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Rybovka zněla v Nepomuku
Tradiční Česká mše vánoční v podání Canto nepomucenum
a Píseckého komorního orchestru zazněla 22. prosince v jubilejním roce 250. výročí, kdy se malý Jakub Jan Ryba přistěhoval s rodiči
do Nepomuka. Akci poprvé v Nepomuku dirigoval Felix Slováček
ml., sbormistryní byla Jana Vopalecká. Dílu předcházelo krátké
divadelní představení školního souboru Johánek.
foto Pavel Motejzík

Eva Urbanová zpívala na půlnoční
Téměř každoročně obohacuje svým zpěvem půlnoční mši ve Vrčeni
světová diva Eva Urbanová, která v této obci trvale žije. I letos ji přitom, jako již tradičně, doprovázel Smíšený pěvecký sbor Vrčeň, na
varhany hrála Kristýna Večeřová, roz. Němcová (původem ze sousedního Dvorce), která kvůli této příležitosti přijela až z Německa.
Mši celebroval P. Jiří Špiřík. Na snímku Eva Urbanová spolu s místostarostou Petrem Maškem.
foto obec Vrčeň

Silvestrovské oslavy podtrhl ohňostroj ze zámku Zelená Hora
Poslední noc v roce 2021 ozářil ohňostroj, který byl odpálen v deset
hodin večer přímo ze zámku Zelená Hora.
Poděkování za krásný podvečer zaslala redakci paní
Kamila Dostálová:
„Včera večer jsme se, byť s malým opožděním, šli podívat od nás
na ohňostroj. Stáli jsme nedaleko školky a měli jsme tudíž pěkný
(byť nižší) výhled na Zelenou Horu, jež byla nasvícená a tvořila
krásné pozadí pro jeden z nejhezčích ohňostrojů, velmi vysoký
a nádherný. Diváků bylo více a všichni byli velmi spokojeni.“
Ohňostroj financovaly obce Mikroregionu Nepomucko v čele
s městem Nepomuk a obcí Klášter.
foto Pavel Jiran

Silvestrovský ohňostroj byl odpálen ze Zelené Hory za asistence nepomuckých hasičů,
foto Pavel Jiran
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Slovo starosty

Vážení občané,
začnu dobrou zprávou, rozhodnutím katastrálního úřadu byl dokončen proces dohody
o průběhu hranice mezi Nepomukem
a Klášterem, zejména u obytných domů Na
Vinici, které předcházely dlouholeté rozepře.
Obyvatelé dotčených domů to jistě uvítají.
V tématu tohoto čísla novin se vracíme
k plánovaným investicím. Co člověk, to
názor, a tak schválený plán nemůže být
ničím jiným, než kompromisem.
Rozhovor do našich novin poskytl pan
Josef Skala, jednatel firmy Silnice Nepomuk
s.r.o., která slaví dvacet let činnosti. Přeji
firmě i jemu osobně, ať se daří.
Věřím, že vysvědčení potěšilo žáky i rodiče
a školní rok se přehoupl do druhého pololetí,
které snad budou studenti i učitelé trávit ve
škole a ne jen u obrazovky. Přeji všem pevné
zdraví a optimismus.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na tradiční
pietní akt k připomenutí obětí sestřeleného
amerického bombardéru B24 Liberátor,
který se bude konat v sobotu 19. února za
účasti historické techniky na náměstí. Doufejme, že již bez omezení.
Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Hranice mezi Nepomukem
a Klášterem dořešena
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj schválil 16. prosince 2021 změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálními územími Klášter u Nepomuka a Nepomuk. Tato část
katastrální hranice je i obecní hranicí mezi obcí Klášter a městem Nepomuk.
Stalo se tak na základě dohody o změně hranice obcí, kterou uzavřelo město Nepomuk
s obcí Klášter 13. listopadu 2019.
Nový průběh příslušné části katastrální hranice řeší zastavěnou část obce Klášter,
která navazuje na zastavěné území města Nepomuk, a v jejíž části byly stavební objekty
označeny čísly popisnými z města Nepomuk.
U parcel uvedených v následující tabulce byla zrušena jejich evidence v katastrálním
území Klášter u Nepomuka a byly zapsány do evidence v katastrálním území Nepomuk
pod těmito novými parcelními čísly:
Dosavadní parcelní číslo

Nové parcelní číslo

st. 259

st. 1403

915/2, 915/12

1777

915/69

1776

915/76

1778, 1779

st. 228

st. 1409

st. 298

st. 1398

st. 168

st. 1393

st. 169

st. 1394

915/72

1775

915/73

1774

st. 299

st. 1399

st. 296

st. 1396

st. 295

st. 1395

st. 301

st. 1401

st. 297

st. 1397

st. 300

st. 1400

st. 269

st. 1404

st. 268

st. 1402

st. 155

st. 1408

st. 157

st. 1406

st. 158

st. 1405

st. 156

st. 1407

Změna čísel popisných bude provedena na základě dohody s Městským úřadem Nepomuk,
stavebním odborem tak, že budou zrušena čísla popisná v obci Klášter a nově přidělena
identická čísla popisná ve městě Nepomuk.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva
města Nepomuk, které se bude konat 24. února.
Další informace budou dostupné na webu města.
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Pietní akt k 78. výročí
sestřelení amerického
bombardéru B-24 Liberator

Dotace na obnovu kulturních
památek přes ORP letos nebudou

V sobotu 19. února si připomeneme 78. výročí tragické události, kdy
došlo k sestřelení amerického bombardéru B-24 Liberator, který
nesl na palubě jedenáct mužů, z nichž deset při neštěstí zahynulo.
Dopoledne v 9.45 hodin dorazí na náměstí Augustina Němejce
kolona vojenských historických vozidel. Od 10.00 hodin proběhne
slavnostní akt a pokládání věnců před radnicí. Poté dojde k uctění
památky padlých a položení věnců a květin u památníku na Dubči
a ve Dvorci u domu bratří Šloufů.
Akce se koná v souladu s aktuálními protiepidemickými
podmínkami.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu
vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze
státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Příjem eternitu na sběrný
dvůr byl dočasně pozastaven
Protože eternit nesmí být ukládán do kontejnerů volně, sběrný
dvůr ve Dvorci pozastavil dočasně jeho přijímání, dokud nebude
vyřešeno jeho balení do jednorázových plachet.
Poté, co bude přijímání eternitu obnoveno, žádáme občany,
aby jej balili do pytlů či omotávali do hadrů nebo strečové fólie.
Při větším množství eternitu k uložení se doporučuje objednat
přistavení kontejneru od svozové firmy (placená služba).
Bližší informace poskytne Hana Votavová, Marius Pedersen a. s.,
Hana.Votavova@mariuspedersen.cz, tel. 493 647 155,
mobil: 739 682 500

Kontakty na Městskou
policii Nepomuk
Sídlo: Nádražní 476 – dům služeb
E-mail: mestska.policie@urad-nepomuk.cz
Telefon: 602 162 102
Do konce března je provozní doba pondělí–pátek 07:00–15:30 hodin.

Krajské dotační tituly
Plzeňského kraje pro rok 2022
končící v únoru
• Odbor informatiky – Finanční podpora výstavby a rozšiřování
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 (do 7. 2. 2022 23:59)
• Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském
kraji v roce 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
• Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
• Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2022:
· Č. 1 Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky 2022
(do 21. 2. 2022 17:00)
· Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních
památek – děl v exteriéru 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
· Č. 3 Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky 2022 (do 21. 2. 2022 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 2022
· Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb
na území památkových rezervací a zón 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
· Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících
kulturní krajinu 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
· Č. 3 Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či
jejich souborů v exteriéru 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
· Č. 4 Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací
a památkových zón 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
• Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu pro rok 2022
· Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic (do 21. 2.
2022 17:00)
· Podpora turistických stezek a venkovních cílů (do 21. 2. 2022 17:00)
• Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2022 (do 21. 2. 2022 17:00)
• Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022
· PSOV PK 2022 – Projekty obcí (do 14. 2. 2022 15:00)
· PSOV PK 2022 – Územní plány (do 7. 2. 2022 15:00)
Pravidla, ostatní dotační tituly a více informací na:
dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

foto archiv MP
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Mobilní odběrové místo na
náměstí provádí testy na covid-19

Placení mýta bude rozšířeno
o další dva úseky na jih od Plzně

Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo na
náměstí A. Němejce mobilní odběrové místo na odběr PCR a antigenních testů na covid-19.

Řidiči kamionů, které míří na jih od Plzně, budou mít od července
stejné podmínky ve směru na České Budějovice (I/20) i na Klatovy
a dále na Horažďovice (I/27 a I/22). Ministerstvo dopravy vyhovělo
požadavkům Plzeňského kraje a rozšířilo vyhlášku o nové zpoplatněné úseky.
Od 1. července 2022 tak kamiony začnou platit mýto na dvou
velmi frekventovaných úsecích komunikací I/27 Plzeň - Klatovy
a I/22 Klatovy – Horažďovice. Dosud využívali často právě silnici
na Klatovy jako neplacenou alternativu při cestě do jižních Čech.
Na silnici I/27, která bude nově zpoplatněna jen v úseku z Plzně
do Klatov, začala stavba osmikilometrového obchvatu Klatov.
Obchvat naváže na silnici I/22 dál na Horažďovice. Po jeho dokončení, které je plánováno za dva a půl roku, se stane tato komunikace dobou dojezdu konkurenceschopnou silnici I/20 na Nepomuk
a dál do jižních Čech.

Provozní doba:
Po–Pá + Ne 8:00–13:00 hodin
Sobota zavřeno
Ceník:
Antigenní test 201 Kč
Výsledek v cizím jazyce 100 Kč
PCR test 814 Kč
PCR test ze slin 100 Kč
PCR test z úst (do tří let) 100 Kč
Výsledek do 24 hodin 500 Kč
Je možné uplatnit žádanky od zdravotní pojišťovny, lékaře či hygieny.
Platby pouze v hotovosti. Nezapomeňte s sebou kartičku pojišťovny.
Doporučujeme registraci a výběr termínu předem prostřednictvím odkazu www.labweb.cz

Zdroj: plzenska.drbna.cz
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Ve městě byly umístěny
kontejnery na rostlinné tuky

V Nepomuku a ve Dvorci mohou občané nově využít kontejnery na
svoz použitých rostlinných olejů a tuků, a to na těchto místech:
• Náměstí A. Němejce v prostoru se zvony na tříděný odpad u městských záchodů
• Sídliště Na Vinici I u výdejního boxu Zásilkovny
•N
 ádražní ulice, naproti potravinám U Stodoly, před autobusovou
točnou u ZŠ
• Sídliště Na Vinici III u kontejnerů u kotelny
• Dvorec, ulice U Trati vedle komunitního domu, u studny naproti
zelenině
Tuky a oleje dávejte do kontejneru v PET lahvích.

Nepomucké noviny / únor 2022

Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk
V období od 15. prosince 2021 do 13. ledna 2022 se nepomučtí policisté zabývali řadou případů, rádi vás seznámíme alespoň s některými z nich.
Dne 25. prosince odpoledne zasahovala hlídka OOP Nepomuk na
jednom ze dvorů v Husově ulici v Nepomuku. Několik nezletilých osob
zde totiž nevhodným způsobem manipulovalo se zábavní pyrotechnikou a výsledkem bylo zahoření kůlny. Oheň zlikvidovali příslušníci
jednotek požární ochrany. Věc si na místě převzal vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
V odpoledních hodinách dne 27. prosince byli nepomučtí policisté
přivoláni do vlaku, který přijížděl do stanice Nepomuk ve směru od
Plzně. V jednom z vagónů se totiž nacházeli dva podnapilí muži, kteří
rušili přepravu a slovně uráželi vlakvedoucího. Za asistence hlídky
byli oba vyloučeni z přepravy, nicméně jeden z nich v protiprávním
jednání pokračoval. Hlídka jej proto zajistila a eskortovala na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Dotyčný „nadýchal“ 2,04 promile
alkoholu v dechu.
Chvíli po půlnoci dne 7. ledna byla hlídka OOP Nepomuk přivolána
do nepomucké Husovy ulice. Zde se nacházela žena, která rušila noční
klid, bouchala a kopala do dveří a úmyslně vypojila pojistky v elektrickém rozvaděči jednoho z domů. Při dechové zkoušce bylo naměřeno
1,27 promile alkoholu v dechu. Osoba byla proto zajištěna a eskortována na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
V podvečerních hodinách dne 10. ledna zasahovali nepomučtí
policisté u kuriózního případu. Vše začalo tím, že strojvůdce vlaku
oznámil, že na viaduktu mezi zastávkami Nepomuk a Srby zřejmě
srazil člověka. Když nebyla na místě žádná osoba nalezena, zapojili
se do pátrání i příslušníci jednotek požární ochrany a policejní psovodi. Hlídce OOP Nepomuk se nakonec díky místní a osobní znalosti
podařilo hledaného muže nalézt v jeho domově – dotyčný si po kolejišti
zkracoval cestu a vlak jej „pouze“ odmrštil. Na místo byla přivolána
zdravotnická záchranná služba, neboť existovalo podezření na vnitřní
zranění. Muž, který byl pod zjevným vlivem alkoholu, však s nikým
z příslušníků IZS nespolupracoval, byl agresivní a vulgární a odmítl
se podrobit dechové zkoušce. Jeho převozu do nemocnice tak musela
asistovat policejní hlídka.
V uvedeném období byly opětovně řešeny případy porušení opatření proti šíření nemoci covid-19. Znovu apelujeme na občany, aby
se nařízeními řídili, neboť se v opačném případě vystavují případným sankcím.
Dále bychom chtěli znovu upozornit všechny čtenáře, aby byli při
nákupech na internetu nanejvýš obezřetní – peníze posílali předem
jen ověřeným prodávajícím a nikomu nedávali za účelem nákupu či
prodeje zboží přístup do svého počítače či bankovního účtu. V poslední
době byl totiž zaznamenán nárůst internetových podvodů tohoto typu.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Do Fénixu s důvěrou
Víte, kdo jsme a kde nás najdete?
Jsme garantky projektu Do Fénixu s důvěrou, který pomáhá obyvatelům Nepomucka a okolí. Naše cílové skupiny jste vy, kteří
pečujete o osoby blízké, dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, osoby ohrožené vícenásobnými
riziky, rodiče samoživitelé a sociální pracovníci. Pomáháme
lidem různých věkových kategorií, setkáváme se s dětmi, dospělými i seniory. Nebojte se na nás obrátit a požádat o pomoc, radu,
podporu. Najdete nás osobně v budově Volnočasového centra
Fénix, na náměstí v Nepomuku v prvním patře nebo na e-mailu
či telefonu. Naše služby jsou zcela zdarma a bez závazků.
Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! Jsme projekt do Fénixu
s důvěrou.

