje e-shop:
https://našlo vhodnější využití pro budovu
kdyby město
Paštika Májka 150g
19,90 Kč
www.jencikadcery.cz/produkty/

?

staré školy? Hlasujte
v anketě
na www.nepomuk.cz
Pivní
sýr Žumbera
110g

Lipánek mléko 250ml mix druhů
Brick sádlo v kelímku 450g
Turistický písecký salám cena za 1 kg
Sendvičový nářez se sýrem cena za 1kg
Debrecínské párky cena za 1 kg

29,90 Kč
11,90 Kč
37,90 Kč
169,00 Kč
119,00 Kč
159,00 Kč

Nabídka platí od 3.2. do 16.2. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Tradiční pomazánkové 150g mix druhů
Kunín Smetana ke šlehání 200g
Gouda 48%
Štýrské párečky
Gothajský salám cena za 1 kg

24,90 Kč
21,90 Kč
129,00 Kč
159,00 Kč
109,00 Kč

Nabídka platí od 17.2. do 2.3. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Skyr 140g mix druhů
Zlatá Niva 60% cena za 1kg
Mléčná rýže 175g mix druhů
Párky libové cena za 1kg
Písecké špekáčky cena za 1kg

13,90 Kč
199,00 Kč

12,90 Kč
79,00 Kč
129,00 Kč

Nabídka platí od 17.2. do 2.3.2021
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Jar na nádobí Lemon 2x900ml
Finish tablety do myčky nádobí 90ks

89,90 Kč

229,90 Kč

32

farnost

Nepomucké noviny / únor 2021

Popeleční středa, začátek postní doby,
připadá letos na 17. února

Farnost Myslív je spravována ze Zavlekova
Vážení a milí,
zdravím vás v novém roce 2021 a přeji vám víru, naději a lásku.
Dovolte mi, abych se vyjádřil k nepřesným informacím ohledně
Římskokatolické farnosti Myslív v rubrice „Krátké zprávy“ v čísle
1/2021 Nepomuckých novin. Do Nepomuka jsem přišel z Březnice
u Příbrami kvůli vážným zdravotním potížím. Bylo to po dohodě
s diecézním biskupem, Monsignorem Vlastimilem Kročilem,
a místním duchovním správcem, P. Jiřím Špiříkem, i když původně
jsem měl nastoupit do Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.
Aktivně v pastoraci a duchovní správě jsem P. Jiřímu začal pomáhat
v květnu minulého roku, po návratu z nemocnice v Praze, i když
zdravotní potíže přetrvávaly. Díky starosti a péči P. Jiřího o mou
osobu jsem se z nich začal pomalu dostávat a v současné době se
mi daří celkem dobře. Během mého pobytu na nepomuckém arciděkanství se na P. Jiřího obrátil P. Václav Salák, duchovní správce
farnosti Zavlekov, s prosbou o výpomoc ve farnosti Myslív. Do doby
mého příchodu do Nepomuka věřící v Myslívě měli střídavě mši
svatou / bohoslužbu slova. Kvůli mému – ještě ne tak dobrému
zdravotnímu stavu – tuto výpomoc bylo nutné prokonzultovat
i s diecézním biskupem, Vlastimilem Kročilem, který s ní souhlasil. Všechno pak záleželo již na mně. Přes obavy o své zdraví jsem

s výpomocí ve farnosti Myslív souhlasil. Proto v současné době
mají tamější věřící každou neděli mši svatou: P. Salák / P. Klimczuk.
Byli však upozorněni, že Nepomuk bude mít přednost, pokud to
bude vyžadovat pastorační situace ve farnosti, což se už několikrát
stalo. Abych to shrnul: Římskokatolická farnost – Arciděkanství
Nepomuk spravuje čtyři farnosti: Nepomuk, Kasejovice, Vrčeň
a Prádlo. Římskokatolická farnost Myslív, včetně farností v tom
článku zmiňovaných, je spravována ze Zavlekova P. Václavem Salákem. Ve chvíli, když jsem začal jezdit sloužit mše sv. do Myslíva, se
začaly šířit nepravdivé informace. Proto jsem na „nepomuckých“
farnostech, jakož i v Myslívě, vše uvedl na pravou míru: Římskokatolická farnost Myslív je spravována z farnosti Zavlekov a ne
z farnosti Nepomuk. Rád bych požádal pisatele dezinformačních
zpráv, aby si je příště ověřil u duchovní správy na Arciděkanství
Nepomuk a neuváděl čtenáře Nepomuckých novin do omylu.
S kněžským pozdravem P. Mariusz Klimczuk
Redakce se čtenářům omlouvá za mylnou informaci zveřejněnou
v minulém čísle Nepomuckých novin.

