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Poslední červencový víkend byl ve znamení kultury a sportu
O víkendu 31. července / 1. srpna proběhl jubilejní 40. Nepomucký 
trojúhelník, koncert Tublatanky na Zelené Hoře, v pátek vystoupilo 
duo Dubnička–Lahoda na Malé letní scéně a o víkendu byla také 
poslední možnost vidět egyptskou kanopu ze Zelené Hory v Měst-
ském muzeu Nepomuk. V sobotu v 18 hodin se také po deseti měsí-
cích rozběhla fotbalová liga v Nepomuku. Domácí se utkali s Horní 
Břízou, prohráli 3:4.

Hudebně‑literární večer známé autorské dvojice Dubnička–Lahoda  
v pátek 30. 7. na Malé letní scéně, foto Jiří Beroušek

Ozvěny baroka v Nepomuku zahájila přednáška i křest knihy
V pátek 6. srpna proběhla v Městském muzeu a galerii Nepomuk ver-
nisáž výstavy obrazů  členů Němejcova Ateliéru „K“ nazvaná Ozvěny 
baroka v Nepomuku s dotační podporou Plzeňského kraje. Vernisáž 
byla spojena s křtem knihy spisovatelky a básnířky Hany Gerzanicové 
Prameny. Obrázky do knihy nakreslili členové Ateliéru „K“ a knihu 
pokřtil za Mikroregion Nepomucko Pavel Motejzík. V průběhu ver-
nisáže se uskutečnila též přednáška nepomuckého historika Pavla 
Kroupy o barokním období a stavbách v historickém Nepomuku. 
Přednáška se přítomným návštěvníkům velmi líbila a vyslovili přání 
na pokračování takovýchto přednášek. Také výstava obrazů s téma-
tikou barokního Nepomuku byla návštěvníky velmi dobře přijata. 
Návštěvníci odcházeli s přesvědčením, že opět jedna kulturní akce 
v rámci Barokního léta v Plzeňském kraji se povedla a splnila svůj účel.

Ladislav Čáslavský, Němejcův Ateliér „K“ v Nepomuku 
foto Pavel Motejzík

Bratři Hradečtí měli v Nepomuku premiéru písně
Koncertní premiéru vlastní písně Krásnější se zdáš (Svatební) měli 
v pátek 13. srpna na Malé letní scéně v Nepomuku bratři Hradečtí. 
Bratři Patrik a Hynek Hradečtí tvoří pěvecké bratrské duo, které 
se prezentuje v nejrůznějších hudebních žánrech. Jsou známí 
díky celostátním úspěchům na nejrůznějších pěveckých soutě-
žích, vlastním i přezpívaným písním, vystupování s nejrůznějšími 
osobnostmi a uskupeními české hudební scény nebo účinkování 
v divadelních představeních. Na závěr nepomuckého vystoupení 
došlo i na hru na dudy, které se bratři věnují v Domažlicích, kde 
žijí, rovněž již od útlého věku.

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,
počasí posledních dní nám signalizuje 
konec léta. Jistě jste si ho užili. Svědčí o tom 
rekordní návštěvnost v letním kině na hřišti u
školy, úspěšné příměstské letní tábory Fénixu 
a projektu Do Fénixu s důvěrou i spokoje-
nost našich seniorů z DPS na výletech na 
zámky v okolí.

A protože škola volá, představujeme v záři-
jových novinách nového ředitele ZŠ Jaro-
slava Tolara i mnohým již známou novou 
ředitelku ZUŠ Lenku Kohoutovou, kteří nám 
poskytli rozhovor. Přeji jim, jejich kolegům, 
žákům i rodičům, ať se jim dobře spolupra-
cuje a škola jim dává smysl.

Také se blíží volby do Poslanecké sně-
movny, které se konají už 8. a 9. října. V tomto 
čísle jsme věnovali prostor lídrům kandidátek 
politických stran v Plzeňském kraji, aby nám 
představili sebe a svůj program. Tak snad 
vám to pomůže se správnou volbou.

Přeji vám hezké babí léto.

Jiří Švec, starosta města

Pojeďte s námi na muzikál

Kulturní centrum Nepomuk pořádá 16. října 2021 zájezd do pražského divadla BROADWAY 
na muzikál LÁSKA NEBESKÁ. Jedná se o zamilovanou duchařskou muzikálovou komedii 
s nejznámějšími hity Waldemara Matušky.  

Obsazení: 
Ondřej Macháček – Milan PEROUTKA, Vojtěch DRAHOKOUPIL, Petr RYŠAVÝ
Jáchym Macháček – Ondřej BÁBOR, Peter PECHA, Josef VÁGNER
Otec František – Josef VOJTEK, Martin DEJDAR, Jan ČENSKÝ
Fortelná – Naďa KONVALINKOVÁ, Dana SYSLOVÁ, Hanka KŘÍŽKOVÁ
Kristýna – Alžbeta BARTOŠOVÁ, Karolina GUDASOVÁ, Nikola ĎURICOVÁ
Drnda Linda – Nelly ŘEHOŘOVÁ, Karolina TÓTHOVÁ, Denisa VEVERKOVÁ
Hynek – Jan KOPEČNÝ, Martin SCHREINER
Nehera – Bohuš MATUŠ, Bořek SLEZÁČEK, Bronislav KOTIŠ
Kulíšek – Vlastimil ZAVŘEL, Rudolf KUBÍK, Petr PEČENÝ
Zuzana Metelk,ová – Dita HOŘÍNKOVÁ, Sandra POGODOVÁ, Linda FINKOVÁ
Tereza Troníčková – Pavlína ĎURIAČOVÁ, Marcela KARLESZOVÁ

Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstupenky včetně dopravy činí 
pouze 810 Kč. Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD ve 14.30 hod., další zastávky Na Vinici, 
u hřiště a na náměstí A. Němejce. Návrat zpět před 24.00 hod. Zájemci se mohou hlásit 
na tel.: 371 580 337 nebo osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126. 

Petra Šašková, 
Kulturní a informační centrum Nepomuk
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Slovo starosty

Zveme občany na zářijové zasedání Zastupitelstva 
města Nepomuk. Datum konání a další 
informace budou dostupné na webu města.
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Antigenní testování  
v Čížkově pokračuje

Antigenní testování v Čížkově probíhá i po skončení prázdnin vždy 
v pátek 16-17 hodin v budově pošty, Čížkov 30, zadní vchod, 1. patro.
Na testy se neobjednává.

Dle epidemiologické situace, zájmu o testy a/nebo nařízení vlády 
se bude řešit případná změna v čase apod.

Informace na tel. 737 920 450 p. Kovaříková

Silnice mezi Žinkovy a křižovatkou  
Na Borku je uzavřena

Uzavírka je rozvržená na dvě etapy, aby byl umožněn vjezd 
k chatám u Nového rybníka a návštěvníkům kempu Nový rybník.