Splněná vánoční přání
Pomáhali jsme plnit vánoční přání seniorům v Nepomuku a okolí
jako Ježíškova pravá ruka v projektu Ježíškova vnoučata. Všechna
přání, která se nám povedlo zaregistrovat, byla ihned rezervována
a splněna. Například paní Hana byla obdarována díky panu Romanovi
novou bílou digestoří. Dalšími příjemci byli klienti DPS Nepomuk.
Pan Jaroslav si přál novou varnou konvici, kterou mu pod stromeček nadělila paní Květa. Pan Jarda si přál stůl a židle, klidně i staré
použité, díky úžasnému panu Ondrovi dostal nábytek zcela nový
a jako bonus čtyři podsedáky. Také pan Jan byl obdarovaný, přál si
malý nerezový hrnec, ten zakoupila paní Nela.
Všichni obdarovaní byli milí lidé a měli při předávání dárků slzy
na krajíčku. Bylo pro nás velkým potěšením, že jsme se mohli stát
součástí projektu Českého rozhlasu a udělat radost osamělým lidem
v tíživé situaci. Moc děkujeme všem dárcům, kteří neváhali a hned
zadaná přání plnili. Určitě budeme v tomto projektu pokračovat
i v roce 2022 a doufáme, že splněných přání bude ještě více.

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu
Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk
a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.
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Hledáme do našeho
ekonomického týmu
v Kladrubcích

Byla účtařina Tvoje jasná volba?
Máš zkušenosti v účetní sféře?

Pak jsi pro nás ta pravá
– nebo ten pravý!

Co Ti nabízíme?
▬ Jasně nastavená pravidla pro práci
▬ Důkladné zaškolení
▬ Moderní zázemí perspektivní firmy
se skvělým kolektivem
▬ Za dobrou práci dobré mzdové
ohodnocení
▬ Příspěvek na penzijní připojištění
▬ Příspěvek na stravování a dopravu
▬ Věrnostní odměny

Co by Ti nemělo chybět?
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Zkušenost s vedením účetní agendy
Zodpovědný přístup
Precizní pracovní výsledky
Týmový duch
Ochota učit se novým věcem
Uživatelská znalost Microsoft Office

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli nám svůj strukturovaný životopis na e-mailovou adresu:

jana.jirincova@klaustimber.cz

Staň se součástí naší firmy. Držíme Ti místo!
KLAUS Timber a.s. I Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice I klaustimber@klaustimber.cz I www.klaustimber.cz
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Z činnosti nepomuckých hasičů

náspy s negativním výsledkem. Osoba byla nakonec nalezena v blízkém bývalém drážním domku a bylo zjištěno, že byla skutečně
sražena vlakem a utrpěla pouze lehčí zranění. Za doprovodu policistů byl muž zdravotnickou záchrannou službou transportován do
nemocnice k dalším vyšetřením pro vyloučení vnitřních zranění.
Událost si převzala jednotka hasičů Správy železnic a obě nepomucké
jednotky se po půl desáté vrátily na základnu. Provoz na trati byl po
dobu zásahu a šetření zastaven, obnoven byl po 22. hodině.
O silvestrovské noci jsme na žádost města prováděli požární
dohled při odpalování ohňostroje ze Zelené Hory. Na místě jsme
byli s technikou CAS 30 Tatra a DA Mercedes Sprinter v počtu sedm
členů. Po ohňostroji první skupina zkontrolovala termokamerou
vnitřní prostory zámku včetně půdy, druhá skupina prohlédla okolí
zámku. Po 23. hodině jsme se vrátili na základnu.
Jednotka HZS Plzeňského kraje stanice Nepomuk vyjížděla v uvedeném období k 17 zásahům.
Z důvodu přetrvávající epidemické situace Sbor dobrovolných
hasičů Nepomuk nepořádal Výroční valnou hromadu, prozatím
neuvažujeme ani o Hasičském bále.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

foto archiv SDH Nepomuk

V období od 16. prosince do 15. ledna byla naše jednotka povolána
Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje ke třem událostem. Jednalo se o dva požáry a jednu
dopravní nehodu.
K požáru ve sklepě rodinného domu v Nepomuku byly po 16. hodině
22. prosince vyslány čtyři jednotky včetně naší s oběma cisternami.
Na místě se ukázalo, že požár není velkého rozsahu, a jednotky ze
Žinkov a Jarova byly odvolány zpět na základnu. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu za použití dýchacích přístrojů
a zakouřený prostor byl odvětrán pomocí přetlakového ventilátoru.
Naše jednotka se po likvidaci vrátila na základnu. Jednotka HZS
vyčkala na místě do příjezdu vyšetřovatele požárů.
K požáru dřevěného přístřešku v zahradě rodinného domu
v Husově ulici jsme byli vysláni s jednotkami HZS Nepomuk a SDH
Žinkovy na první svátek vánoční po půl jedné odpoledne. K události
jsme vyjeli s technikou CAS 30 Tatra a DA Ford Tranzit. Při příjezdu
první jednotky k místu události byl již celý objekt zasažen požárem,
který se částečně rozšířil i na přilehlou garáž. Jednotky požár zlikvidovaly třemi vodními proudy za použití dýchacích přístrojů za
necelou hodinu. Kvůli nestabilní konstrukci a skrytým ohniskům
musel být přístřešek stržen. Hasiči také museli vynosit uskladněné
věci. Při požáru nedošlo ke zranění, jako příčinu stanovil vyšetřovatel HZS nedbalost při použití zábavní pyrotechniky.
Prvním výjezdem letošního roku pro naši jednotku byla 10. ledna
železniční nehoda, ke které jsme byli vysláni před 19. hodinou.
K nahlášenému střetu vlakové soupravy s osobou na železniční trati
z Nepomuku směrem na Plzeň u viaduktu přes silnici Dvorec–Klášter
vyjely tři hasičské jednotky, několik hlídek Policie ČR a Zdravotnická
záchranná služba. V místě střetu se nacházela taška s rozsypaným
nákupem a části oděvu, osoba ale nalezena nebyla. Jednotky spolu
s hlídkami Policie ČR včetně psovoda prohledaly kolejiště a okolní
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Jsou rodiče ve škole – se školou v pohodě?
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

vyhodnotíme, co již ve školách funguje a co je naopak potřeba zlepšit,
a využijeme vzájemného sdílení příkladů dobré preventivní praxe.
Je skvělé, že se školy chtějí měnit a přinášet preventivní prvky,
které se ukazují jako nejvíce důležité. Tzn. být spolu, umět naslouchat
a komunikovat mezi sebou s pomocí pravidel směřujících na všechny
zapojené aktéry ve vzdělávání, zejména v propojení žák–rodič–škola.
Poděkování patří ředitelům a pedagogům, kteří se na schůzku
přihlásili a aktivně při jednání diskutovali. Co ještě dodat? Pokud si
můžeme něco přát, snad že se příště potkáme naživo a využijeme
všechny benefity, které prezenční setkání na téma prevence ve školách přinášejí.
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
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.
Realizační tým MAP II

V době covidové je stále těžší se potkat, proto si musíme vystačit
online, přiznali si účastníci pravidelného tandemového setkávání
školních metodiků prevence a ředitelů škol v území MAP II. Téma
„Jsou rodiče ve škole – se školou v pohodě?“ bylo nosným prvkem příjemného odpoledne, které proběhlo dne 7. prosince 2021. A i v malém
počtu účastníků, kteří se na online setkání přihlásili, nám bylo fajn.
Lektorka a facilitátorka Mgr. Jana Černoušková dokázala přítomné
pedagogy vtáhnout do problematiky komunikace rodiče a školy
a nastínila, jaké možnosti poskytuje otevřená a přístupná škola
nejen pedagogům, ale také rodičům. Při poslechu jejích doporučení
a námětů, jak se v komunikačním toku neztratit, nestíháte poslouchat,
natož si zapisovat poznámky. Takže není divu, že na konci setkání se
někteří zúčastnění dotazují na detaily a dopisují si informace, které
si nestačili při semináři poznamenat.
Metodik prevence Mgr. Milan Žižka si připravil zajímavý blok na
téma dobré klima školy v návaznosti na funkční spolupráci s rodiči.
Všichni jsme se zapojili a vyzkoušeli si, jak se zapisuje v online prostředí na tabuli Jamboard.
Při závěrečném hodnocení jsme se shodli, že komunikace není téma
na dvouhodinové setkání. Z hodnotícího dotazníku jasně vyplývá,
že na jaře příštího roku se k tématu komunikace vrátíme. Zpětně si
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Téma: Investice plánované
na rok 2022
Ve čtvrtek 9. prosince schválilo zastupitelstvo rozpočet města Nepomuk
na rok 2022, jehož součástí je i plán investic.
Rozpočet byl zveřejněn na webu města: www.nepomuk.cz/obcan/rozpocet-mesta
a plán investic též v lednových Nepomuckých novinách.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
„Které investice z tohoto plánu považujete za nejdůležitější
a které naopak vy osobně příliš nepodporujete a proč?“

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Tak jako v minulém roce se před schválením rozpočtu na rok 2022
diskutovalo nad rozsahem plánu investic na pracovním zastupitelstvu, kdy měl každý zastupitel příležitost předložit návrhy na
doplnění či úpravu investic. Osobně jsem této možnosti využil
a navrhnul pokračovat v již započatých či plánovaných projektech
týkajících se zejména volnočasových aktivit občanů, které přispějí
k rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel napříč
generacemi (například dětská a workoutová hřiště, víceúčelová
hřiště, rekonstrukce sportovní haly). V této souvislosti uvádím, že
byla v rámci Nadace ČEZ podána žádost o dotaci na realizaci projektu nového dětského hřiště, které se dříve nacházelo v blízkosti
městských bazénů. Podaná žádost prošla úspěšně formální kontrolou, byla přijata do grantového řízení a nyní se čeká na rozhodnutí
poskytovatele dotace o možné výši dotačního příspěvku.
U většiny investic na rok 2022 se jedná o projekty plánované nebo
již započaté v minulých letech, které se musí postupně či nevyhnutelně realizovat např. z důvodu havarijního stavu inženýrských sítí
či jejich nezbytné modernizace (ČOV Klášter, rekonstrukce střechy
– Nádražní 476). Některé dlouhodobě plánované investice se nedaří
z různých důvodů realizovat (často se realizace projektu podmiňuje
získáním dotace, někdy bohužel chybí vůle zastupitelů…). Předpokládám, že největší diskuze se povedou ohledně zřízení kamerového
systému, který mj. souvisí se zřízením městské policie.

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Vzhledem k tomu, že rozpočet města na letošní rok byl před svým
schválením při posledním loňském veřejném zasedání v předstihu
podrobně projednáván nejen finančním výborem, ale i všemi
zastupiteli a každý z nich měl dostatečnou možnost se k návrhu
rozpočtu vyjádřit a uplatnit své případné návrhy a připomínky
nebo učinit konkrétní dotazy, považuji takto schválený rozpočet
za reálný. Osobně nemám k takto sestavenému rozpočtu výhrady
ani z pohledu plánovaných investic, protože je považuji za splnitelné i při současném nelichotivém růstu inflace i zvýšených
cenách energií, s tím bylo při sestavování rozpočtu rovněž počítáno. Blízká budoucnost nám určitě napoví, zda budeme nuceni
některé z investic odložit, či nikoliv. Během roku potom můžeme
podle vývoje situace učinit taková rozpočtová opatření, abychom
město zbytečně nezadlužili, ale udrželi jej v tzv. finančním zdraví,
jako je tomu doposud.

Nepomucké noviny / únor 2022

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Plán investic hodnotit nechci. Handrkovat se, kde ubrat a kde přihodit, nemá z mého pohledu smysl, zvláště když položky lze během
roku upravovat či přidávat dle potřeb (tzv. rozpočtové opatření).
Nejsem vzděláním ekonom, ale selský rozum mi napovídá: Při příjmech města 108,5 milionů korun a výdajích 137,4 milionů je deficit
29,4 milionů. Investice pak 36,7 milionů korun.
Z toho mi vychází, že když bychom jako hospodáři nešli do mínusu
29,4 milionů, tak by na investice zůstalo pouhých 7,3 milionů, což
při velikosti našeho města je žalostně málo.
Kde je zbytek těchto výdajů? Chtělo by zhodnotit, zda jsou veškeré
provozní výdaje úřadu nutné či hospodárné.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
V plánu je celá řada investic, které by si zasloužily realizaci, namátkou cyklostezka podél státní silnice od staré benzínky k Borku (s propojením dále na Nový rybník), chodníky mezi sídlištěm a Dvorcem
nebo v Blatenské a Tojické ulici.
Nejdůležitější se mi ale rozhodně jeví nový sjezd ze silnice I/20
u Třebčic a navazující „malý obchvat Dvorce“, tedy nové napojení
průmyslové zóny, které zklidní zejména Blatenskou a Tojickou ulici,
respektive odvede většinu kamionové dopravy mimo intravilán
Dvorce i Nepomuka. Vím, že jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic
není jednoduché, ale přesto doufám, že se tento záměr brzy uskuteční, i když z rozpočtované částky je zřejmé, že to letos rozhodně
nebude. Vyčleněné prostředky jsou nepochybně jen na projektovou přípravu.
Mrzí mě, že v plánu investic nefiguruje například chodník podél
I/20 od Unibricku k Normě, i když se možná skrývá pod položkou
„Křižovatka u Normy“. Také je mi líto, že z rozpočtu zcela vypadly
nové autobusové zastávky na sídlišti a další konkrétní záměry na
louce Pod Vinicí (multifunkční plocha, BMX dráha, vodní nádrž,
úprava okolí ZŠ…).
Za zcela zbytečnou a potenciálně i nebezpečnou investici považuji
zřízení kamerového systému. Mám pocit, že naše město je v celorepublikovém měřítku velmi bezpečné a kamery v ulicích jsou asi
stejně potřeba jako městská policie.
Právě z těchto důvodů jsem rozpočet města na rok 2022
nepodpořil.