300 let od blahořečení sjn
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V rámci svatojánských oslav 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého
srdečně zveme na koncert

mezzosopranistky Elišky Mourečkové s klavírním doprovodem

Víra a Láska
13. února 2021 od 17:00 hod. přes facebook města
www.facebook.com/events/1202053406859599
Zdarma a online

Mezzosopranistka Eliška Mourečková
Eliška Mourečková je rodačka z Nepomuku–Dvorce. Působí
v souboru Národního divadla v Praze, hostuje v Divadle
F. X. Šaldy v Liberci v roli Popelky v Rossiniho opeře La Cenerentola,
ztvárňuje různé pěvecké role a vystupuje na různých koncertech
po České republice.
Zpěvu se věnuje od útlého věku. Je absolventkou plzeňské konzervatoře ze třídy Ludmily Kotnauerové a Akademie múzických
umění v Praze ze třídy Yvony Škvárové.
Svoje pěvecké znalosti a dovednosti prohlubuje na mnohých mistrovských kurzech nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Účastnila se
kurzů u českých operních pěvců jako je Ivan Kusnjer (2014), Dagmar
Pecková (2013/2014) a Kateřina Kněžíková (2018). Francouzskou
vokální hudbu studovala na Masterclass u Genevie Bouillet (2011),
německý repertoár u známé německé mezzosopranistky Brigitte Fassbaender (2016). Zvláštní péči věnovala italskému belcantu
pod dozorem italského dirigenta Marca Guidariniho a rumunské
mezzosopranistky Vioricy Cortez na kurzech ve francouzském
Vendôme (2016).
Největším přínosem však pro ni bylo studium v rámci mezinárodního programu Erasmus na italské konzervatoři Arigga Boita
v Parmě pod vedením mezzosopranistky Adriani Cicogni (2018/2019).
Kromě opery, duchovní hudby a interpretace komorní vokální
hudby se věnuje i lidové písni ve folklórním souboru Plzeňský MLS.

Hudba je její vášní, a proto si ráda zazpívá také muzikálové či popové
písně na různých společenských akcích.
Zdroj: www.eliskamoureckova.com
Rozhovor s Eliškou Mourečkovou vyšel v Nepomuckých novinách v lednu 2017.

Bude koncert Evy Urbanové?
Dostáváme mnoho dotazů, zda proběhne 30. května koncert Evy
Urbanové. Koncert bude splňovat všechna případná nařízení
vlády v souvislosti s aktuální epidemickou situací. Rozdělení
do sekcí se samostatnými vchody a omezeným počtem účastníků (1000 osob) se řídí opatřeními v rámci stupně PES 2 a lepší.
Věříme proto, že se koncert uskuteční. Předprodej nadále běží
z pohodlí domova v rámci systému plzenskavstupenka.cz, funguje také prodejna PMDP na Denisově nábřeží v Plzni. Regionální
infocentra jsou uzavřena. K dispozici je již jen omezené množství

vstupenek do sekce B – sezení na lavicích. Předprodej na stání
(sektor C) byl pozastaven. Pokud stání nebude možné, dostanou lidé, kteří si tyto vstupenky již zakoupili, místa k sezení
v sektoru B. Pokud se koncert nebude moci uskutečnit v tomto
termínu, bude jednáno o náhradním termínu, vstupenky bude
rovněž možné vrátit.
Podrobný program oslav najdete na www.svatynepomuk.cz
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vzpomínka

vzpomínka

Letošní 20. leden byl opět jedním ze smutných
dnů rodiny, kdy si již 25 let připomínáme
úmrtí naší drahé maminky a babičky
paní Zdeňky Větrovské ze Dvorce.