Od 9. srpna do 24. září je úplně uzavřena část silnice II/191 od 
silnice II/230 (Na Borku) až ke sjezdu na účelovou komunikaci Na 
Čihadle. Na tomto úseku probíhá frézování a pokládka konstrukce 
vozovky až po obrusnou vrstvu. Nejprve byla provedena rekon-
strukce úseku komunikace v délce 280 m mezi sjezdy (včetně) ke 
kempu i k chatám u Nového rybníka. 

Od 24. září do 31. října se uzavře zbývající úsek od sjezdu ke 
kempu až na konec úseku u obce Žinkovy. Na tomto úseku bude 
probíhat frézování a pokládka konstrukce vozovky i s obrus-
nou vrstvou. Návštěvníkům chat i kempu bude povolen vjezd po 
části komunikace.

Objízdná trasa od Nepomuku do Žinkov vede po silnici II/230 
přes Kokořov, kde odbočuje na silnici III/191 17 až do Žinkov. Stejně 
je vedena trasa opačným směrem.

Nový kontejner na oblečení 
slouží obyvatelům sídliště

Poblíž plynové kotelny Na Vinici byl umístěn nový kontejner na 
sběr oblečení a obuvi. Obyvatelé sídliště tak již nemusí odnášet 
tyto věci na náměstí nebo do sběrného dvora. 

Kontejner je moderní a má čidlo, které signalizuje jeho naplnění. 
Nemělo by se tedy stávat, že bude dlouho nevyvezený. 

Navíc pomáhá dobré věci a i oblečení poškozené nebo opotře-
bené, které tam občané umístí, bude využito jako hadry na ruce 
a neskončí ve spalovně.

Nepomucké noviny / září 2021

Projekt nového dětského hřiště 
využije nápady z ankety

Milí spoluobčané, chtěli bychom vám, kteří jste vyplnili náš dotaz-
ník „nové dětské hřiště v Nepomuku“, poděkovat. Jsme rádi, že jste 
nám svými přáními, nápady a inspiracemi pomohli dát určitou 
představu o tom, jaké hřiště byste si zde přáli. Věříme, že se na 
tom podílely i vaše děti. Po opakovaném jednání s panem mís-
tostarostou Vokurkou jsme se domluvili na následujícím. Vzhle-
dem ke stavebním pracím a zatím „živému“ projektu renovace 
ploch u základní školy se prvky dětského hřiště a mobiliář umístí 
v prostoru, kde dříve stávalo dětské hřiště. Prvky budou na pat-
kách, aby byly případně přenositelné na jiné místo. Dle preference 
občanů budou v kombinaci dřevo a kov. Po vyhodnocení dotaz-
níku vám představujeme 11 top prvků, které by na novém hřišti 
neměly chybět: skluzavka s prvky pro větší děti, lanová dráha, 
ručkomadlo, rámová houpačka, zapuštěná trampolína, pískovi-
ště, kolotoč, balanční prvky pro nejmenší, lezecká stěna, hudební 
a smyslové prvky, vahadlová houpačka. Dalšími vašimi požadavky 
a nápady bylo vyřešení WC či koše na tříděný odpad. Mysleli jste 
též na dospělé – fitness prvky, ale také na kulturní akce – stálé 
pódium, možnost letního promítání. Sešlo se opravdu mnoho 
a mnoho skvělých nápadů a my vám ještě jednou děkujeme. Nyní 
se veškeré informace dále zpracovávají tak, aby vše mělo hlavu 
a patu. Pokud má být hřiště kvalitně a promyšleně realizováno 
s odborníky, prosíme o vaši trpělivost. Z finančních důvodů budou 
jednotlivé prvky osazovány postupně. Hřiště bude realizováno 
převážně z dotačních titulů. 

S přáním hezkých dnů 

členové Komise pro rodinu a seniorskou politiku

Třinácté kolo příjmu  
žádostí z Programu 
rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 13. kolo příjmu žádostí na operace 

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu far-
máře v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin. 

Ve 13. kole se rozdělí celkem více než 1,2 mld. Kč, které budou smě-
řovat zejména na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. 
na obnovu lesních porostů a investice do lesnické infrastruktury, 
a projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců. Nedílnou součástí 
13. kola je podpora rozšiřování znalostí. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny pro-
jekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000 Kč
1.2.1 Informační akce 15 000 000 Kč
4.3.2 Lesnická infrastruktura 460 000 000 Kč
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 360 000 000 Kč
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 400 000 000 Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle 
stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, 
navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol 
příjmu žádostí. 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na inter-
netové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv

Lukáš Mácha, specialista CSS
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•  Obytná zóna Pod Oborou: stavba byla prakticky předána, ještě 
se musí dokončit úklid a vyřídit potřebné dokumenty. Během 
září by mělo dojít k prodeji parcel.

•  Lokalita Pod Vinicí: kabelové vedení je uloženo v zemi, došlo 
k jeho přepojení a zbývá demontáž vzdušného vedení. Nově byl 
připojen i samostatný transformátor pro základní školu.

•  Mateřská škola Dvorec: byly ukončeny veškeré vnitřní práce 
(nové topení, vzduchotechnika, rekuperace tepla, výmalba…), 
aby mohla školka od září fungovat. Budova dostala novou zatep-
lenou fasádu a zbývají dokončovací práce – montáž venkovních 
žaluzií a terénní úpravy.

•  Čistírna odpadních vod Dvorec: zde probíhá montáž technologie 
odvodnění kalů. Dokončení celé akce je plánováno do konce září.

•  Bytový dům v Nádražní ulici: během září by mělo dojít k opravě 
vikýřů střešní nástavby a výměně oplechování tak, aby bylo 
možné navázat a do zimy opravit celou střechu.

•  Vrty: dva nové vrty byly připojeny do soustavy a oploceny. Tuto 
akci jako ukončenou budeme dávat k proplacení dotace. Další 
průzkumný vrt se má dělat vedle stávajícího vrtu v údolí pod 
odbočkou na Novou Ves v říjnu, ale vzhledem k průběhu letoš-
ního léta musíme v září stihnout připravit přístup přes zamo-
křené pozemky. 

Září bude také zásadní pro opravu povrchu v Přesanické ulici. 
Vedení města se rozhodlo investici realizovat i bez dotace. Pokud 
se stihne během září vysoutěžit zhotovitele tak, aby realizace pro-
běhla do zimy, budeme chtít tuto ulici opravit.

Vladimír Vokurka, 
místostarosta Nepomuku

Nepomucké noviny / září 2021

Dům s pečovatelskou 
službou ozdobily květy

Náš šedivý dům je letos poprvé v květu, a to zásluhou našich pracov-
nic v DPS. Je pro nás velice příjemné dívat se na rozkvetlé květiny. 
Navodí to lepší náladu, pohladí to po duši a za to děkujeme a pře-
jeme pevné zdraví a hodně dalších nápadů, které nás opět potěší.

Obyvatelé DPS

foto Renáta Vodičková

Mléko z mlékomatu  
je dostupné i v Nepomuku

Maňovická Zemědělská a.s. spolu s Městem Nepomuk zřídily 
výdejní automat na mléko. Mlékomat se nachází u silnice I/20 
naproti odbočce na Soběsuky (u staré benziny) a byl zprovozněn 
na konci srpna.