Miroslav Němec ml. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Kvituji, že plán investic pro letošní rok vznikal s jistým časovým předstihem před schvalováním rozpočtu, přičemž každý ze
zastupitelů měl možnost se k němu na pracovní schůzi vyjádřit a navrhnout případné změny, úpravy či doplnění (což je věc,
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která v dřívějších dobách nebyla obvyklá a kterou jsem se snažil
prosadit). Myslím, že plán investic je sestaven poměrně realisticky, s přihlédnutím k finančním možnostem města i faktické
realizovatelnosti plánovaných akcí v letošním roce (byť je samozřejmě třeba počítat s tím, že mohou u některých z plánovaných
akcí nastat komplikace, např. při stavebním řízení nebo při projednávání s dotčenými orgány či osobami, a že se proto některé
z akcí mohou přesunout i do dalších roků). Dle mého názoru jsou
podstatné a důležité investice do nemovitého majetku města
a do infrastruktury, kterých je plánována celá řada. Podstatnou
investicí, která bude zcela nezbytná a která není na první pohled
z plánu investic úplně patrná, je zajištění příjezdu k Základní
škole Nepomuk kolem bazénů a s tím související rozšíření možnosti zaparkování vozidel v blízkosti školy. Tato investice je nutná
s ohledem na plánované budování „malého“ víceúčelového hřiště
u školy. Nemohu označit žádnou z investic z plánu na rok 2022,
o které bych řekl, že s ní kategoricky nesouhlasím nebo že je zbytečná.

Miroslav Němec st. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Myslím, že plán investic na rok 2022 je rozumným kompromisem. Já osobně upřednostňuji investice do majetku města, který
užívá co nejvíce občanů – tedy do komunikací, chodníků apod.
Já osobně jsem od počátku volebního období prosazoval chodník
z Nepomuku do Dvorce, který v plánu investic na příští rok je.
V plánu investic nejsou takové, které bych vyloženě nepodporoval či byl proti nim.

Václav Novák (KSČM)
Se schválenými investicemi souhlasím, pokud jsou určeny pro
většinu občanů. Nesouhlasím s výstavbou víceúčelového hřiště,
které využije pár desítek lidí. Plánovaná cena je tři miliony korun,
jaká ale bude cena, až dojde k realizaci? Aby to nedopadlo jako
s plánem nové hasičárny. A pokud se hřiště postaví, kolik bude
stát údržba? Ty peníze by mohly být použity například na opravu
cest.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Odpověď na tuto otázku je složitá. Sestavování plánu investic je
komplikovanou věcí, která je hlavně o penězích. Už to, že se akce do
plánu dostanou, je známkou jejich významu a důležitosti. Nemohu
proto říci, která je důležitější. Jediné, co mohu s jistotou a čistým
svědomím povědět, je, že pokud by peněz bylo víc, rozhodně by
se více investovalo do oprav zbylých městských budov, bytů, cest
a infrastruktury. Alespoň z mého pohledu.
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Krátké zprávy

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Dle mého názoru je navržený plán investic v pořádku, a to proto, že
obsahuje investiční akce, které naše město potřebuje. Je ale otázkou, zda na všechny položky bude dostatek financí a navrhované
akce se uskuteční.
Samozřejmě se najde pár položek, o které by se mohl plán investic
redukovat. Jednou z nich je například nákup vozidla pro terénní
pečovatelskou službu. Vozidlo pro tyto služby je nepostradatelné,
o tom není sporu, ale za poslední čtyři roky už by to bylo čtvrté auto,
které se na město pořizuje. Ale v případě, že budou všechna tyto
vozidla využita, tak je jeho nákup určitě nezbytností.
Další položkou je kamerový systém. Cena 2,5 milionu korun mi
připadá dost vysoká, zvláště v dnešní době, kdy je nutné hledat všude
úspory. Nevím, zda by občané místo toho raději neuvítali nižší ceny
například za odpady nebo za vodu než kamerový systém. Domnívám
se, že není nutné pořizovat takový počet kamer vzhledem k takto
vysoké ceně. Pokud už ale bude systém instalován, tak očekávám
a chci tomu i věřit, že kamery budou v prvé řadě sloužit k zachycení a usvědčení vandalů, ničících například mobiliář náměstí, a ne
k zachycení špatného „minutového“ parkování a k následnému
vyslání městské policie k udělení „rychlé“ pokuty.
Další sporná položka je již dlouho zmiňované víceúčelové hřiště. Je
to věc, kterou škola určitě potřebuje, ale nejsem si jist, že v této navrhované podobě. Stále si říkám, k čemu další malé hřiště s umělým
povrchem. Jedno už zde máme a nyní se bude realizovat téměř to
samé za cenu cca 7 milionů korun, přičemž tato cena byla stanovena
již v roce 2020. Bohužel ale všichni dobře víme, jak se veškerý stavební materiál zdražil a jaké jsou současné ceny. Obávám se proto,
že pořízení předmětného hřiště se nebude pohybovat kolem této
částky, jak bylo počítáno, ale konečná suma se vyšplhá možná až
na 10 milionů korun. I kdyby byla uznána maximální dotace 60 %,
tak to bude investice nikoliv 3 miliony, jak je plánováno, ale minimálně 4 miliony do hřiště, které už zde jedno je, hned vedle tohoto
plánovaného. Je na zvážení, zda to bude takové hřiště, co škola
přímo potřebuje.
Když si vezmeme rozpočet jako celek, tak mnoho peněz bez
zadlužení na investice nezbude. Myslím si proto, že by bylo vhodnější ušetřit část provozních nákladů města, které se stále více
navyšují a budou se i nadále navyšovat například přijímáním dalších zaměstnanců.

?

Vážení občané,
kterou investici města ze schváleného
plánu považujete za nejdůležitější?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Obec Klášter ukončila pronájem Zelené Hory. Klášter vypověděl
k 30. 12. 2021 smlouvu s firmou Rock music s. r. o., která na zámku
v letech 2020–2021 provozovala expozici Černí baroni s doprovodnými koncerty. Proti rozhodnutí obce bylo podáno odvolání
a celá záležitost není zatím právně uzavřena. Pravděpodobně bude
uzavřen se stávajícím nájemcem nový dodatek smlouvy s platností
do září 2022 s tím, že bude dán větší důraz na expoziční činnost
zámku oproti činnosti koncertní.
Ryba v časopise. Aktuální číslo časopisu Vítaný host v Plzeňském
kraji (4/2021) přináší informace o Jakubu Janu Rybovi a jeho vazbám
na naše město. Zakoupíte např. v Infocentru Nepomuk.
Platforma proti úložišti zaslala dopis Daně Drábové. Předsedkyně
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová se několikrát v rozhovorech v médiích vyjádřila, že obce budou muset
strpět stavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného odpadu
a dalších vysoce radioaktivních odpadů z důvodu veřejného zájmu
na jeho stavbě, a to s odvoláním na rozsudky Nejvyššího správního soudu. Platforma proti hlubinnému úložišti, jejímž členem je
i město Nepomuk, jí zaslala právní rozbor, kterým takovéto stanovisko rozporuje. Z rozhodnutí členů Platformy proti hlubinnému
úložišti se na pozici jejího mluvčího na další šestiměsíční období
od 1. ledna 2022 vrátil Petr Klásek, starosta obce Chanovice z lokality Březový potok. Dokument věnovaný lokalitě Březový potok
na Horažďovicku a tématu plánované stavby úložiště s názvem
„Zde je domov náš“ od filmaře a senátora Václava Chaloupka lze
zhlédnout na youtube.com.
Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku. Českou
republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský strom roku
reprezentovat Zpívající lípa z obce Telecí. Její přízvisko odkazuje
k dobám husitským, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Podle pověsti se tehdy v její dutině ukryl bratr Jiroušek,
který zde přepisoval zakázané knihy a písně a přitom si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný památný
strom můžete podpořit v bezplatném online hlasování na stránce
www.evropskystromroku.cz od 1. do 28. února 2022.
Svatojánské muzeum zdražilo vstupné. Dospělí nově zaplatí
100 Kč, snížené vstupné činí 50 Kč a rodinné 200 Kč.
Byla sepsána petice za zrušení městské policie Nepomuk. Na
www.petice.com vznikla petice požadující zrušení nově zřízené
městské policie. Podle autora petice Stanislava Vaníka je obecní
policie finančně náročná a zbytečná. K 27. lednu bylo pod peticí
podepsáno 73 občanů, informoval o ní i Český rozhlas Plzeň.
Vedení města se jí hodlá zabývat, až ji obdrží a bude splňovat
zákonem dané náležitosti.
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Nepomuk hostil turnaj
fotbalových nadějí

foto Jindřich Martínek

V sobotu 18. prosince uspořádal Fotbalový klub Nepomuk v nepomucké sportovní hale Vánoční turnaj mladších přípravek – U9.
Do haly se sjely natěšené týmy z Blovic, Kláštera, Spáleného
Poříčí, Přeštic a také dva týmy FK Nepomuk. V devět hodin začaly
boje ve skupinách a po jedenácté hodině byly známy semifinálové
dvojice. Přestávka byla proložena soutěží v nožičkách s dopadem
(vzhledem k věku). V této soutěži kraloval nepomucký Max Martínek s výkonem 92 nožiček a po zásluze si odnesl jako odměnu
fotbalový míč.
A šlo se na semifinále. V prvním semifinále se utkal zatím suverénní Nepomuk A s Klášterem a do finále postoupil po výsledku
3:0 právě nepomucký tým. Ve druhém semifinále udolaly Přeštice
po velkém boji tým z Blovic a čekalo je finále.
V souboji o páté místo porazil Nepomuk B Spálené Poříčí 7:0,
v boji o bronz pak Klášter urval medaile po výsledku 4:3 s Blovicemi. Ve finále pak Nepomuk A podlehl i přes velkou převahu
týmu Přeštic 0:1. Přeštice tak oplatily domácím porážku ze skupiny
a mohly se překvapivě radovat ze zlatých medailí.
Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Aneta Kriegerová z Přeštic, nejlepším brankářem Maty Dlouhý z Nepomuku. Střeleckou tabulku
ovládli kluci z Nepomuka. Nejlepším střelcem se stal Vojta Štěrba
s 9 brankami, když těsně porazil Matyho Třeštíka (8 branek), Maxe
Martínka a Tobiáše Tučka z Blovic (oba 7 branek).
Celkově se turnaj vydařil a hráči si odnesli mimo pohárů
a medailí také spoustu cen a sladkostí a snad i prima zážitků.
Dle ohlasů nadšených malých fotbalistů, rodičů i trenérů strávili
všichni hezký den s fotbalem.
Díky patří panu Velíškovi za „odřízení“ celého turnaje a všem,
kteří se nějak podíleli na organizaci a zajištění turnaje!
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Kokořovští se vydali
na novoroční pochod
V půl třetí odpoledne stoupám s vnoučaty vzhůru do zalesněného
kopce Borek nad Prádlem. Naším cílem je „Jeskyňka“, jak Prádelští
nazývají místo, kde je buližníková skála s glorietem vybudovaným
kněžnou Vilemínou z Auerspergu. Na mapách je lokalita označena
Na Skalici. Dnes, 1. ledna 2022, určitě nebudeme na Jeskyňce sami,
i když mám trochu obavu, jestli nepřijdeme pozdě. A tak se ptám
protijdoucích turistů, zda ještě na Jeskyňce někdo je. „Tam je lidí,
budete stát frontu!“ zní odpověď. A vskutku! Prostor před skálou
je zaplněný lidmi, pod převisem hoří pořádný oheň, kde si mohou
milovníci buřtů přijít na své. Lidé, dobře naladěni, si povídají,
popíjejí svoje oblíbené nápoje, které se prodávají u „lesního pultu“,
za nímž, odhaduji-li to správně, jsou Kokořovští.
Neboť kokořovští hasiči jsou ti, kdo opět připravili tradiční
novoroční pochod a pozvali na něj obyvatele okolních obcí. Start
byl samozřejmě na návsi v Kokořově ve 13:00. Od hlavního nadšeného organizátora celé akce, Petra Diviše, jehož zrůžovělá tvář
prozrazuje, že na Jeskyňku doputoval „po svých“, se dozvídám, že
z Kokořova se vydala směrem k Prádlu skupina 28 lidí, že občerstvení dovezli traktorem, že s přípravou ohně pomohl prádelský
hasič Václav Kadeřábek a že na Jeskyňku doputovala z různých
směrů asi stovka lidí.
Je obdivuhodné, že se po covidové pauze kokořovští obyvatelé
k pořádání novoročního pochodu opět vrátili. Ono udržet tradici
není jednoduché! Díky i za to, že prádelská Jeskyňka stále figuruje
v itineráři kokořovských nadšenců.
Nepochybuji o tom, že jim ovarová polévka, kterou si připravili na zakončení pochodu v hospůdce Na Brodu, náramně chutnala a zahřála je. Ale hlavně je muselo hřát u srdce, že udělali
lidem radost!
Za všechny zúčastněné posílá poděkování
Marie Bílková