Dne 1. února uplynou čtyři roky, co nás
opustil pan František Kodýtek ze Dvorce.
Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Nezapomeneme a děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Dcery Jiřina a Zdeňka s rodinami
a ostatní příbuzní.

vzpomínka

vzpomínka
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik
pomáhaly. Děkujeme
za to, že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.

Už jen kytičku na hrob můžeme
dát a tiše vzpomínat.
Dne 11. února 2021 uplyne pět smutných let,
co nás opustila paní Boženka Jandošová.
S láskou vzpomínají dcera
a snacha s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a sestra s rodinou.

Dne 1. února 2021 uplyne 1. smutný
rok, kdy nás opustil pan Josef Skala
z Nepomuka, rodák ze Sedliště.
Stále vzpomíná manželka, synové
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Nikdy nezapomeneme.
Děkuje rodina.

A 18. února vzpomeneme nedožitých
65 let pana Václava Jandoše.
Děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

vzpomínka

Dne 18. února tomu bude již šest let,
co nás opustil pan Josef Braun ze Dvorce.

Dne 8. února uplyne již 6 let ode dne,
kdy nás opustil pan Jaroslav Kotyl.

S láskou vzpomínají manželka,
synové, ostatní příbuzní a známí.

Za vzpomínku na báječného manžela,
tatínka, dědečka i kamaráda děkuje
manželka Marie, dcera Alice a vnučka Alice.

řádková inzerce
ANGLIČTINA – online výuka (Skype apod.), www.anglickyjazyk.net. Tel. 724 015 347
Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další práce dle
domluvy. Tel. 721 757 399
Prodám králíka samce do chovu, váha 5 kg, 350 Kč. Tel. 776 814 094
Prodám kárku, nafukovací kola, jako nová, 500 Kč. Tel. 776 814 094
Koupím výhodně nevhodné vánoční dárky. PZ3@post.cz
Prodám pouze rozbalená kamna 4 kW Vulkan-S za 4500 Kč. Při rychlém jednání sleva.
Tel. 604 702 369
Pro rozšíření sbírky stále hledám staré pivní lahve s litými nápisy a znaky, stáčečky, ruční
kompresory apod. Tel. 731 573 913

Prodám: pánská kožená bunda černá vel. 62, teplá zimní bunda pánská vel. 60, skládací rybářská židle, nákup. taška s kolečky. Tel. 776 693 073
Prodám mikrovlnnou troubu, varnou konvici, sadu hrnků, sadu sklenek, dřevěné záclonové
kroužky, měřič tlaku. Tel. 776 693 073
Prodám psací stroj Consul, dva šicí stolní stroje, Darling 60, decimálku a závaží, šroubovací
zavařovací sklenice. Tel. 704 268 799
Prodám nové litinové pláty 3 kusy, ruční kárku – nafukovací kola, Al nový žebřík 10 m, dámské
kolo Favorit – lehké. Tel. 704 268 799
Prodám el. krbová kamínka, nová, dámské zimní bundy, málo nošené, velikost XL. Vše levně.
Tel. 605 437 676

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.
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POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

Nepomuk
106.7 FM | R-PLZEN

Jaroslav Sapík

Naďa Konvalinková
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PiVnÍ LÁZnĚ
v nepomuku!

12.1.2021 10:13:11

Přijďte se k nám pořádně naložit...
Pouhé sny se stávají skutečností - pivo si u nás můžete načepovat nejen na každém pokoji, ale také v našich pivních lázních.
Vychutnejte si pivo všemi smysly! Zažijte relax v pivní koupeli a luxus vlastního výčepu, kterým je opatřena každá vana.
Pro objednávky a více informací navštivte naše webové stránky pivnihotel.cz

PIVNIHOTEL.CZ

email: info@pivnihotel.cz

nám. Augustina Němejce 416, Nepomuk