V současné době probíhá výměna střešní konstrukce a střešní 
krytiny nad prostorem tribuny fotbalového hřiště a levé části pří-
stavby budovy klubu. Uvedenou činnost jsme plánovali již delší 
dobu a až po úspěšném podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského 
kraje jsme se letos mohli do díla pustit. Původní myšlenka byla vše 
zamýšlené ukončit v letošním roce, ale růst cen stavebních mate-
riálů a vysoká vytíženost stavebních firem nás donutily celou akci 
rozdělit na dvě etapy. Nejvíce viditelnou část – samotnou výměnu 
konstrukce a výměnu krytiny – chceme uskutečnit v letošním 
roce. Ostatní práce, které je možno odložit, provedeme následně 
v příštím roce. Práce probíhají podle harmonogramu a nejbližší 
domácí utkání již budou návštěvníci moci sledovat z nově zastřešené 
tribuny. Věříme, že provedená úprava přispěje ke zvýšení kom-
fortu návštěvníků areálu. Celá akce je pokryta z dotace KÚ PK 
a z vlastních zdrojů FK Nepomuk.

Jan Kohout, 
sekretář FK Nepomuk

foto Pavel Motejzík

Tribuna na hřišti FK Nepomuk 
bude mít novou střechu

Informace o probíhajících investičních akcích
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Letní kino přivítalo 
rekordní počet diváků

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel vidělo 235 diváků, film Matky 
vidělo 179 diváků a film Gump – pes, který naučil lidi žít pak 
114 diváků. 

Letní kino na louce u ZŠ organizuje město Nepomuk ve spolu-
práci s KKC Přeštice.

Varhany v Chanovicích byly 
opraveny s pomocí sbírky

V sobotu 31. července proběhl v kostele Povýšení Svatého Kříže 
v Chanovicích koncert „Díky za chanovické varhany“.

Farnost vyhlásila sbírku na opravu varhan, tak aby nezbytné 
práce mohly být provedeny najednou. Celkem bylo na darech od 
zdejších lidí, obce a firem vybráno 405 tisíc korun, což postačilo  
na veškeré potřebné práce.

Odbornou renovaci nástroje provedl varhanář z  Dobřívi 
pan Habětín.

Pan farář Stanislav Bušta za farnost poděkoval dárcům a požeh-
nal nástroji.

Na koncertu vstřícně vystoupili: pěvecký sbor Velkobor, sestry 
Šulcovy a na varhany Petr Vopalecký.

Jde o ukázku pospolitosti lidí, vztahu k místu a úcty ke 
konání předků.

Bylo to fajn a udělal se kus pořádné práce. Díky všem dárcům 
a všem řemeslníkům.

Petr Klásek, 
starosta obce Chanovice

V Muzeu krojů v Žinkovicích 
uspořádali Před dožínkové setkání

foto Svatoslava Kožíková

V sobotu 24. července se v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel 
v Březí – Žinkovicích konala další zdařilá akce, a to Před dožín-
kové setkání.

Petr Jančařík svým typickým humorem provázel celé sobotní 
odpoledne. 

Dudácká skupina z Plzně a Strakonic hodinu bavila návštěvníky 
a vyzvala je ke společnému zpěvu známých lidových písní. 

Karel Bláha zavzpomínal při svém vystoupení na příběhy a zážitky 
z Divadla Karlín a prokládal je zpěvem z muzikálů italské a španěl-
ské hudební provenience.

Pražské divadlo Krapet nadchlo děti hrou Příběhy včelích medvídků. 
Nepomucké kuchařinky návštěvníkům přichystali rozmanité 

zákusky a Bety Schejbulová pochoutky z bramborového těsta – tak 
jak to k dožínkovému veselí správně náleží. 

Dle spokojenosti a dobré nálady návštěvníků se sobotní odpo-
ledne skutečně vydařilo a zároveň vybídlo k dalšímu pokračování 
podobných akcí.

Barbara Tetzeliová, Farma Olšovka

Nepomucké noviny / září 2021

foto Petr Klásek

Automat na kávu doplnil 
obchodní centrum Úslava

Nejen při čekání na autobus na náměstí Augustina Němejce je 
nyní možné dát si kávu. Ve vestibulu obchodního centra Úslava byl 
k tomuto účelu zřízen samoobslužný automat. Při popíjení kávy 
doporučujeme k zhlédnutí minigalerii Václava Křepelky ve stejném 
prostoru, kde vystavují své práce členové Fotoklubu Nepomuk.

foto Pavel Motejzík
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foto archiv projektu Do Fénixu s důvěrou

Děti poznávaly zajímavá 
místa regionu

Od 9. srpna probíhal pod projektem Do Fénixu s důvěrou příměst-
ský letní tábor „Poznej svůj region“. Pro děti byly připraveny zajímavé 
výlety po Nepomucku a jeho okolí, nejrůznější pohybové i tvořivé akti-
vity a pro ty, kterým uniklo v minulém školním roce učivo, i doučování. 
Tábor byl určen pro děti rodičů samoživitelů, neformálních pečovatelů 
nebo z rodin, které jsou v nějakém tíživém životním období. Rodiče, 
jejichž děti se účastnily táborového programu, tak dostali možnost 
věnovat se činnostem, které pomáhají ke zlepšení jejich situace.

Po ranní veselé rozcvičce, kterou jsme zahájili každý den, se děti 
aktivně podílely na plánování programu. Přáli jsme si, aby si děti 
tábor opravdu užily, proto si samy mohly vybrat z různých témat dne, 
nebo míst v regionu, kam by se podívaly nejraději. Hned v pondělí nás 
čekal těžký úkol – vybrat jméno pro naši skupinu. Padlo mnoho zají-
mavých návrhů, ale nakonec jsme na první společný výlet do Blatné 
vyrazili jako Sataleti. Zámek, volně pobíhající daňci a krásný park 
se ukázal jako skvělá volba zahajovacího dne celého tábora. Druhý 
den si převážně chlapecká parta odhlasovala výlet do lesa. Vojenská 
výprava, při které se plnily různé úkoly, měla veliký úspěch. Počasí 
nám přálo, proto jsme ve středu mohli splnit jedno z dalších přání 
– návštěvu Dinoparku v Plzni. Naše zážitková mapa se tak pomalu 
a jistě začala plnit obrázky z výletů a názvy nejrůznějších her, které 
jsme hráli. Znáte třeba hru na srnčí ocásky, žraločí poklad nebo 
na divokého houbaře? Jsou to skvělé hry na rozhýbání a protažení. 
Takové, které dětem zvedly náladu a rozproudily krev v těle před 
druhou polovinou dne, kdy na mnohé z nich čekalo doučování. Na 
to, jaké výlety jsme prožili ve druhé polovině týdne a jak se dětem 
celý tábor líbil, se můžete těšit v dalším čísle Nepomuckých novin.