Jindřich Martínek, FK Nepomuk

foto Michal Klingr
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Divočátka v zimě nespí
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Výroční členská schůze
Českého rybářského svazu z. s.,
místní organizace Nepomuk
a výdej povolenek v roce 2022
Volební období ve všech rybářských úrovních je stejně jako
volební období do poslanecké sněmovny čtyřleté. V loňském
roce jsme se mohli zúčastnit voleb do poslanecké sněmovny
a v letošním roce naše členy čekají volby do výborů a dozorčích
komisí místních organizací, územních svazů a rady ČRS.
Volební výroční členská schůze naší organizace Nepomuk se
uskuteční 12. února 2022 od 10:00 hodin.
POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ na kulturní dům v Klášteře.
Po skončení výroční členské schůze proběhne druhý termín
výdeje povolenek a platby členských příspěvků.
Další termíny výdejů povolenek
a plateb členských příspěvků proběhnou:
09. 3. 2022 – 17:30–18:00
13. 4. 2022 – 17:30–18:00
Nutno se vždy nahlásit předem.
Všechny své členy zveme na výroční členskou schůzi.
S pozdravem Petrův Zdar
Výbor MO Nepomuk

foto archiv LK Divočátka

Co dělají Divočátka v zimě? Určitě nespí zimním spánkem a pořád
něco podnikají.
Té pořádné ladovské zimy jsme si sice zatím moc neužili a sáňky
stále čekají na svou chvíli, ale sněhuláka nebo koulovačku už jsme
stihli. Navíc děti se dokáží radovat i ze zdánlivých maličkostí.
Stačí zamrzlé louže nebo bahnitý kopeček a hned je zábava na
celé dopoledne.
Kromě svobodného divočení nás zaměstnává řada aktivit spojených s koloběhem roku. V prosinci to byl samozřejmě advent
a s ním spjaté tradice. Vyzkoušeli jsme si toho opravdu hodně,
od pečení perníčků přes vyrábění ozdob a zpívání koled po pouštění lodiček. Stihli jsme i výlet do Nepomuka s návštěvou výstavy
betlémů a panenek a prohlídkou kostela. A nemysleli jsme samozřejmě jen na sebe, sousedům v Bezděkovci jsme roznesli vánoční
přáníčka a lesním zvířatům zase něco na zub.
V lednu jsme se pak hodně věnovali „třem králům“. Kromě toho,
že jsme probrali opravdu důkladně jejich příběh a inspirovali
se jimi při tvoření i zpívání, jsme si na ně i zahráli. A to v rámci
známé Tříkrálové sbírky, kdy jsme jako Kašparové, Melicharové
a Baltazarové vhodili do všech bezděkovských schránek letáčky
a tradiční kalendáře.
A co ještě děláme? Například se těšíme na jaro a na to, jak
vyzkoušíme pracovní náčiní a další nezbytné vybavení, které
jsme dostali jako sponzorský dar od firmy Unibrick s. r. o. – stavebniny Nepomuk.
Pokud se o nás chcete dozvědět více informací nebo jen sledovat,
jak se nám daří, navštivte naše webové stránky www.divocatka.cz,
facebookovou stránku Lesní klub Divočátka a nebo rovnou nás
v Bezděkovci.
Barbora Vladyková, Lesní klub Divočátka

V ÚNORU 2022 ZAČÍNAJÍ

NOVÉ
JAZYKOVÉ KURZY A KURZY JÓGY V NEPOMUKU
ANGLIČTINA A FRANCOUZŠTINA
INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ KURZY JAZYKŮ OD
ZAČÁTEČNÍKŮ PO POKROČILÉ
MOŽNOST VYTVOŘENÍ KURZU NA MÍRU

JÓGA
SKUPINOVÉ I INDIVIDUÁLNÍ LEKCE – LEKCE POSTAVENÉ NA
MÍRU ZAČÁTEČNÍKŮM I POKROČILÝM

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Informace a přihlášky u Jany Makovičkové:
info@studio-lotus-spirit.com
tel.: 723 755 871

www.studio-lotus-spirit.com
@StudioLotusSpirit | @StudioLotusSpirit
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ZŠ Nepomuk

Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Skončilo první pololetí školního roku 2021/2022. Žáci naší školy
obdrželi v pondělí 31. ledna výpis z vysvědčení. Letos jsme poprvé
pracovali s elektronickým systémem Škola online, takže odpadl
moment překvapení, neboť žáci i rodiče viděli v elektronických
žákovských knížkách uzavřené známky. Podle mě je to lepší varianta, jež předejde různým nemilým překvapením, která mohou
nastat, když ratolesti dorazí domů s vytištěnou formou výpisu.
V pátek 4. února mají děti pololetní prázdniny a na ně navazují
týdenní jarní prázdniny od 7. do 11. února. Věřím, že si všichni
odpočinou a naberou spoustu sil, aby mohli i ve druhém pololetí
pracovat se stejnou nebo ještě větší vervou než dosud.
Během ledna jsme se, tak jako po celý zbytek prvního pololetí,
potýkali s karanténami tříd a znovu jsme vyučovali na dálku nebo
hybridně, kdy několik žáků bylo přítomno ve třídě a zbytek se
připojoval z domova.
Rád bych se ještě vrátil k poslednímu dni před vánočními
prázdninami, který jsme prožili sportovně. Přes všechna možná
protiepidemická omezení jsme moc rádi, že jsme v předvánočním čase mohli uspořádat Sportovní den pro žáky 2. stupně.
Děti soutěžily ve stolním tenisu a stále oblíbenějším basketbalu.
Všechny turnaje proběhly bez výraznějších komplikací a všichni
si je snad náležitě užili. Po ukončení proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků s předáním drobných odměn. Závěrem děkujeme
téměř všem dětem za aktivní přístup k tělesné výchově, snahu
reprezentovat školu na sportovních soutěžích a snad i chápat
pohyb jako nedílnou součást života.
Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
foto archiv školy

Základní škola Nepomuk nabízí volné termíny
tělocvičny pro období 1. 2. - 30. 6. 2022
Pondělí: 18 - 19 hodin
Čtvrtek: 17 - 19 hodin
Pátek: 15 - 16 hodin, 19 - 20 hodin
Cena 200 Kč/hod.
V případě vašeho zájmu zašlete poptávku na e-mail:
pelcr@zsnepomuk.cz či volejte na tel. 732 436 151.
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Rekonstrukce mostu mezi Liticemi a Valchou v Plzni byla pro nás velkou výzvou

Silnice Nepomuk slaví 20 let
20. 2. 2002 – 20. 2. 2022
DVACET LET. Ano – 20. února 2022 uběhne neuvěřitelných 20 let od založení společnosti. Je to pro život firmy mnoho, nebo málo?
Spousta jiných firem se může chlubit rodokmenem daleko delším a mnohdy sahajícím hluboko do minulého století.
Ale pro nás má těchto dvacet let obrovský význam, a to jako pevný základ pro naši budoucnost.
Silničářská tradice v Nepomuku sahá až do třicátých let minulého
století. Tehdy stavební firma pana Řežábka realizovala například
novostavbu silnice z Nepomuka do Kláštera. Skutečné silničářské středisko však bylo v Nepomuku založeno až v roce 1953. Byl to
národní podnik Stavby silnic a železnic – závod Karlovy Vary.
Po delimitaci tohoto střediska v šedesátých letech nejprve do
závodu 02 národního podniku Silnice Plzeň vznikl v roce 1988
podnik nový, závod 10 Nepomuk státního podniku Silnice Plzeň.
Tento závod byl později v roce 1992 privatizován do akciové společnosti Silnice Nepomuk. Její život však netrval dlouho. V roce
2004 na základě rozhodnutí hlavního akcionáře společnosti Stavby
silnic a železnic, a.s. o převzetí jmění akciová společnost Silnice
Nepomuk zanikla. Tím byla ukončena jedna z etap historie „silničářů“ v Nepomuku.

Prioritou společnosti SILNICE NEPOMUK s. r. o. je navázat na
tradice, kvalitu, podnikatelský potenciál a vynikající výsledky
svých historických předchůdců.
Naše podnikání začínalo na nule. Byl to čas velkých plánů
a obrovského nadšení. A za pár let přišly i první nemilosrdné
pády na tvrdou zem. Počátek naší společnosti je datován jejím
vznikem dne 20. února 2002 s původní ekologickou výrobou dřevěných briket a názvem HSK – EKO brikety s. r. o. Po ukončení
této ekologické výroby v roce 2006 a následné transformaci na
SKALA-TRADE s. r. o. byla činnost cíleně zaměřena na přípravu,
projekci a výstavbu technologických celků z oblasti výroby stavebních hmot – stavby obaloven, betonárek a prefabrikací. Dalším
významným mezníkem byl rok 2007, ve kterém došlo ke změně
obchodního jména na SILNICE NEPOMUK s. r. o. a k rozšíření

Výstavba parkoviště u MŠ Nepomuk

Vyzbrojeno do akce

inzerce
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profilu činností. Těmito postupnými kroky byly znásobeny naše
síly, praxe a zkušenosti k provádění dopravních, inženýrských,
ekologických a dalších staveb.

SILNICE NEPOMUK s. r. o. je soukromá stavební společnost

s ryze českým kapitálem realizující zejména dopravní, inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby, stavby mostů,
stavby pozemního stavitelství, provozuje služby v dopravě,
stavební mechanizaci a recyklaci stavebních odpadů. V neposlední řadě nově zajišťuje produkci betonových směsí pro
transport beton a výrobu betonových prefa-výrobků.

Jsme rodinná firma s velkým srdcem. Strukturou kapitálu a personálním obsazením patříme mezi menší stavební společnosti.
Aktuální stav našich zaměstnanců je 43 a dále se rozšiřuje. Také
náš roční obrat se z původních objemů 50-60 milionů korun
zvýšil na současných více jak 110 milionů, a to již několik let za
sebou, s perspektivou dalšího růstu. Na první pohled se zdá ekonomický rozvoj nevýrazný, ale když si uvědomíme obrovskou
konkurenci v našem oboru podnikání, jsou dosahované výsledky
dobré a optimistické. Máme za sebou i hospodářskou krizi v letech
2009-10 a „covidové“ roky 2020-21, které přinesly velké ekonomické dekomprese. Zažili jsme také špatné zkušenosti s nejbližšími spolupracovníky. Bylo nutné učinit nepříjemná rozhodnutí
a rozloučit se s nimi pro jejich neschopnost nebo, a to ještě hůře,
pro jejich „všehoschopnost“ a ztrátu důvěry. To vše historicky
ve třech vlnách. Tato negativa nás v minulosti srážela na kolena
a výrazným způsobem zabrzdila v rozvoji.
To byly momenty v běhu života firmy, kdy jsme si říkali: „A tak už
dost, skončíme, nemá to smysl, trápíme se.“ Ale NE! Vše překonáno
a troufám si říci, že se současnými kolegy a spolupracovníky jsme
již na shodné vlně. Jdeme dál. Víc než kdy jindy v těchto krizových
obdobích platilo: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Ano asi tak. Naplňujeme naše nemalé cíle. Historie stavební a obchodní společnosti
SILNICE NEPOMUK se neuzavírá – pokračuje dále.
Předchozí zkušenosti všech našich zaměstnanců a jejich praxe
jsou trvale využívány v realizacích jednotlivých staveb. Dílčí část
aktivit společnosti byla v minulých letech zaměřena do oblasti
přípravy, projekce a výstavby technologických zařízení výroby
stavebních hmot – realizace staveb obaloven asfaltových směsí
a betonáren. Všechny tyto zkušenosti a praktické dovednosti trvale
využíváme a jsme připraveni je dále rozvíjet. Také oblasti vzdělávání věnujeme velkou pozornost a to nejen u techniků, ale také
u všech profesních oborů – od stavebních dělníků, přes stavební
strojníky, až k řidičům nákladních automobilů.
Při své činnosti se společnost opírá o decentralizovanou organizaci
řízení s delegovanou odpovědností a vysokým podílem jednotlivých
zaměstnanců na úspěchu celé firmy. Ve svém rozvoji vycházíme
z dlouholetých zkušeností svých zaměstnanců, z používání moderních strojů, zařízení a technologií, čímž je trvale zajišťována vysoká
kvalita prováděných prací. Pro naše další úspěchy je nezbytné,
abychom používali pouze prvotřídní technologie a inovace. Úspěch
pak znamená zisk, který řídí náš budoucí růst. Ruku v ruce s těmito
úspěchy spolupůsobí přijatá tvrdá kritéria v organizaci a řízení všech
firemních procesů, managementu kvality a environmentálního managementu spolu se získanými certifikáty kvality ISO.
Firemní vize však není možné naplnit bez masivních investic
do strojního vybavení, techniky a technologií. Podařilo se nám
v minulých letech pořídit nové nákladní automobily, bagry, nakladače a celou řadu malé mechanizace. Na našem stavebním dvoře
v Nepomuku máme postavenu novou moderní halu pro provádění
drobné údržby a servisních dílenských prací s vlastním zdrojem vody
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a domovní čističkou. Pořídili jsme stacionární a mobilní tankovací
nádrže na naftu a AdBlue a celou řadu dalších větších či menších
investic. Bez všech těchto investic a inovací není možné držet krok
s technickými a technologickými požadavky dnešní doby.
Velkým mezníkem v rozvoji firmy a naplnění cílů v oblasti ochrany
životního prostředí k zachování materiálových a energetických
zdrojů bylo v roce 2021 pořízení kompletní recyklační linky na znovuvyužití stavebních demoličních odpadů (SDO), jejich recyklaci
a třídění. Linka se skládá z odrazového drtiče (26 t) a hrubotřídiče
(17 t) značky TEREX, nakladače KOMATSU (13 t) a pásového bagru
VOLVO (23 t). Tato technologická linka představuje významný krok
naší firmy směrem k bezodpadovému hospodářství a současně
k novému oboru činnosti. Jde o zcela novou službu, kterou v rámci
svého provozu budeme moci nabídnout na trhu.
Účelem celé technologie je výroba recyklovaných materiálů, jako
je kupříkladu recyklát betonový, cihelný nebo asfaltový ve frakcích např. 0-16 mm, 0-32 mm, 32-63 mm, apod. Dalším neméně
významným produktem této technologie budou různé frakce tříděných zemin a jiných sypkých materiálů těžených při realizaci
stavebních prací. Ve všech případech se jedná výhradně o odpady
kategorie „O“ - ostatní – nikoliv tedy „N“ - nebezpečné. Celý proces
tak sníží množství ukládaného odpadu SDO až o 95% (5% představují
nezpracovatelné příměsi). Díky magnetickému separátoru dojede při
provozu technologické linky k automatickému odstranění kovových
zbytků. Případné další nežádoucí příměsi, které nebyly odstraněny
před zpracováním v rámci linky, jako jsou např. částice dřeva nebo
komunálních odpadů, budou následně vytříděny v rámci provozu
třídiče a poté odpovídajícím způsobem předány oprávněné osobě
k likvidaci či uloženy na skládku.
Ano, jsme v 21. století a divoké roky českého podnikání v poslední
dekádě minulého století už máme za sebou. Přichází fáze budování.
Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. má své vlastní sídlo s kancelářemi, s technickým zázemím a sklady. To vše v Nepomuku a v Plzni.
Firma se zařadila během svého relativně krátkého působení mezi
střední hráče na stavebním trhu dopravních, inženýrských a ekologických staveb, po bok respektovaných firem s velkou a bohatou tradicí.
Na základě úspěchů v minulosti může dnes firma hledět s důvěrou do budoucnosti. Nebude to však snadné a jednoduché. Velkou
měrou musíme přispět k zefektivnění komunikace mezi lidmi, jak
na osobní, tak firemní rovině. Při postupné přeměně z malé firmy
na střední společnost vystoupila do popředí nutnost zvyšovat profesionalitu našich zaměstnanců, nutnost zrychlovat tempo inovací
výrobních procesů, zlepšovat kvalitu výroby a zejména trvale hledět
na spokojenost všech našich zákazníků. Oni jsou důvodem, proč
existujeme. Jejich spokojenost je skutečným měřítkem úspěchů
firmy. Naším cílem je vždy dodat zákazníkům shodné nebo lepší
parametry staveb než naše konkurence.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem svým zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za dosavadní spolupráci.
Těšíme se na budoucí spolupráci a na další, 25. výročí!
Josef SKALA, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
Autor fotografií Lukáš Skala
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Čas letí jako splašený kůň
Rozhovor s Josefem Skalou
Text: Hana Staňková
Foto a kresba: archiv rodiny Skalů

Josef Skala, jednatel firmy SILNICE NEPOMUK s. r. o., oslavil v loňském roce jubileum
životní a nyní se chystá na jubileum firmy. I když tvrdí, že chce zvolnit, je čerstvý šedesátník
stále plný energie a má mnoho plánů. Podle něj jsou totiž malé firmy a drobní
živnostníci nejen páteří každé ekonomiky, ale také jakékoliv komunity. Jsou „solí země“.
Při příležitosti firemního výročí jsem jej požádala o rozhovor.

Jste jednatelem firmy SILNICE NEPOMUK s. r. o., která vznikla
v únoru 2002, tehdy ještě jako HSK – EKO brikety s. r. o., slavíte
tedy 20. výročí založení. Jak k vytvoření firmy došlo?
Úplně na samém začátku byl záměr provozovat výrobu dřevěných
peletek a briket. Po několika letech pokusů a omylů se tento záměr
ukázal jako neperspektivní, a to zejména kvůli nedostatku vstupního
materiálu, odpadu z dřevařského průmyslu – pilin a štěpky.
Můj předchozí obor byly dopravní a inženýrské stavby a několik let
se tyto aktivity prolínaly. Celkem úspěšně jsem se věnoval investiční
činnosti, spočívající v přípravě, projekci a výstavbě velkých technologických celků z oblasti výroby stavebních hmot. Pro významné
stavební společnosti z ČR, Slovenska a Rakouska jsem realizoval
mnoho zajímavých projektů zejména staveb obaloven – tedy zařízení
na výrobu obalovaných živičných (asfaltových) směsí – dosahujících
v některých případech až 95 milionů korun vstupních investic.
Nic netrvá věčně, a proto v roce 2007 přišel nápad znovuoživit
stavební firmu v Nepomuku. Bývalá společnost Silnice Nepomuk a. s.
byla v roce 2004, na základě rozhodnutí hlavního akcionáře, společností Stavby silnic a železnic a. s. zrušena.
A tak na půdorysu firmy HSK-EKO brikety s. r. o. a zaniklé a. s.
Silnice Nepomuk se v roce 2007 narodila společnost s novým obchodním jménem SILNICE NEPOMUK s. r. o.
Můžete nám firmu představit?
Jak již sám název firmy napovídá, jsou hlavními činnostmi výstavba,
opravy a rekonstrukce silnic, místních komunikací, chodníků, lesních a polních cest, zpevněných ploch, cyklostezek, silničních propustků, opěrných zdí, betonových a železobetonových konstrukcí
a dalších staveb.
V posledních dvou letech jsme činnost rozšířili o výstavbu,
rekonstrukce a opravy mostních objektů, lávek a o stavby pozemního stavitelství.
Další oblastí, které se začínáme intenzivně věnovat, je výroba transport betonu a betonových prefa výrobků. Tento program budeme
dále rozšiřovat.
Takže jak vidíte, naše činnost je velice pestrá. Chceme být ve všech
činnostech profesionály a držet se našeho kréda: „Tradice a kvalita
zavazují“.
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Záběr firmy je široký, kterou část ze svých činností děláte
nejraději?
Takto bych to asi neformuloval. Všechny činnosti a výrobní procesy jsou pro nás důležité a všechny děláme rádi. Pokud by tomu
tak nebylo, určitě by se to projevilo v jejich kvalitě. A to nechceme.
Nicméně abych odpověděl na vaši otázku, asi to vždy budou přicházející nové projekty, které mne nabíjejí a svými výsledky pak táhnou
celou firmu vzhůru.
Vzpomínáte na stavbu, která pro vás byla opravdu výzvou?
Každá nová stavba je pro nás výzvou. Chceme vždy stavby zrealizovat k naprosté spokojenosti našich zákazníků, ať už se jedná o obce
a města, nebo o privátní investory.
Vždy se však najdou takové projekty, které jsou organizačně, technicky či technologicky složité jak pro svou přípravu, tak pro výstavbu.
Vybavuji si tak například stavbu točny tramvajové trati v Plzni na
Borech, opravu mostu přes Radbuzu v Liticích, výstavbu podchodu
v Potoční ulici v Plzni, stavbu pěší zóny Cíl v Příbrami, zpevněných
ploch v Koutě na Šumavě, druhou etapu obnovy Lochotínského parku
v Plzni, průtah obcí Bělčice, stavbu obytné zóny ve Dvorci, novostavbu
mostu Červené Poříčí pro ŘSD ČR, novostavbu mostu Lhovice pro
SÚS PK, přístavbu prodejny NORMA v Nepomuku a celou řadu dalších. Ke každé stavbě je nutné vždy přistupovat s velkou pokorou tak,
aby výsledkem byla jejich vynikající kvalita.
Čím se vaše firma může skutečně pochlubit?
Asi svým strojním a technologickým vybavením. V posledních několika letech jsme pořídili novou flotilu sedmi nákladních automobilů
Scania, nákladní dumpery, čelní nakladače, bezpočet bagrů, několik
silničních válců, celou řadu drobné mechanizace – vibračních desek,
pěchů, řezaček a dalšího vybavení.
Musím zde zmínit i dokončení naší nové haly pro provádění servisu a drobných oprav strojů a zařízení. Hala je připojena na vlastní
domovní čističku odpadních vod a samostatný zdroj vody z našeho
vrtu.
Takovým bonbonkem byla investice do recyklační linky na zpracování stavebního odpadu ze staveb a demolic. Linka je složena z odrazového drtiče, hrubotřídiče, pásového bagru a čelního nakladače.
A z jiného soudku – jako celá řada společností a firem se i my
snažíme podělit se o své úspěchy s těmi, kteří si s ohledem na svůj
věk, zdravotní stav či jiný handicap mohou každodenní, a pro nás
leckdy všední, malé radosti dopřát jen s podporou ostatních. Svými
sponzorskými dary dlouhodobě podporujeme nadaci Dobrý anděl,
dětskou kliniku Fakultní nemocnice Plzeň, ale i činnost Římskokatolické farnosti Nepomuk. Také jsme se v rámci podpory chovu
ohrožených druhů zvířat v ZOO Plzeň stali kmotry krokodýla filipínského, kterého jsme tak ustanovili naším firemním maskotem
jako „Krokouše Pepu“.
Chystáte nějakou oslavu výročí firmy?
Ano. 20. února uběhne neuvěřitelných 20 let od založení naší firmy
a to je důvod pro oslavu. Přemýšleli jsme o „silničářském plesu“,
který byl v minulosti tradiční a konal se každoročně v Nepomuku
v Sokolovně, v sále hotelu ve Dvorci nebo v KD Klášter. Zájem o plesy
či bály však postupně opadal. Poslední ples se konal před deseti lety
v Nepomuku při příležitosti oslav desátého výročí založení firmy.
Vzhledem k nejistotě konání kulturních akcí, plesy a bály nevyjímaje, v naší současné „době covidové“ nám ale nepřišla tato
varianta jako ideální. Takže se uskromníme a budeme s napětím
očekávat další vývoj a doufat, že naše 25. výročí již bude možné
uspořádat bez jakýchkoliv omezení. Drobná interní oslava však
určitě proběhne.
Jak se u vás projevily restrikce spojené s pandemií covidu-19?
Neprošly jen tak kolem nás, ale tvrdě nás zasáhly. V obdobné situaci
se ocitly téměř všechny stavební společnosti, výrobce stavebních
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hmot a materiálů nevyjímaje, nejen v ČR, ale i na Slovensku a v dalších zemích EU.
Jako příklad mohu uvést události této doby ze stavby mostu
přes Radbuzu v Liticích. Naše firma ode dne zahájení stavebních
prací postupovala v souladu se schváleným harmonogramem
v jeho aktualizovaných vydáních tak, aby bylo dosaženo cílového
termínu dokončení stavby. Při realizaci se však vlivem covidu
výrazně omezila a u některých subdodavatelů zcela zastavila
dodávka stavebních prací. Náhradní personál nebylo možné kvůli
uzavření hranic přesunout operativně ze Slovenska či z dalších
zemí mimo ČR. A nebyly to jen dodávky stavebních prací. K našim
dodavatelům patřila také firma MAUER ze SRN a došlo ke zpoždění v jejich dodávce mostních ložisek a závěrů o mnoho týdnů.
To mělo za následek radikální a nestandardní změnu navazujících
technologických postupů a prací.
Na čem nyní pracujete a co plánujete do budoucna?
V prvé řadě chceme dokončit rozběh služeb recyklace stavebních
odpadů a demolic nejen na našich stavbách, ale zejména v areálu
stavebního dvora v Nepomuku pro naše interní potřeby.
Druhým důležitým úkolem je výroba transport betonu. Od 1. ledna
jsme převzali kompletní technologii výroby od firmy CEMEX, která
ke stejnému datu svůj provoz v Nepomuku ukončila. Takže je to pro
nás další výzva spojená s nemalými administrativními a personálními změnami, které bude provázet nutná podpora technických
a logistických řešení včetně nákupu nových speciálních nákladních
automobilů, stavebních strojů a zařízení. Do budoucna plánujeme
opravu a dílčí modernizaci technologie stávající betonárny a výstavbu
haly na prefa výrobu.
Spolu s rozšířením primární stavební výroby, s rozvojem nových
segmentů stavebních oborů a nových pracovišť se musíme zaměřit
na získání dalšího kvalitního personálu – svých budoucích kolegů.
Pro všechny zaměstnance máme připraveny zajímavé platové
podmínky, celou řadu bonusů a práci, která má vždy smysl, a to
na jakékoliv pracovní pozici.
Prezentujete se jako rodinná firma, jak se vám daří skloubit,
nebo naopak oddělit soukromí a práci?
Ano, jsme rodinná firma, a to jak z pohledu vlastního kapitálu, tak
z pohledu zaměstnanců. Ve firmě pracuje manželka i další rodinní
příslušníci. V tomto nejsme ale v podnikatelské sféře malých a středních firem výjimkou.
Stejně jako většina podnikatelů, a je asi jedno, z jakého oboru
působení, musím práci ve své firmě věnovat maximum. Pamatuji,
že zejména začátky byly časově velmi náročné. Práce od pondělí
do neděle – standardně 60–80 hodin týdně, a to několik let. Ale bez
toho to asi nejde. Nelituji toho. Musím se přiznat, že bez podpory
rodiny by to nešlo.
Protože jsem naturelem workoholik, přenáším si práci i do soukromí. Práce a problémy s ní související mne provází 24 hodin denně,
sedm dnů v týdnu. Nicméně snažím se v posledních měsících o změnu
a chci trošku ubrat plyn. Jsem již podruhé dědečkem a chtěl bych
mít společně s manželkou více času na rozmazlování vnuček Stelly
a Claudie. Věnovat se jim více než v minulosti svým dětem, které tak
trošku vyrostly beze mne, ani nevím jak. Stále jsem byl v práci, stavěl
bytovku v Nepomuku, pak vlastní dům, do toho studoval a rodina byla
až pak. S odstupem času vidím, že to bylo špatně, ale zažívá to téměř
každý z nás. Čas letí jako splašený kůň, a proto chci co nejdříve najít
kompromis či rovnováhu mezi prací a rodinou.
Dopřejete si volný čas? A pokud jej máte, co rád děláte?
Při mém pracovním vytížení se volný čas hledá velmi obtížně. Nicméně jak jsem již řekl, hledám změny a určitě trošku zvolním. Je to
složité, ale vytrvám.
Mám mnoho koníčků, z nichž ten největší je moje vášeň – jsem
téměř závislý na motorkách, veteránech JAWA. Nejen na ježdění, ale
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také na jejich renovacích. Je to takový časový oblouk do minulosti,
kdy jako …náctiletý jsem jezdil tátovi na „kozím dechu“ (Stadion S11),
na jeho Jawě 250, později již na svém „fichtlu“ a Jawě 350, která byla
moje srdcovka. A tak v tom pokračuji.
Dříve jsem také rád a hodně četl. Znovu se k tomu po letech vracím.
Mám v knihovně stovky, možná tisíce knih. Některé jsem přečetl
určitě dvakrát, tak asi všechny přečtu ještě jednou. Jsou tu ale i nové
knihy – posledním kouskem loňských Vánoc byla kniha dějově se
odehrávající v budoucnosti, někdy za 100 let na Měsíci – kniha Artemis od Andyho Weira, autora trháku Marťan. Literatura faktu a sci-fi
literatura patří totiž k mým oblíbeným.
Jsem také domácí kutil. Rád pracuji se dřevem a kovem. Takže
mám do budoucna co dělat.
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Přípravné práce administrativní a stavební byly prováděny tak, aby
bylo možné v plánovaném roce 2022 oficiálně otevřít velké Recyklační centrum Nepomuk i pro veřejnost. A světe div se. Píše se rok
2018 a je tu změna územního plánu, která předpokládané pozemky
z tohoto záměru odňala. Proč? I přes naši intenzivní písemnou komunikaci město Nepomuk změnu a úpravy tvořeného územního plánu
dotčených ploch neakceptovalo. A tak byl tento náš „společný“ záměr
s výstavbou a využitím recyklačního centra pro veřejnost odložen.
Druhý, zcela opačný, příklad mám z Německa. Dlouhá léta jsem
byl členem představenstva Krajské hospodářské komory ČR v Plzni.
Zahraničním partnerem v této době byla IHK Regensburg (obdoba
naší HK ČR). Při jednom společném jednání a porovnávání pozice
podnikatelů v Bavorsku a u nás jsme narazili na záměr podnikatele
postavit někde v okolí Schwandorfu menší provozní halu určenou
pro výrobu a skladování s potenciálem zaměstnání šesti pracovníků.
A opět světe div se. Nabídky z obcí a menších měst jen pršely. Předháněly se nejen s cenovými pobídkami za své pozemky, ale také např.
tím, že pro dotyčného podnikatele zpracují projektovou dokumentaci
a zajistí stavební povolení. Vše pochopitelně s cílem ukotvit takového
podnikatele u sebe v obci. To není sci-fi, ale příklad z naprosto reálné
životní situace, kousek „vedle“.
Kdybyste měl tu možnost, co byste v Nepomuku změnil
nebo vylepšil?
Tak to by nám prostor vymezený pro tento článek asi nestačil. Všichni
mne z minulosti znají spíše jako rebela, člověka, který se nebojí prezentovat své názory hodně hlasitě a veřejně. Mnozí ze čtenářů těchto
novin mohou mé nápady a názory z minulých let nalézt v článcích
z předvolebních období našeho města. Proto zde asi není třeba je opět
prezentovat. Nicméně za všemi nápady a plány si stále stojím. Pravdou však je, že současná situace je o dost složitější, vážnější a mnohdy
nepřináší jiná řešení. Ale to je na každém z nás, aby to posoudil.
Jsem již s městem Nepomuk léty hodně srostlý, rád bych zde strávil zbytek života nejen u svého rodinného domku, ale ve městě, ve
kterém se nám všem bude dobře žít, na které budeme všichni pyšní
a hrdí. Ve městě, které má vizi a strategii do dalších desítek let ve
všech svých oblastech – pro budoucnost našich dětí. A proto bych
si velmi přál, aby se všichni v Nepomuku pokusili táhnout za jeden
provaz, naplánovali dlouhodobé společné cíle a záměry napříč celým
názorovým spektrem. Jedině tak to bude mít smysl a budoucnost.
Nesmí dojít k upozaďování nebo glorifikování kohokoliv. Nepomuk
nemůže být řízen jen názorem „jednoho muže“. Nepomuk musí být
pro všechny. Jedině tak všichni porosteme.