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás. Jsme projekt Do Fénixu 
s důvěrou.

Tábor projektu Do Fénixu s důvěrou byl uskutečněn za podpory 
Operačního programu Zaměstnanost pod reg. číslem CZ.03.2.65/0.
0/0.0/16_047/0016078.

Karolína Buriánová, 
garantka projektu Do Fénixu s důvěrou

Senioři z DPS navštívili zámky 
Nebílovy a Chudenice

O prázdninách jsme v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou vyra-
zili se seniory z nepomuckého Domu s pečovatelskou službou na 
výlety po památkách v našem okolí. 

Splnili jsme jim přání a prohlédli si společně zámky Nebílovy 
a Chudenice. Oba dva se nám velmi líbily, pochvalovali jsme si 
skvělé průvodce a byli jsme překvapeni, že i když jsou objekty 
zvenku zatím z větší části neopravené, uvnitř je k vidění spousta 
krásných věcí. 

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na oběd a nevynechali jsme 
ani sladkou tečku v cukrárně. Těší nás, že jsme mohli po dlouhé 
izolaci způsobené pandemií koronaviru nabídnout tuto

možnost zábavy, kterou senioři rádi využili. Výlety se nadmíru 
vydařily a určitě zase brzy někam vyrazíme.

Milena Hanzlíková a Karolína Buriánová, 
garantky projektu Do Fénixu s důvěrou
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Poděkování

Seniorky z DPS Nepomuk děkují paní Mileně Hanzlíkové a Renátě 
Vodičkové za krásný výlet na zámek Nebílovy a tím příjemně pro-
žitý den zakončený společným obědem. Výlet se uskutečnil v rámci 
projektu Do Fénixu s důvěrou pod záštitou Města Nepomuk.

Účastnice zájezdu

foto Milena Hanzlíková
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

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

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

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

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk

Nepomucké noviny / duben 202032 zveme vás / inzerce

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč
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• Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
• Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
• Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
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Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

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

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk

PRODeJ RODINNéHO DOMU, 238 m2, 
POZeMeK 2.359 m2, MěRČíN

K  prodeji nabízíme rodinný dům po 
celkové rekonstrukci, 6+1, podsklepený. 
Na klidném místě s velkou zahradou.

Kód: 53477

Cena: 5.990.000,- Kč

PRONáJeM ByTU 3+1, 83 m2,  
U SOKOLOVNy, NePOMUK
K  pronájmu nabízíme byt ve čtvrtém 
nadzemním podlaží bytového domu  
v  Nepomuku, U  Sokolovny. Nájemné 
8.500,- měsíčně, zálohy na energie 
2.800,-Kč měsíčně, kauce 33.900,-Kč.
Kód: 53424

Cena: 8.500,- Kč/měsíc

PRODeJTe S NáMI!
Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

Všimli jste si, že úrokové sazby úvěrů pomalu rostou?
Nečekejte, až ochladne zájem kupujících.

NOVINKA NOVINKA

D
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

Nepomučtí policisté řešili v období od 15. července do 14. srpna 
2021 celou řadu případů, o některých z nich vás tímto způsobem 
chceme informovat.

Dne 18. července v podvečerních hodinách hlídka OOP Nepo-
muk zastavila v Blatenské ulici ve Dvorci osobní vozidlo zn. Škoda 
Octavia. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových 
látek, který byl pozitivní na marihuanu a pervitin.

Večer následujícího dne nepomučtí policisté zkontrolovali 
v obci Vrčeň řidiče auta zn. Citroën Berlingo, který „nadýchal“ 
0,97 promile alkoholu v dechu. Stejná hlídka necelou hodinu po 
půlnoci 20. července zastavila v obci Mohelnice osobní vozidlo 
zn. Opel Agila. Jeho řidička se podrobila testu na přítomnost 
návykových látek, který detekoval pervitin.

Dne 21. července byl v dopoledních hodinách hlídkou OOP 
Nepomuk zkontrolován v obci Čmelíny řidič vozidla zn. Škoda 
Favorit. Na místě bylo zjištěno, že vozidlo nemá registrační 
značky a není pojištěné.

Nepomučtí policisté zastavili ve večerních hodinách dne 30. čer-
vence v Nepomuku na silnici č. I/20 vozidlo zn. Škoda Octavia. Jeho 
řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl 
pozitivní na pervitin a marihuanu.

Pokřikovat na policisty se dne 31. července nevyplatilo cyk-
listovi jedoucímu mezi obcemi Hradiště a Nezdřev. Hlídka jej 
zastavila a podrobila dechové zkoušce. Výsledek zněl 0,98 pro-
mile alkoholu v dechu.

V médiích proběhla zpráva o čtveřici policistů z pořádkové 
jednotky, kteří si v ranních hodinách 18. července při návratu na 
základnu povšimli v jedné obci na Dobřansku mladíka, který se 
chtěl oběsit na autobusové zastávce. Policisté po spatření muže 
provaz přeřízli a podařilo se jim obnovit jeho životní funkce. 
Jedním z nich byl příslušník OOP Nepomuk.

Před půlnocí 22. července byla nepomucká policejní hlídka 
vyslána na pomoc hlídkám z obvodních oddělení Blatná a Rado-
myšl. Ve Lnářích se totiž ve svém bytě v bytovém domě nacházel 
ozbrojený muž, který vyhrožoval sebevraždou. Hlídky zabez-
pečily okolí a vyčkaly příjezdu zásahové jednotky. Ta následně 
provedla násilný vstup do příslušné bytové jednotky. Muž však 
pravděpodobně krátce před tím vyskočil z okna. Na ulici jej 
poté za užití donucovacích prostředků zpacifikovala hlídka OOP 
Blatná. U muže byla nalezena krátká střelná zbraň.

Ve výše uvedeném období museli policisté odvézt na protial-
koholní záchytnou stanici jednu osobu. K případu došlo v pod-
večer 26. července na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. 
Zde ležel na chodníku silně opilý a znečištěný muž. Hlídka OOP 
Nepomuk jej podrobila dechové zkoušce, při které displej pří-
stroje ukázal hodnotu 3,33 promile alkoholu v dechu.

Dále byla v časných ranních hodinách dne 2. srpna v Nádražní 
ulici v Nepomuku vypátrána osoba, na kterou byl vydán příkaz 
k zatčení.

Nepomučtí policisté se dne 14. srpna podíleli v okolí obce Hra-
diště u Kasejovic na pátrání po pohřešované osobě. Do akce se 
postupně zapojili tři psovodi, pořádková jednotka, příslušníci 
hasičského záchranného sboru a policejní vrtulník. Po několika 
hodinách hledaného muže nalezli hasiči, a to právě v okamžiku, 
kdy ztrácel vědomí. Příslušníci pořádkové jednotky okamžitě 
zahájili resuscitaci a  posléze je vystřídali členové letecké 
záchranné služby. Muže se bohužel již nepodařilo zachránit.