Jak hodnotíte podmínky pro podnikání v Nepomuku?
Na tuto otázku není jednoznačná a jednoduchá odpověď. Mohu zde
pouze dokumentovat dva příklady ze své praxe. Prvý je z Nepomuka
a druhý z Německa.
Nejprve moje zkušenost z Nepomuka, jejíž počátek můžeme hledat
již více než 10 let zpět. Při rozvíjení myšlenky vzniku recyklačního
centra (zpracování demoličního stavebního odpadu – betonu, cihel,
výkopků zemin, apod.) v Nepomuku v roce 2012 byl vznesen požadavek z vedení města Nepomuk, aby projekt zahrnul i možnost poskytovat tuto službu pro širokou veřejnost a tak zamezit vzniku černých
skládek těchto odpadů.
Ve shodě s městem Nepomuk k tomu byly následně v dalších letech
směrovány kroky pro finální realizaci tohoto záměru. Projekt nebylo
možné realizovat na „pětníku“, vyžaduje velké plochy pro deponování
odpadu a plochy pro umístění již recyklovaného materiálu. A proto
byly během předchozích let nakoupeny další pozemky s cílem je
využít právě pro recyklační centrum. Vše v souladu s tehdy platným
územním plánem – zde si dovolím podotknout, že tento územní
plán nebyl vůbec špatný.

Co byste na závěr vzkázal čtenářům Nepomuckých novin?
Na cestě životem jděte svou cestou. Nečekejte na nikoho, kdo vám
bude říkat, co máte, nebo nemáte dělat. Nenechte nikoho rozhodovat
za vás. Někdy to zabolí, ale nevzdávejte to.

Děkuji za rozhovor.

Josef Skala se narodil roku 1961, od roku 1972 žije trvale
v Nepomuku. Je ženatý, má dvě děti a dvě vnučky. Vyučil
se brusičem, ostřičem nástrojů ve Škodě Plzeň. Vystudoval
Střední ekonomickou školu v Plzni, Fakultu ekonomickou
Západočeské univerzity v Plzni a MBA.
Má rád technickou literaturu, literaturu faktu a sci-fi. Poslouchá Beatles a Queen a miluje staré české filmy s Burianem,
Plachtou, Novým, Marvanem a dalšími klasiky herecké školy
z první poloviny minulého století.

Fénix
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Fénix nabízí také v únoru aktivity pro děti i dospělé
Svým zájmem tvoříte nabídku Fénixu.
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
Máme YOUTUBE kanál a Instagram, najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během
roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné
za proběhlé lekce vám odečteme.

Volná místa v kurzech:
Orientální tanec začátečnice – úterý 17:00–18:00 hodin nebo čtvrtek
16:30–17:30 hodin
Angličtina pro věčné začátečníky – čtvrtek 18:00–19:00 hodin
Keramika pro dospělé – čtvrtek 18:00–20:00 hodin
Keramika pro rodiče s dětmi – pátek 15:00–16:30 hodin
Lektorem na zkoušku – pro děti s dospělým doprovodem i dospělé:
Děláš něco zajímavého, co by mohlo bavit ostatní? Potřebuješ k tomu
zázemí? Chceš si zkusit, jaké to je, učit cizí lidi? Ozvi se nám se svou
představou, pomůžeme ji doladit, připravit, dáme zpětnou vazbu!
Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, jógamatky). Vstupné 100 Kč
Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč / jedna
návštěva, 400 Kč / pět návštěv

Semináře:
Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem, pondělky 18:00–20:00
hodin, lze zakoupit jeden seminář nebo zvýhodněně celý cyklus
pěti seminářů.
• 7. 2. Jak fungují naše touhy? Když si něco přejete, můžete se na
to těšit. Také se ale můžete bát, že to nedopadne. Když pochopíte
své touhy, porozumíte sami sobě.
• 14. 3. Jak pracovat se stresem a posílit radost? Když pochopíte,
že zdrojem stresu i štěstí jsou naše touhy, potřebujete se s nimi
naučit pracovat. K tomu nám pomůže naše vnitřní dítě. Dnes se
dozvíte, jak na něj, jednoduše, hravě.
• 11. 4. Jak udělat z „MUSET” „CHTÍT“? Dokud budeme žít
ve formě MUSET, nedokážeme se z života pořádně radovat.
Jenom přežíváme. Jak to ale změnit?
• 9. 5. Jak odložit nebo překonat STRACH? Strach nám brání
být sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli, a žít život podle
našich představ. Naučíte se, jak s ním pracovat.
• 13. 6. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Jak změnit
nespokojenost na vděčnost.
20. 2. Tvoření mandal technikou dotting (tečkování) akrylovými
barvami, 14:00–18:30 hodin. Přijďte si namalovat vlastní mandalu,
i když si myslíte, že neumíte malovat, lektorka vás vše naučí. V ceně

1900 Kč je veškerý materiál a připravené plátno + další plátno jako
dárek domů, káva, čaj a malé občerstvení. Kateřina Karez (fb: karez.
ka.art), přihlášení a platba předem do 10. 2.
27. 2. Seminář tvoření šperků z kávových kapslí se Zuzanou Smithovou, 15:00–18:00 hodin. Ukázková upcyklace pod vedením zkušené
lektorky, tvořící pod vlastní značkou zuzi.smi.
20. 3. Seminář plstění se Zuzanou Smithovou, 15:00–18:00 hodin.
24. 4. Seminář tvorby mozaiky se Zuzanou Smithovou, 15:00–
18:00 hodin.
4. 2. Den ve Fénixu pro děti 7–11 let, 8:00–14:00 hodin.
Pololetní prázdniny s hrami, tvořením, procházkou dle počasí.
7.–11. 2. Náš první zimní příměstský tábor pro děti 7–11 let
Hry, tvoření, společné vaření, venkovní aktivity, výlet s obědem na
ohni dle počasí. Lucie Korbová a Klára Šelmátová, 1500 Kč.
Kancelář:
Po 13:00–16:00, Út 10:00–15:00, St 13:00–16:00,
Čt 10:00–18:00, Pá 13:00–17:00
Lucie Korbová a tým Fénixu
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Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Čmelíny – staročeská okrouhlice

Čmelíny

Obec Čmelíny sdružená s obcí Víska se nachází asi pět kilometrů jihovýchodně od Nepomuku v nadmořské výšce 444 m n. m.,
v malebném údolí, kterým protéká potok Víska.
V této podobě vznikla v roce 1992, kdy se oddělily
obce Mohelnice a Třebčice, které tvořily s Čmelíny
a Vískou jeden celek od roku 1964. Dějiny obce však
sahají až do XIV. století.
Ve Čmelínech žije v současné době 80 obyvatel
a ve Vísce 44 obyvatel.
Katastrální území Čmelíny má rozlohu 4,65 km2
a Víska 1,54 km2.
V obci je prodejna, víceúčelová požární nádrž
(koupaliště) a pohostinství. Sídlí zde několik soukromých podnikatelů (převážně zemědělců).
Starostou Čmelín je pan Václav Fiala, kterému
jsme položili několik otázek:
Řekněte nám nějaké historické nebo turistické zajímavosti ze
své obce.
Obec Čmelíny je vystavěna ve stylu původní staročeské okrouhlice,
uprostřed návsi je rybník a vedle stojí kaplička z roku 1890. První
písemná zpráva o obci je z roku 1384. Roku 1817 se ve vsi začalo
vyučovat, v roce 1869 měla 234 obyvatel v 31 domech.

Obci Víska dal jméno potok, který jí protéká a při kterém se
v dávných dobách rýžovalo zlato, o čemž svědčí nálezy sejpů.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku
1546. Traduje se zde pověst o slepém mládenci,
který žil v malé světničce na statku ve Vísce
a věštil. V roce 1362 se u něj zastavil Karel IV.
při návratu z Říma, aby mu věštec prorokoval budoucnost.
A co se týče přírodních zajímavostí, obec je
výchozím místem do přírodního parku „Pod
Štědrým“.
Severně od Čmelín na vrcholu a svazích krátkého horského hřbetu je chráněné území Bouřidla s vrcholem Hrby (518 m n. m.). Důvodem
ochrany je bohatá lokalita jalovce obecného,
který zde roste na amfibolicko-biotitické žule
v okolních lesích.
Východně se nachází Věží vrch (568 m n. m.), jižně jsou rybníky
a vrch Skalka (577 m n. m.).
Jihovýchodně od obce Víska směrem na Kladrubce najdete
památný strom „Lípa ve Vějši“. Stáří stromu se odhaduje na
260 let a výška je 25 m s obvodem kmene 475 cm. Lípa je chráněna
od 15. května 2013.
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Jak dlouho jste starostou?
V roce 2002 jsem kandidoval do zastupitelstva obce a působil ve
funkci místostarosty. Od roku 2010 zastávám funkci starosty obce
jako neuvolněný, tudíž kolegové, kteří jsou pro tuto funkci uvolněni,
mají výhodu. Souhlasím se starostou Čížkova a dají nám za pravdu
i jiní starostové, že zavděčit se všem prostě nelze, proto by si někteří
občané měli uvědomit, že tato funkce není nic jednoduchého.
Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Z dotačního titulu ze Státního zemědělského intervenčního fondu
byly opraveny téměř všechny místní komunikace. Z dotací Plzeňského kraje se nám podařilo opravit kompletně střechy na budově
bývalé školy (OÚ), prodejny a pohostinství a na hasičské zbrojnici, což je patrné z letopočtu na střešní krytině. Zároveň byla
kompletně vyměněna všechna okna, výlohy prodejny a vstupní
dveře. Dále se povedlo opravit kapli Panny Marie z 2. poloviny
19. století na návsi ve Čmelínech od střechy a fasády až po okolní
prostranství a pamětní kříž – pylon s toskánskou hlavicí, jenž nese
železný litý kříž. V minulém roce byla dokončena rekonstrukce 43 m
dlouhé opěrné zdi z LEGO bloků v obci Víska. Vykoupením pozemků
byl vybudován pro občany menší sběrný dvůr u hasičské zbrojnice.
Co dalšího v obci řešíte a co plánujete?
Vzhledem k tomu, že v obci Víska dochází k častějším výpadkům
elektrické energie, plánuje společnost ČEZ a. s. výměnu vzdušného
vedení za zemní. Současně tak musíme zpracovávat projekt veřejného osvětlení pro obec. Dále je v plánu projekt na vybudování
nové komunikace v obci Čmelíny a rekonstrukce dětského hřiště
před obecním úřadem. Bude se muset řešit oprava víceúčelové
požární nádrže (koupaliště) ve Čmelínech. Nové zastupitelstvo
bude muset začít s projektem na kanalizaci v obcích, případně též
na vodovod pro nedostatek vody ve studních v obdobích sucha.

Památná lípa ve Vejši

Jaký je společenský život v obci?
S tím, jaký byl život před třemi lety, než k nám dorazila pandemie covid-19, se to nedá srovnat. Snažíme se udržet alespoň
pouťové oslavy, ale návrat k normálu bude těžký, dlouhý a složitý.
Já osobně bych si přál a přeji to hlavně všem, aby tato podivná
doba skončila co nejdříve a začalo něco, co se bude alespoň
podobat létům minulým.
A teď z opačného konce, jaké starosti v obci v současnosti
máte?
Starosti jsou a vždycky budou, protože na obci je pořád co dělat,
jak ji zvelebovat. Zasáhla nás silně, tak jako okolní obce, kůrovcová kalamita, proto musíme obnovit lesní porosty a holiny
vysázet. O starostech se státními pozemky, o které se stát
nestará, raději mluvit nebudu. Je to spíše „boj“ se státními úřady.
A v neposlední řadě nás trápí silně zabahněný Velký vísecký
rybník, který už nesplňuje svůj účel být rybníkem.
Jaké máte v obci plány do budoucna?
Samozřejmě, jako každá obec, máme v plánu se do budoucna rozvíjet. Ve fázi projektu je výstavba dvou nových rodinných domů.
Doufám, že po uložení elektrického vedení do země a zhotovení
nového veřejného osvětlení a nové místní komunikace dostane
obec lepší vzhled. A podaří-li se novému zastupitelstvu vybudovat kanalizaci, případně též vodovod, budou obce příjemným
prostředím k životu. Ostatně, přijeďte se sami podívat na krásu
naší přírody a obce, rádi vás zde přivítáme.

Děkujeme za rozhovor.
foto archiv obce, Václav Fiala

Kaple Panny Marie ve Čmelínech
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Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových obalů v ČR s tradicí od
roku 1992 hledá pro dlouhodobou spolupráci

Správce majetku
Náplň práce:
•
•
•
•

zabezpečovat správu a údržbu majetku, zajišťovat příslušné revize, prohlídky
operativně zajišťovat opravy náhle vzniklých poruch
zajištění plynulého provozu firmy ,vozidel i budov
BOZP, PO, pojištění,

Požadujeme:
•
•
•
•

řidičský průkaz sk. B
schopnost samostatné práce a aktivní přístup
středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou
znalost práce na PC

Nabízíme:
•
•
•

•

hlavní pracovní poměr, stabilní zaměstnání
motivující mzdu dle výkonu
přátelský kolektiv a seriózní přístup
nástup možný ihned

Telefon: 605 247 208, e-mail: jednatel@obreta.cz

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně
Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s

50%

farnost
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Svatojánský koutek
že středa hrála roli i v dalších klíčových okamžicích Janova života.“
P. Miroslav Herold také zjistil, proč právě ve středu byl Jan zvláště
uctíván: v barokní době se konávaly svatojánské pobožnosti o vigilii
Nanebevstoupení Páně, neboť se tradovalo, že v ten den roku 1383
sv. Jan skonal. A to byla středa. My dnes víme, že to byl omyl – sv. Jan
zemřel až o deset let později roku 1393 a nikoli o vigilii Nanebevstoupení Páně, ale 20. března.
V současnosti je v nepomuckém kostele sloužena mše svatá k poctě
sv. Jana každý první čtvrtek v měsíci. Pokud je mi známo, čtvrtek byl
vybrán náhodně. Ale každopádně souzní se čtvrtkem 20. března 1393.
Marie Bílková

Turisti z Nepomuku mapují
památky sv. Jana

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze s pěticí lamp
ve tvaru hvězdy, zdroj: Karel Ferdinand Bellmann – Oskar Pollak:
Johann und Ferdinand Maxmilian Brokoff, J. G. Calve: Prag, 1910

Proč středa?
Třetí den v týdnu, středa, byl vždycky spojován se svatým Janem.
V modlitební knize Mariale Lauretanum aneb Maryánské Lauretánské Modlitby (tj. Mariánské loretánské modlitby) z roku 1767 se
lze dočíst: „Na týž den ve středu ctí se také (…) S. Jan Nepomucký,
že téhož dne, jak se hodnověrně píše, se narodil, a také mučednictví
podstoupil“. Kněz a historik František Ekert (1845–1902), rodák z Kralovic na severním Plzeňsku, člen Komise pro soupis památek Prahy,
uvádí, že každou středu večer se u sochy SJN na Karlově mostě ještě
koncem 19. století zapalovala světla v pětici rubínových lamp ve tvaru
hvězd. Jejich barva odkazovala na krev prolitou při mučení. V jedné
z mnoha kramářských písní o sv. Janu Nepomuckém se zpívalo toto:

V roce 2021, v roce 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého,
připravili nepomučtí turisté v rámci pochodů v Nepomuku turistické trasy okolo památek sv. Jana Nepomuckého. Bylo to při Májovém pochodu, Podzimu pod Zelenou Horou i zimní Poslední šlápotě.
V rámci výročí jsme připravili v květnu komentovanou vycházku
„Okolo památek sv. Jana Nepomuckého“, na kterou se však z důvodu
protiepidemických opatření mohlo vydat pouze deset účastníků.
Fotoprezentace z vycházky však byla vložena na oficiální stránky
slavností. Uskutečnili jsme také v druhé polovině roku 32 akcí,
pochodů, výprav a vycházek, jejichž cílem bylo potkat sochu nebo kapli
sv. Jana Nepomuckého. Ušlapali jsme 428 km a potkali jsme 61 svatojánských památek.
Děkujeme všem, kteří nám posílají fotografie do galerie a mapy
„Kde jsme potkali sv. Jana Nepomuckého“. V roce 2021 jsme do této
mapy umístili 727 nových míst a doplnili 1989 fotografií památek
sv. Jana Nepomuckého.
Tato mapa obsahuje již 8 tisíc míst a bylo do ní vloženo 25 tisíc fotografii od více než 80 fotografů, turistů a přátel, kteří potkali na svých
cestách, výletech a pochodech sochu, kapli, kostel, oltář či obraz sv.
Jana Nepomuckého.
Informace a fotoalba najdete na stránkách www.kctnepomuk.cz.
Miroslav Dvořák, Klub českých turistů Nepomuk

Ve středu jsem narozen, ve středu mučený,
ve středu jsem odsouzen, též i utopený,
kdo mne ve středu ctí, s modlitbou pozdraví,
ten bude oučasten Boha přímluvy.
Den Johánkovy smrti – 20. březen 1393 – připadá ale na čtvrtek!
Toho dne ráno byl generální vikář nelidsky mučen, a to snad
i samotným králem Václavem IV., a kolem deváté hodiny večerní
bylo jeho mrtvé tělo shozeno z Karlova mostu do vltavských vod.
Přesný rok Nepomukova narození není znám, neznáme samozřejmě
ani den narození. Od mylně pokládaného úmrtního dne, středy, byl
v písni vyfabulován den narození – rovněž středa, aby se zřejmě docílilo shody. Potvrdil mi to i P. Miroslav Herold, ThD., jezuita, největší
znalec života sv. Jana, na kterého jsem se v této věci obrátila. Cituji
jeho slova: „Slova kramářské písně (…) budou jen lidovou představou,

foto Miroslav Dvořák
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Primasrbovy toulky časem
Primasrba byl v úslavském údolí první a byl bezesporu prima.
A právě proto o něm bylo třeba začít vyprávět příběh. Vznikla
tak populárně naučná publikace, která zachycuje (pre)historické
zlomové okamžiky z jižního Plzeňska.
Hlavním hrdinou knihy je kreslená fiktivní postava eneolitického
lovce, pastevce a tkalce „Primasrby“. Prostřednictvím archeologických nálezů nejen ze srbské skály se rozvíjí příběh této pravěké etapy
lidského bytí, kdy si člověk vymezoval prostor v divoké přírodě. Do
snů eneolitického lovce se promítají události z budoucnosti – tedy
historické okamžiky, které se nesmazatelně zapsaly do údolí řeky
Úslavy, ale v širším kontextu je popisují dokonce i učebnice dějepisu.
A na jaké historické příběhy se může čtenář těšit? V jednom
z Primasrbových snů se připomíná např. železniční neštěstí
u Zdemyslic v roce 1890. V jiném se popisuje práce hamrů, hutí
a železáren v úslavském údolí. Podchyceni jsou i tři nejvýznamnější světci úzce spjatí s naším krajem, ale také cisterciáci v nepomuckém klášteře, husité nebo Jiřík z Poděbrad na Vlčtejnu.
Primasrbův příběh připomíná, že malebné údolí meandrující
řeky Úslavy je vyhledáváno člověkem jako nejkrásnější místo
k životu již několik tisíciletí.
Křest knihy proběhne 15. února v nepomuckém muzeu od 17:00
hodin, následně ji tam bude možné i zakoupit. Knihu lze také
objednat na mailu vendula.hnojska@seznam.cz.
Vendula Hnojská

Chystá se katalog
fotografické výstavy Proměny
Nepomucka / Šotola 90

SDR����������AR������R
ASSOCIA�IO��O��AR�IS����C�

VÝSTAVA
SPOLEČNÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR
a hostů
Panely z výstavy Proměny Nepomucka / Šotola 90, foto Pavel Motejzík

Fotoklub Nepomuk má v úmyslu vydat kompletní katalog výstavy
Proměny Nepomucka / Šotola 90, která byla k vidění do konce
ledna v Městském muzeu a galerii v Nepomuku.
Fotografie budou ve stejné velikosti jako na výstavě - katalog
A4 na výšku - 120 stran (60 listů) s kroužkovou vazbou.
Pokud bude mít kdokoli o katalog zájem, nechť si jej do 15. února
objedná na e-mailové adrese: kultura@urad-nepomuk.cz s uvedením kontaktů (jméno, příjmení, e-mail, telefon).
Konkrétní cena katalogu bude záviset na počtu zájemců. Jakmile bude zjištěna, zkontaktujeme je, aby mohli závazně potvrdit
svou objednávku. Předpokládaná cena se bude pohybovat přes
300 Kč za kus a bude vytištěno pouze tolik kusů, kolik jich bude
závazně objednáno.

v Městském muzeu a galerii Nepomuk
nám. A. Němejce 126
od soboty 5. února 2022 v 15.30 h
do soboty 2. dubna 2022 11.00 h

OBRAZŮ
SOCH
VERNISÁŽ V SOBOTU
5. ÚNORA 2022 v 15.30 H
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duben 2020
2020

E-mail:
E-mail: nepomuk@rkevropa.cz
nepomuk@rkevropa.cz

PRODEJTE S NÁMI!

Co
Co všechno
všechno u
u nás
nás vyřídíte,
vyřídíte,
když
když PRODÁVÁTE
PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
NEMOVITOST?

Co
Co všechno
všechno u
u nás
nás vyřídíte,
vyřídíte,
když
když KUPUJETE
KUPUJETE NEMOVITOST?
NEMOVITOST?

••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••

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

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

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

Cena: 2.990.000 Kč
Prodej chalupy 4+1, 170 m ,
pozemek
1877RODINNÉHO
m2, NehodivDOMU 4+1,
PRODEJ
2

PRODEJ RODINNÉHO
DOMU 4+1,
POZEMEK 1 289 m22, NEPOMUK

Cena: 700 Kč/m2

2 730 000 Kč

2 730 000 Kč
Prodej zahrady, 952 m2
, Dvorec

POZEMEK
1 289
m , NEPOMUK
K prodeji
nabízíme
chalupu
v rekonstrukci se stodolou a garáží. Na konci
zástavby, s velkou zahradou.

K prodeji nabízíme zahradu s možností
výstavby (plocha pro produkční využití).
Elektřina a vodovod na okraji pozemku.
P. č. 65/1, LV 242.

Kód: 53606

Kód: 53991

www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk
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Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí
Sport

Pohlednice Železné Huti ze sbírky Bohuslava Šotoly, počátek 20. století. Uprostřed kaplička sv. Barbory, vpravo budova hostince Pod Štědrým.

Také ve sportu se osvědčila spolupráce našich tří obcí.
Organizovaná sportovní činnost ve Dvorci – Železné Huti by se
dala datovat zřejmě od 21. května 1921. Tehdy 12 nadšenců na první
schůzi v restauraci Pod Štědrým založilo Dělnickou tělovýchovnou jednotu. V čele výboru stál V. Prokop, členy byli J. Hraběta,
J. Mencl, A. Hrubý, V. Šrámek, M. Pokštefl (tehdejší starosta obce),
J. Baštář, V. Beránek, cvičitelem byl J. Krupna, první náčelnicí
byla M. Kodýdková.
Je však nutno říci, že mnozí občané (zejména ze Železné Huti)
byli aktivní v Sokole ve Vrčeni. Dlouholetou náčelnicí zde byla
paní Marie Proskovcová-Divišová ze Železné Huti.
Praktická cvičení začala již v roce 1920. První tělocvičnou byl
sál hostince Pod Štědrým. Majitelem byl tehdy J. Kučera.
Při DTJ byl založen i ochotnický divadelní spolek. Jako první
bylo nastudováno a sehráno divadelní představení „Zápas
o nevěstu“. Výnosy ze vstupného šly na zařizování tělocvičny.

V roce 1921 se začalo s úpravou venkovního hřiště. Na obecních
drahách, kde se říkalo V jamkách (to byly skutečné jámy, vzniklé
po vytěžení písku), se urovnával prostor navážením zeminy –
přibližně v místech fotbalového hřiště. Práce na cvičišti byly
dokončeny v roce 1922.
V té době bylo ukončeno lámání kamene ve skále na Čiháku
– proti Holubům. Název Čihák je odvozen od označení čihadlo,
tj. místo, kde se do sítí odchytávali ptáci – čižba, čihař. Vytěžený
kámen se používal pro regulaci Radbuzy v Plzni. Lom byl ohrazen ohradou. Část této hradby byla za 600 Kč koupena DTJ na
ohrazení hřiště.
Cvičenci se často účastnili nejrůznějších veřejných sportovních
akcí, cvičení či akademií. V roce 1937 uspořádala DTJ ve Dvorci
své vlastní veřejné vystoupení, na kterém cvičilo 147 cvičenců,
a to 32 žákyň, 18 žáků, 10 dorostenců, 22 dorostenek, 40 mužů
a 16 žen.

Nepomucké noviny / únor 2022
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.

Znak Amatérského
fotbalového klubu
Železná Huť

Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí, přestože městu
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší soukromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení
problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby
Nabídka platí od 2. 2. do 15. 2. 2022
firmy.
Firma„U
žije
díky značnému předzásobení náhradními díly.
v prodejně
Stodoly“
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet
Kč
Paštika
s pečeným
masem cena
za 1kg
pro
ně vhodné
podmínky.
V souvislosti
s koronavirem 149,00
nám zřejmě
14,90 Kč
Jogurtový
dezert
DUO 150g mix druhů
nijak
pomoci
nemůže.
14,90 Kč
Zakysaná smetana 12% 200g
89,00 Kč
Studentské párky cena za 1kg
Ladislav
Janovec,
veterinář
129,00 Kč
Královská
šunka cena
za 1kg
Kč
Šunkový nářez
cena za
1 kg jsou, myslím, dostatečné. V119,00
Podmínky
ze strany
města
souvislosti

s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti
a tím
i výdělku.
v nastalé
situaci je to pochopitelné. Město mi
Nabídka
platí odAle
2. 2.
do 15. 2. 2022
v prodejnách
ve Dvorci a NSmého
Nepomuk
může
pomoci zveřejněním
oznámení mimořádných opatření.