Na závěr našeho článku bychom chtěli upozornit čtenáře, že 
od 1. září začíná nový školní rok. Vzhledem k tomu, že v tom 

předchozím byly školy po většinu času zavřené z důvodu pan-
demie koronaviru, řada řidičů odvykla zvýšenému pohybu dětí 
v okolí školských zařízení. Žádáme proto všechny účastníky sil-
ničního provozu o zvýšenou opatrnost. 

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

 

Chystá se další pokračování 
mezinárodní akce Ukliďme svět

Celosvětový úklidový den připadá na 18. září.

Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdokoliv 
a to buď zorganizováním vlastní akce, anebo účastí na akci vyhlá-
šené v okolí. Pokud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapo-
třebí, aby se přihlásili prostřednictvím webového formuláře na  
www.uklidmesvet.cz.

Český svaz ochránců přírody úklidové akce podpoří pytli a ruka-
vicemi a jejich detaily zveřejní na internetových stránkách a aktu-
alizované „úklidové“ mapě. Tu mohou využít další dobrovolníci, 
kteří budou hledat organizované úklidy ve svém okolí.

A stejně jako vždy, i tentokrát budou úklidy provázet tema-
tické soutěže, které budou zpestřením celé kampaně. Lidé budou 
mít za úkol posílat fotografie či videa. Podrobnosti o soutěžích 
budou ochránci přírody pravidelně zveřejňovat na stránkách  
www.uklidmesvet.cz.

ČSOP děkuje všem dobrovolníkům za účast i propagaci kampaně.

Kontakt: Veronika Andrlová, 
tel.: 773 198 015, info@csop.cz
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Kaple sv. Václava v Březí prošla rekonstrukcí

Kaple před rekonstrukcí (r. 2018)

Kaple sv. Václava, nacházející se uprostřed obce při hlavní sil-
nici spojující města Přeštice a Nepomuk, v blízkosti autobu-
sové zastávky, je pozdně barokní drobná církevní stavba z konce 
18. století.

Podle pověsti prý vznikla z vděčnosti sedláka, který tam uvízl 
s povozem a za tmavé noci zůstal s koňmi v bažině a byl jimi zle 
pokopán. Sedlák přislíbil, že uzdraví-li se, vystaví kapličku na 
vedlejších drahách, a také tak po uzdravení učinil.

V posledních letech byla kaple ve velmi špatném stavu, na 
kterém se podílelo vlhké podloží a své vykonaly i kořeny starých 
vzrostlých lip, které prorůstaly pod kapli a způsobovaly praskání 
stěn a padání omítky.

Koncem roku 2020 byly provedeny práce spojené se zachováním 
a obnovou památkové hodnoty objektu – oprava vnějších a vnitř-
ních omítek, profilace říms a sloupů, oprava a nátěr vstupních 
dveří, vybourání betonové podlahy, odstranění kořenů a položení 
nového propustného podkladu a cihelné dlažby.

V letošním roce byly provedeny dokončovací práce a terénní 
úpravy, mimo jiné i zasazení čtyř mladých lip.

Na této akci se kromě městyse Žinkovy finančně podílel rovněž 
Plzeňský kraj poskytnutím účelové dotace z programu „Zachování 
a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“.

Celou rekonstrukci včetně terénních úprav realizovala žinkov-
ská firma TRAKOM, s. r. o.

Jitka Lásková,
Infocentrum Žinkovy

foto archiv Infocentrum Žinkovy
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Kaple po rekonstrukci (r. 2021)

Na arciděkanství se bude konat šachový 
turnaj sv. Jana Nepomuckého 

Ve dnech 11.–19. září pořádá Šachový klub Dvorec Šachový turnaj 
sv. Jana Nepomuckého k oslavám 300. výročí jeho blahořečení, 
který se bude hrát formou uzavřeného turnaje v Nepomuku 
v prostorách arciděkanství, kterému tímto děkujeme za jejich 
zapůjčení. 

Naším cílem je pokusit se navázat na opomíjenou – leč krásnou 
formu uzavřených turnajů, které byly v minulosti velice populární.  

Turnaje A by se mělo zúčastnit 10 hráčů s ratingem 2100 a vyšším. 
Hrát se bude systémem každý s každým na devět kol. Začátek 
prvních osmi kol je naplánován na 16. hodinu, poslední kolo pak 
odstartuje v 10 hodin. 

Svoji účast přislíbili například: mezinárodní mistr Ivan Hausner 
(mimo jiné redaktor uznávaného časopisu Československý šach), 
mezinárodní mistři Josef Juřek a Jan Michálek, dále například 

mistr FIDE Jaroslav Česal či předseda komise mládeže Šachového 
svazu Plzeňského kraje, momentálně hrající v pražském klubu ŠK 
DP Praha, Martin Kopřiva. Nepomucký šach bude reprezentovat 
junior Pavel Flajšman. 

Zároveň s turnajem A se bude hrát doprovodný turnaj B, kterého 
se mohou účastnit hráči s ratingem menším než 2100. 

Dále také 11. 9. od 13 hodin proběhne doprovodný turnaj v bles-
kovém šachu. Účast v tomto turnaji přislíbili: předseda Šachového 
svazu ČR velmistr Martin Petr, nepomucký pater Jiří Špiřík a také 
někteří kvalitní hráči z uzavřených turnajů. 

Pokud to proticovidová opatření dovolí, budou vítáni diváci 
z řad veřejnosti. Po skončení turnaje zveřejníme jeho výsledky. 

Šachový klub Dvorec 
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Automoto klub Nepomuk v AČR uspořádal o víkendu 7. a 8. srpna 2021 
v Kramolíně závěrečný podnik letošního Mistrovství evropy v trialu. 

Podniku se zúčastnila nakonec devadesátka jezdců ze šestnácti evrop-
ských zemí. V sobotu se na start soutěže dostavilo 41 jezdců ve čtyřech 
kategoriích: ME žen, ME mládeže, Mezinárodní třída žen i mládeže. 
V neděli pak 49 jezdců opět ve čtyřech kategoriích: ME mužů, Junior 
Cup, Over-40 Cup a Mezinárodní třída mužů. 

Největších úspěchů z českých jezdců dosáhl David Fabián, který 
v sobotu vyhrál kategorii European Youth Championship po dramatic-
kém souboji s anglickým soupeřem Harrym Hamingwayem a v nedělní 
soutěži vybojoval skvělé druhé místo v kategorii European Junior Cup, 
když po stejně tvrdém souboji jej porazil právě Harry Hamingway. 
David Fabián se stal v Kramolíně celkovým vítězem v kategorii Youth 
a v kategorii Junior obsadil celkově cenné druhé místo. 

Skvělého evropského úspěchu dosáhl také český jezdec Martin 
Křoustek, mnohonásobný mistr ČR, který bezkonkurenčně ovládl 
kategorii Over-40 a stal se také celkovým vítězem této kategorie.