Fotbal
V roce 1931 zakládá nový starosta Železné Huti a truhlářský mistr
Matěj Pokštefl spolu se svými přáteli Amatérský fotbalový klub
AFK. Budují si hřiště na stávajícím cvičišti. Aby odpovídalo rozměry daným normám, bylo nutné jeho rozšíření, a tak M. Pokštefl
dal potřebné pozemky výměnou za jiné. Úpravu hřiště prováděli
sami hráči a jejich příznivci.
Dresy si hradili hráči, na utkání se přepravovali po „vlastní
ose“ – na kole, pěšky. V pozdějších letech, kdy za Slavoj hráli
i vojáci ze zelenohorské posádky, praly maminky a manželky
hráčů i jejich dresy.
Činnost nového fotbalového oddílu byla zahájena v roce 1931
fotbalovým turnajem. V roce 1935 odešlo několik hráčů do SK
Blovice, činnost oddílu byla zastavena. Obnovena byla až v roce
1939 zaregistrováním hráčů do Západočeské župy. Mění se název
na SK. První mistrovský zápas byl sehrán 18. května 1941. Po
roce 1945 se SK stává součástí Sokola, v roce 1953 je přejmenován
na Dělnickou sportovní organizaci a v roce 1958 dostává název
TJ Slavoj Dvorec.
To se již ale hraje kopaná na zrekonstruovaném stadionu. Práce
na jeho rekonstrukci se prováděly v letech 1954–55.

Jogurt Florian 150g mix druhů
Eidam uzený 44% cena za 1 kg
Rodinné 82% 200g
Romadur 100g mix druhů
Vysočina Dle Gusta cena za 1kg
Párky vídeňské cena za 1 kg
Debrecínská pečeně cena za 1 kg
Nabídka platí od 2. 2. do 15. 2. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Punčochové kalhoty
Toaletní papír
Toaletní papír třívrstvý 8 ks
AXI granule pro kočky 1,5 kg

?

kdyby město našlo vh
staré školy? Hlasujte v
19,90 Kč
19,90 Kč
49,90 Kč
69,90 Kč

Marie Horová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá
a Dominant - všechny barvy, 16 - 20 týdnů / 199 – 245 Kč / ks.

Info: Po- Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Fotbalové mužstvo ze Dvorce, archiv Jiřího Berouška

Ač to
jeni. S
nám
méně
na m
rychl
aktuá
dopa
každo
S rod
ačkol
že jsm
tech v
home
a ohl
učini
devší
a nev

8,90 Kč
189,00 Kč
22,90 Kč
22,90 Kč
149,00
Kč
Vážení
občané,
pomo
129,00 Kč
drobného
podnikání
n
159,00 Kč

Fotbalisté měli svůj znak – AFK Železná Huť – a svoji hymnu:
„Železná Huť, to jsme my, fotbalisté rození.
Fotbal, to je naše spása…
Až to všechno vyhrajem, pak se řádně nalejem.
Prohráli jsme, vem to ďas, v neděli to hrajem zas.
Hip–hurá Železné Huti!
Zapějme sobě…“

Prodej: Nepomuk - u fary
– 24. 2. 2022 16.20 hod.

Marc
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Albert ze Šternberka
Recenze knihy o muži z rodu spjatého s Nepomukem

Šternberkové, páni erbu zlaté
osmicípé hvězdy v modrém
poli, významně utvářeli dějinné
události v zemích Koruny české
i za jejich hranicemi. Byli to
např. Zdeslav z Divišova – stavebník hradu Český Šternberk
(rodové sídlo od poloviny 13. století, s výjimkou let 1712–1841 a časů
obou totalitních režimů 20. století, do současnosti), Zdeněk
Konopišťský ze Šternberka
– mimořádný mocenský protihráč krále Jiřího z Poděbrad,
Kašpar ze Šternberka – spoluzakladatel Národního muzea
v Praze, Zdeněk Sternberg
(+19. 1. 2021) – peripetie, které
prožil v 50. letech, byly částečným
motivem filmu Černí baroni
režiséra Zdenka Sirového. Výše
zmíněným i dalším členům
rodu, rozděleného do dvou linií
– české a moravské, byla v minulosti věnována značná pozornost
(nejen) historiků. Stále však existovala mezera, neboť dosud
nikdo neprojevil hlubší odborný
zájem o životní a společenské reálie Alberta ze Šternberka. Situace
se však změnila. Byla vydána monografie s názvem Albert ze Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.
Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývají se dějinami příslušníků
středověké nobility. Jejich bibliografie je obsáhlá, ale příprava
publikace o Albertovi ze Šternberka byla prvním týmovým projektem autorů – výsledkem je kniha značného rozsahu (428 stran).
Dvanáct kapitol textu je rozděleno Papajík–Somer v poměru šest
ku pěti (jedna kapitola byla psána společně). Základ tvoří pasáže
věnované Albertovým třem církevním stolcům, včetně souvislostí
týkajících se pomyslné společenské degradace pána erbu zlaté
osmicípé hvězdy v modrém poli, neboť postupně zastával úřad
biskupa ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v Magdeburgu (zde
pod tlakem ne zcela zřejmých vnějších okolností s vědomím císaře
Karla IV. rezignoval a jmenováním od papeže Řehoře XI. se vrátil
do biskupského úřadu v Litomyšli). Na pomyslnou osu dále navazuje důkladný rozbor jeho sociálních vazeb a majetkových poměrů
týkajících se rodových i církevních statků v Čechách (panství
Bechyně, Litomyšl) a na Moravě (panství Dědice, Količín, Odry,
Račice, Šternberk, Veselí nad Moravou, Zlín) – množství prezentovaných ekonomických údajů dokazuje značnou odbornou erudici
autorů. Obzvlášť informativně objevné jsou exkurzy do prostředí

mocenských struktur císařského
dvora, ve kterých je objektivně
definováno významné společenské postavení Alberta ze Šternberka jako panovníkova rádce
a diplomata. Nechybí ani přehled
dochovaných pečetí přivěšených
na významných listinách. Velký
prostor je věnován biskupovu
uměleckému mecenátu, popsány
jsou jeho dvě stavební fundace –
ve Šternberku (budova kláštera
stojí dodnes) a v Tržku u Litomyšle (areál kláštera zcela zanikl).
V přehledu movitých památek
vynikají statě o Bibli ( Jagellonská
knihovna Krakov) i Pontifikálu
Alberta ze Šternberka (Knihovna
Královské kanonie premonstrátů
na Stahově, Praha) a zejména
o dějezpytu Madony ze Šternberka (Arcidiecézní muzeum
Olomouc). Nutné je ocenit objektivitu autorů, neboť přiznávají, že
ani na základě moderních analýz
nelze s jistotou určit, zda socha
byla pořízena (jak se stále traduje) přímo biskupem Albertem.
Závěr textu knihy, jejíž vizuální podoba je doplněna velkým množstvím černobílých i barevných fotografií architektonických staveb
z několika evropských zemí a unikátních uměleckých děl, obsahuje souhrn poznatků týkajících se antropologického průzkumu
ostatků Alberta ze Šternberka.
Informativní hodnota publikace však dále není vyčerpána…
V části, která následuje po hlavním textu, je užitečným bonusem
precizně zpracovaný poznámkový aparát, početný seznam literatury a pečlivě sestavený přehled odborných institucí vlastnících ve
svých sbírkových fondech příslušné písemné prameny, obohacený
o edici vybraných listin i jejich jazykový rozbor. Nejdůležitějším se
jeví obsáhlý itinerář Alberta ze Šternberka. Více než 200 položek
pečlivě dokumentovaných příslušnými zdroji dokazuje obdivuhodnou biskupovu cestovní mobilitu a zároveň důkladnou badatelskou přípravu obou autorů, vždyť napsali mimořádně objevnou
knihu o muži, který byl zároveň (arci)biskupem, zakladatelem
a mecenášem, jakož i diplomatem císaře Karla IV.
David Papajík – Tomáš Somer: Albert ze Šternberka – arcibiskup,
zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV., ISBN: 978-80-7601-541,
428 str., 1.vyd., Nakladatelství Vyšehrad, Praha v roce 2021
Stanislav Vaněk

kulturní kalendář
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E–mail: infocentrum@nepomuk.cz
otevřeno pondělí–sobota 8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální
situaci ohledně epidemie a vládních nařízeních.

NEPOMUK / únor 2022
Únor Prohlídky expozic městského muzea, otevřeno úterý–sobota
10.00–16.00 hodin (polední pauza 11.30–12.00 hodin), Městské
muzeum a galerie Nepomuk
do 2. 4. Viktor Pešek – 120 let od narození, Městské muzeum
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–
16.00 hodin
do 31. 3. Výstava dětských prací ZŠ Nepomuk vytvořených v rámci
projektu 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, Městská
knihovna Nepomuk
5. 2. – 2. 4. Prodejní výstava obrazů a soch – Sdružení výtvarníků
ČR a hostů, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vernisáž 5. 2.
v 15.30 hodin
7. 2. – 11. 2. Jarní příměstský tábor v Nepomuku 2022, Centrum
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
15. 2. Křest knihy Venduly Hnojské Primasrbovy toulky časem,
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
19. 2. 78. výročí sestřelení amerického bombardéru B-24 Liberator (kolona vojenských historických vozidel, pietní akt, otevřené
Městské muzeum a galerie Nepomuk)
Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
2. 4. / 7. 5. / 4. 6. / 2. 7. / 6. 8. / 10. 9. / 8. 10.
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce, vstup zdarma
Další akce pořádá Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk
(www.fenix-nepomuk.cz) a Mateřské centrum Beruška
(https://beruska-nepomuk.webnode.cz/)

okolí Nepomuka / únor 2022
do 26. 3. Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký
a barokní doba – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
do 30. 4. Naše paní Božena Němcová II – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
10. 2. – 15. 5. Z krejčovských dílen a salónů – výstava, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

12. 2. – 25. 3. Zimní nepomucké obrázkobraní – výstava výtvarníků Němejcova ateliéru „K“, Podbrdské muzeum Rožmitál pod
Třemšínem, www.podbrdskemuzeum.cz, vernisáž v sobotu
12. 2. v 15:00 hodin zahájí Canto nepomucenum
15. 2. Přednáška Mgr. Michala Červenky Sv. Jan Nepomucký:
Barokní legenda, od 17:00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o.
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vzpomínka

vzpomínka

Dne 1. února to budou dva roky, kdy nás
navždy opustil pan Josef Skala z Nepomuka.

„Kdo v srdcích žije – neumírá…“
Dne 18. února uplyne rok, co nás
navždy opustil milovaný manžel,
otec a dědeček František Sládek.

Stále vzpomínají manželka a synové
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Nikdy nezapomeneme.

S láskou vzpomíná manželka
a dcera s vnučkami.

Děkuje rodina

vzpomínka

vzpomínka
Dne 27. ledna 2022 již uplynul první
velice smutný rok, kdy navždy dotlouklo
předobré srdce našeho milovaného manžela,
tatínka, tchána, dědečka a pradědečka
pana Václava Košana z Novotník.

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

Nikdy nezapomeneme.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera s manželem a vnoučata.

Manželka, děti s rodinami a ostatní,
kdo vzpomenou s námi

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

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

vzpomínka

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

„Čas se nezastaví, život jde dál,
jen vzpomínka zůstává nám…“

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 11. února 2022 uplyne šest let, kdy
nás opustila paní Boženka Jandošová.
Nezapomeneme a děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Dcera Jiřina, snacha Jana s rodinami, vnoučata
a pravnoučata, sestra Jarka s rodinou

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 18. února 2022 vzpomeneme
nedožitých 66 let pana Václava Jandoše.

řádková inzerce
Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další
práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR. www.vseprochovkrepelkyjapon‑
ske.cz
Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV. Děkuji za nabídku.
Tel. 723 971 027.

Koupím kari sítě 10 x 10. Tel. 602 117 358.
Koupím zahradní benz. sekačku s pojezdem, záběr min. 46 cm. Tel. 602 117 358.
Koupím stavební míchačku na 1–3 kolečka betonu. Tel. 728 382 374.
Koupím kanalizační potrubí DN 100 nebo DN 110, cca 35 m. Tel. 728 382 374.

Poptávám starší funkční automat. pračku na pracovní oblečení. Tel. 723 588 180.

Prodám králíky samici a samce čs. strakáč na chov i na zabití. Váha 4 kg,
280 Kč / ks. Tel. 776 814 094.

Koupím hoblovku s protahem, tesařský hoblík 380 V, řetězovou dlabačku
a sháním ještě kovadlinu a výheň i polní. Tel. 732 357 828.

Prodám kotouč na pilu cirkulárku 60 cm za 600 Kč, pastičku na krtka 50 Kč.
Tel. 776 814 094.

Prodám invalidní židli, pojízdná, neskládací, podpažní zdravotní berle a 2 páry
francouzských holí. SMS tel. 776 693 073.

Prodám byt v OV 3+1 s balkónem 2. NP, 1. patro v zatepleném domě v Nepomuku.
RK nevolat! Tel. 703 353 587.

Prodám plastový poklop na jímku Ø 90 cm – 2 kusy, štafle v. 2,5 m dřevěné – obojí
v Nepomuku, levně. SMS tel. 776 693 073.

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech Nepomuckých novin nebo v Infocentru Nepomuk.

inzerce
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sponzor měsíce

POSILUJEME NÁŠ TÝM O TYTO PRACOVNÍ POZICE:
řidiče nákladních automobilů a tahačů
stavební strojníky pro obsluhu nakladačů, bagrů, válců ...
zedníky, železobetonáře, stavební tesaře a dělníky

Požadujeme:

Nabízíme:

SO, SŠ vzdělání - technického směru
řidičský průkaz sk. B, C, T

hrubý měsíční plat až

55.000,- Kč

cílové výkonnostní odměny

strojnické a profesní průkazy

stravné 110,-Kč/den

praxe v oboru výhodou

5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní připojištění
profesní odborná školení
práce s moderními stroji

Chceš to zkusit? Přidej se k nám.
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 593 131 nebo Mobil: 724 057 333
E-mail: info@sinepo.cz

www.sinepo.cz
sponzor měsíce

PiVnÍ LÁZnĚ
v nepomuku!
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
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