Uznání ale zaslouží také další čeští jezdci. Je třeba vyzdvihnout 
odvahu a výkony dvou českých dívek. Denisa Pecháčková se skvěle 
předvedla vynikajícím čtvrtým místem v kategorii European Women 
Championship a Petra Budínová obsadila místo šesté. 

K tomu Marek Wünsch, jako jediný jezdec na motocyklu s elektric-
kým pohonem, vyhrál nedělní soutěž v kategorii EC International. 

V mistrovské mužské kategorii European Championship nasbírali 
cenné zkušenosti dva čeští jezdci, Matěj Mrázek a Dalibor Šulc, stejně 
tak Tomáš Valenta a Jan Baloušek v kategorii Junior, Filip Heřman 

V Kramolíně proběhlo Mistrovství Evropy  
v trialu za úspěšné účasti českých jezdců
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a Karel Mašita v kategorii Intearnational a Jan Panenka s Šimonem 
Prokopem v kategorii Youth International.

Velké poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci podniku, který 
byl mezinárodní JURY hodnocen na vysoké úrovni.

Pavel Jiran, 
ředitel podniku Me

VýSLeDKy Me TRIAL 2021 – KRAMOLíN:

european Championship:
1. Sondre HAGA (NOR)
2. Gianluca TOURNOUR (ITA)
3. TeoCOLAIRO (FRA)

european Junior Cup:
1. Harry HEMINGWAY (GBR)
2. David Fabián (CZE)
3. Rodney BEREITER (GER)

european OVeR-40
1. Martin KŘOUSTEK (CZE)
2. Thomas PEDERSEN (DEN)
3. Severin SAJEVEC (SLO)

european 
Women’s Championship
1. Vivian WACHS (GER)
2. Alice MINTA (GBR)
3. Naomi MINIER (FRA)

european 
yOUTH Championship
1. David FABIÁN (CZE)
2. Harry HEMINGWAY (GBR)
3. Milosz ZYNOWSKI (POL)

eC International
1. Marek WÜNSCH (CZE)
2. Linus HEINE (GER)
3. Naomi MONIER (FRA)

Women International
1. Emilia SAUER (GER)
2. Eloise RAHIR (BEL)

yOUTH International
1. Marco TURCO (ITA)
2. Johannes HEIDEL (GER)
3. Lukas OLOFSSON (SWE)

foto Milan Demela
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hasiči / inzerce 13

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomuk byla v období 
od 16. července do 15. srpna vyslána Krajským operačním stře-
diskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ke 
čtyřem událostem.

K vyčerpání vody ze sklepa v objektu ve vlastnictví Města Nepo-
muk jsme vyjeli s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno 22. července před 
17. hodinou do dvorecké ulice U Trati. Vodu, která byla do výšky asi 
20 cm, jsme pomocí čerpadel vyčerpali mimo objekt a za necelou 
hodinu jsme se vrátili zpět na základnu.

K požáru hranice dřeva na zahradě u rodinného domu v Záhoří 
jsme vyjeli s oběma cisternami po půl čtvrté odpoledne v pátek  
23. července. Společně s jednotkou HZS Nepomuk jsme požár 
uhasili a poté jsme hranici rozebrali a ještě jednou prolili vodou. 
Požár se obešel beze škody.

K dopravní nehodě osobního auta s následným požárem na sil-
nici I/20 u sádek jsme byli vysláni s dalšími složkami IZS v úterý 
10. srpna po 15. hodině. K události jsme vyjeli s technikou CAS 
20 Tatra a DA Mercedes. Při našem příjezdu již požár auta lik-
vidovala pomocí vysokotlakého proudu jednotka HZS Nepomuk 
a zraněného řidiče měli v péči zdravotníci ZZS. Toho po základ-
ním ošetření a stabilizování stavu transportoval do nemocnice 
vrtulník Letecké záchranné služby. Naše jednotka se na pokyn 
velitele zásahu vrátila zpět na základnu. 

Ve středu 11. srpna jsme byli v ranních hodinách s jednotkou 
HZS Nepomuk a hlídkou Policie ČR z oddělení Nepomuk vysláni 
k Novému rybníku, odkud bylo na tísňovou linku oznámeno, že 
panuje obava o  jednoho z rybářů a hrozilo, že mohl utonout. 
K události jsme vyjeli s CAS 20 Tatra Terrno. Na pokyn veli-
tele zásahu jsme provedli průzkum od hráze a při břehu podél 
lesa. Asi 20 až 30 metrů od břehu jsme spatřili ve vodě nehyb-
nou osobu. Na dané místo jsme nasměrovali jednotku HZS 
se záchranným člunem. Osobu, která nejevila známky života, 
jednotka vyzvedla do člunu a ihned během převozu na břeh 
zahájila resuscitaci, ke které byl následně použit i automati-
zovaný externí defibrilátor a kyslíkový dýchací přístroj Saturn 
OXY. Po příjezdu ZZS si pacienta převzali zdravotníci, bohužel 
lékař u osoby konstatoval smrt. Do ukončení zadokumentování 

Z činnosti nepomuckých hasičů
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události kriminální policií na místě zůstala jednotka HZS, naše 
jednotka se vrátila zpět na základnu.

Jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk vyjížděla 
v uvedeném období k 34 zásahům, jednalo se především o likvi-
daci vosích či sršních hnízd ohrožujících blízké okolí, odstraňo-
vání padlých stromů přes komunikace nebo dopravní nehody.

Za zmínku určitě stojí skvělý výsledek české reprezentace na Mis-
trovství světa dorostenců v požárním sportu, které se konalo od 
9. do 15. srpna v chorvatském Čakovci. Holky, včetně naší členky 
Nikoly Raškové, skončily v celkovém hodnocení dorostenek první 
a jsou mistryně světa. Kluci skončili ve své kategorii stříbrní za 
prvním Ruskem. Gratulujeme!

 
Více informací najdete na www.sdhnepomuk.cz 
a na facebooku Hasiči Nepomuk.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

foto archiv SDH Nepomuk



Tou nejdůležitější věcí pro rozvoj každého regionu jsou pracovití, 
aktivní a motivovaní lidé. Stát je musí podpořit a ne jim házet klacky 
pod nohy, jak se to bohužel často děje. Stát by měl podpořit drobné 
a střední podnikatele, řemeslníky, živnostníky i malé zemědělce 
a potravináře. Tito lidé svou aktivitou přichází s novými nápady 
a dokáží zaměstnávat i ostatní.

Další potřebnou věcí je podpora škol a vzdělávání. Zásadní je pod-
pořit učitele, kvalitu vybavení škol a zajistit školám dlouhodobou jis-
totu financování. To vše se v kraji dělá. V pocovidové době je důležitá 
i podpora sportovních aktivit dětí. 

Je nutné podpořit i dostupnost obchodů – na kraji podporujeme 
například venkovské prodejny. 

A kromě všech těchto základních věcí podporujeme i společenský 
život obcí. Prostřednictvím grantů a dodací podporujeme na kraji 
kulturní akce, sportovní oddíly, muzea a galerie. 

Všechny tyto věci, které dělám na úrovni kraje, chci přenést do 
centra, do Poslanecké sněmovny. Je nutné, aby stát podpořil inicia-
tivu lidí a dostupnost všech služeb, včetně zdravotních a sociálních.

Nicole Fryčová (Přísaha)
Chci využít své zkušenosti k vytvoření spravedlivějšího Česka. Před 
zákonem si musíme být všichni rovni. Není možné, aby zákony a roz-
hodnutí byly šity na míru pár vyvoleným, jak se tomu dnes často děje. 
V Přísaze to cítíme všichni stejně a víme, že nejsme sami. Jezdíme po 
republice, nasloucháme lidem, kteří se nám svěřují s tím, co je trápí 
a co chtějí změnit. Nadšenost našeho týmu v čele s Robertem Šlachtou 
je velká a já jsem moc ráda, že mohu být jeho součástí.

Budu usilovat o více peněz do silniční sítě a veřejné dopravy, která 
je pro lidi z venkova zásadní nejen z důvodu cesty za prací a službami. 
Dále se chci soustředit na podporu podnikání na venkově, a právě na 
dostupnost a kvalitu služeb, ať už se jedná o kvalitu vzdělávání, služby 
pro seniory a lidi se zdravotním postižením nebo dostupný internet 
pro všechny. Za důležité považuji i budování cyklostezek a propojování 
jednotlivých obcí. Chci být blízko lidem, bavit se s nimi a pomáhat jim 
v prosazování cílů a řešení problémů.

Ivana Mádlová (ANO)
Kandidatura do Poslanecké sněmovny znamená pokračování mojí 
politické cesty. Do teď jsem působila na komunální úrovni v Plzni 
a během celé té doby jsem nasbírala spoustu poznatků a podnětů, 
které teď chci zúročit ve sněmovně. Zastávám názor, že poslanec by 
měl mít dostatek životních i pracovních zkušeností, aby byl schopen se 

Martin Baxa (SPOLU)
Nemohu jako primátor Plzně stát se založenýma rukama, když nás 
čekají nejdůležitější volby od roku 1989. Česká republika stojí na křižo-
vatce, protože země ztratila pod vedením Andreje Babiše posledních 
osm let. Máme „retro“ vládu s podporou komunistů. V covidu se uká-
zalo, že vláda neumí řídit stát, za což jsme všichni zaplatili obrovskou 
cenu. Kabinet po celou dobu dusí podnikatele a kašle na celou střední 
třídu. Teď se Babišova parta zkouší u moci opět udržet populistickým 
rozhazováním peněz našich dětí a vnoučat i rozeštváváním společ-
nosti. Chci proto osobně pomoci prosadit změnu, která ale zároveň 
neobrátí svět naruby.  

Dobře víme, že Plzeňský kraj není jen krajské město. V programu 
se proto zaměřujeme zejména na dostupnost služeb, vzdělání, 
sportu i kultury. Vláda na náš kraj dosud často zapomínala, což 
chceme změnit zejména v podpoře klíčových dopravních staveb, 
které pomohou hlavně odlehlejším a venkovským částem kraje. 
Jako středoškolský učitel se chci zasadit také o udržení racionální 
sítě škol všech stupňů.

Josef Bernard (Piráti + STAN)
Myslím, že na významu nabývají otázky související s ochranou 
přírody, klimatu a udržitelným zemědělstvím. Všichni již asi chá-
peme, že naše současné chování krajinu poškozuje. Je to obrov-
ská výzva. Překotný vývoj nových technologií jako obnovitelné 
zdroje energie, decentralizované energetické sítě, druhotné 
využití baterií a  jejich recyklace, elektromobilita či vodíkový 
pohon dávají naší tradičně průmyslové zemi s výbornými inže-
nýry a řemeslníky příležitost pro rozvoj nových průmyslových 
odvětví. Svět již tímto směrem jde a já chci přispět svými skrom-
nými znalostmi a zkušenostmi a pomoci tomuto vývoji v naší 
zemi tak, aby byla její příroda podobně krásná a rozmanitá i po 
padesáti letech.

Základní podmínkou rozvoje mimoměstských oblastí je veřejná 
doprava a kvalitní silnice. Podobně důležitá je dnes i doprava dat, to 
znamená dostupný internet. V této oblasti jsme za poslední čtyři roky 
učinili v Plzeňském kraji obrovský posun.

Téma: Volby do Poslanecké sněmovny 
V tématu Nepomuckých novin jsme se tentokrát zaměřili na blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října. Obrátili jsme se na politické strany, které měly podle váženého 
průměru modelů volebních průzkumů (vypracoval server Seznam Zprávy) z 30. týdne 2021 více než 4 % hlasů. 

Zeptali jsme se lídrů kandidátek politických stran pro Plzeňský kraj:
„Proč vy osobně kandidujete do Poslanecké sněmovny?
Co bude vaší prioritou pro oblasti mimo velká města, 
jako je jižní Plzeňsko, pokud budete zvolen(a)?“
Odpovědi kandidátů uvádíme v abecedním pořadí.
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na problémy občanů podívat z různého úhlu. Profesionálně působím 
ve zdravotnictví a sociální oblasti a z toho určitě budu vycházet i při 
práci ve sněmovně. Mám zkušenosti z práce na legislativě, s vedením 
lidí i projektů. V komunální politice jsem spolupracovala se spolky, 
odbornými skupinami i s jednotlivými občany. Různorodé zkušenosti 
chci využít pro rozvoj mikroregionů a obcí všech velikostí. 

Určitě budu aktivně podporovat projekty a aktivity, které lidem zvýší 
kvalitu života i prostředí obcí. Zásadní jsou dostupné programy pro 
budování kanalizací, udržení obchodů, na rekonstrukce hřišť a soko-
loven. Vždy je to o té aktivní práci a komunikaci s ministerstvy a na to 
já jsem připravena. Jsem také pro digitalizaci úřadů a jejich propojení. 
Podpořím mezigenerační projekty a dobrovolnictví. Důležitým téma-
tem je dostupné bydlení formou vhodných programů pro obce nebo 
přímo pro mladé. Pomoci nastavit podmínky pro udržení zdravotní 
péče je pro mne jako zdravotníka zásadní. Budu naslouchat starostům, 
občanům, zástupcům spolků a organizací a prosazovat jejich zájmy. 

Marie Pošarová (SPD)
Jdu do toho, protože mě štve to, co vás! Politika ovlivňuje každodenní 
styl našeho života. Jsem matka dvou dětí, školáků a nedovolím, aby se 
na našich dětech i občanech experimentovalo nevyzkoušenými vak-
cínami, terorizovali obyvatelé totalitními praktikami a ničila ekono-
mika státu. Pomáhejme, ale těm nejrizikovějším skupinám obyvatel. 
Jelikož mi není lhostejný osud České republiky, je třeba zaujmout 
jasný postoj k nelegální migraci a zvlášť z islámských zemí, která je 
hrozbou pro naše obyvatele. Nyní nás čeká nepředvídatelná migrace 
z Afghánistánu, která může destabilizovat okolní státy a vyvolat mili-
ónovou migraci, ale musíme si také jasně říci, že Afghánci patří mezi 
nejnásilnější migranty v Evropě. SPD jasně odmítá migraci do ČR jako 
způsob pomoci. Dále se chci postavit praktikám Evropské unie, která 
s námi zachází jako s kolonií, a odmítat zákony se kterými nesouhla-
síme a narušují suverenitu našeho státu.

Předem musím říci, že jsem a zůstávám krajskou zastupitelkou 
Plzeňského kraje, chci zůstat i nadále v kontaktu s voliči z našeho 
regionu, naslouchat jim a řešit jejich podněty. Vědět, co je trápí a s čím, 
nejen v případě poslaneckého mandátu, jim mohu pomoci. Prioritou 
v menších obcích bude řešení státních pozemků, které jsou v intra-
vilánu obce, aby je obec mohla využívat ke svému rozvoji, neboť 
tyto pozemky jsou z velké části nevyužité. Stát by je mohl obcím 
bezúplatně přenechat.

Robin Šín (ČSSD)
Desítky let projevuji zájem o věci veřejné, a proto jsem rád využil 
nabídky stát se lídrem kandidátní listiny ČSSD, jejímž členem jsem 
již dvacet let. Mou největší prioritou je s ohledem na povolání lékaře 
zdravotnictví. Pandemická krize ukázala, že je dobře, že neprošly 
v minulosti plány pravicových ministrů zdravotnictví z ODS a TOP 
09 na rušení velkého počtu akutních lůžek a někde celých nemocnicí. 
Poslední rok a půl bychom pak neměli kam ukládat pacienty a umřelo 
by jich mnohem více. Neměli jsme prostě problémy s lůžky a udáváním 
pacientů, což nám mnoho evropských zemí závidělo. V oblasti zdra-
votních služeb je nutné zrušit doplatky za léky pro seniory, rozšířit 

preventivní programy a více se zaměřit na následnou a dlouhodobou 
péči. Zdravotníci musí přestat se svými platy a mzdami dělat největší 
sponzory zdravotnického systému. Musíme jim všem zaručit důstojné 
příjmy bez nutnosti stovek hodin přesčasů ročně.

Dostupné zdravotní a sociální služby, vhodná dopravní obslužnost 
a stejné příležitosti jako ve velkoměstech. To je základ, jak udržet lidi 
mimo velká města. Na jižním Plzeňsku musíme udržet dostateč-
nou síť dospělých a dětských praktických lékařů a dostat sem další 
lékaře, a to včetně zubařů. Nadále je nutné udržet provoz nemocnice 
ve Stodu. K tomu je nutné donutit legislativně zdravotní pojišťovny, 
aby konečně začaly platit rozumné peníze za poskytování zdravot-
ních služeb v menších nemocnicích. Tyto jsou v naprosté většině při 
platbách diskriminovány. Jižní Plzeňsko mám moc rád. Kousek za 
Plzní máte oblasti plné přírody, zajímavých míst k výletům a fajn lidi.

 Jiří Valenta (KSČM)
Rád bych pokračoval v započaté práci, kdy jsem se poslední dvě volební 
období intenzivně věnoval např. problematice veřejnoprávních médií, 
informačním a komunikačním techologiím a eGovernmentu, ale 
i zahraniční politice v úzké vazbě na vztahy České republiky a Evrop-
ské unie, byl jsem mj. také členem stálé parlamentní delegace ČR 
v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, kde jsem 
se snažil prohlubovat vztahy s lidmi a organizacemi  usilujícími o sku-
tečnou spravedlnost napříč Evropou. Obecně bych svými aktivitami  
rád i nadále garantoval růst životní úrovně obyvatel naší země a také 
rovnost všech, bez ohledu na sociální či ekonomický status, a to v pří-
stupu k právu a všem výdobytkům naší společnosti. Klidným mne 
nenechává ani přepisování novodobé historie, stále nevyřešené kauzy 
zločinné privatizace státního majetku v 90. letech, nezaplacené válečné 
reparace ze strany Německa, či narůstající aktivity sudetoněmeckého 
Landsmannschaftu i díky pomoci některých našich zaprodaných 
politiků a mnoho jiných témat.

Jednou z hlavních priorit je pro mne zajištění a udržení kvality, 
dostupnosti a šíře zdravotní a lékařské péče v celém Plzeňském 
kraji, a to zejména v oblastech mimo větší města (zabezpečení rychlé 
a efektivní lékařské první pomoci, stomatologických pohotovostí, 
porodnických služeb, snížení dojezdových vzdáleností, provoz letecké 
záchranné služby, odpovídající hustota sítě lékáren, existence zdra-
votních zařízení – poliklinik a nemocnic v každém okrese Plzeňského 
kraje aj.)  Další prioritou napříč Plzeňským krajem zůstává řešení pro-
blematiky zahraničních zaměstnanců (činnost pracovních agentur, 
růst podílu montoven na úkor práce s přidanou hodnotou, sociální 
problémy v místě ubytování zahraničních zaměstnanců, nárůst kri-
minality, zaměstnávání zahraničních zaměstnanců bez pracovního 
povolení, odpovídajícího lékařského vyšetření aj.)

téma k diskuzi 15

Vážení občané, chystáte se jít 
v říjnu k volbám do Poslanecké 
sněmovny?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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PRODeJ SLePIČeK
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  Dominant 
všechny barvy, Green Shell‑typu Araukana a Dark Shell
‑typu Maranska. Stáří 16‑ 20 týdnů, cena 185 ‑229,‑ Kč/ ks                                                                                            
Prodej: 5. 9. a 19. 10. 2021
Nepomuk - u  fary - 16.20  hod.

Výkup králičích kožek– cena dle 
poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.

Tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz

Krátké zprávy

Toulavá kamera z Klejnotu i Městského muzea. V neděli 15. srpna 
vysílala Česká televize Toulavou kameru s reportáží z výstavy Krása 
zrakům ukrytá – původní mobiliář zámku Zelená Hora – a také 
z Naučné stezky Klejnot. Záznam najdete na webu pořadu, rovněž 
i další, dříve natočené reportáže z regionu.

Část Americké třídy v Plzni je od 23. srpna vyhrazena pro chodce. Do 
Americké ulice je v úseku od Škroupovy po Resslovu ulici a v opač-
ném směru od Goethovy po ulici V Šipce povolen vjezd pouze 
MHD, cyklistům, taxi, vozidlům záchranného systému, zásobování 
a místní obsluze. Motoristům zůstává Americká přístupná pouze 
od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od 
Wilsonova mostu mohou pokračovat jen do Prokopovy ulice. Řidiči 
mají využívat silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice. 
Město chce proměnit Americkou na hlavní městskou obchodní 
třídu, rozšíří chodníky, vysadí nové stromy a doplní okrasnou zeleň. 
Zdroj: seznamzpravy.cz

Po stopách osvobození s Lukášem Langmajerem se představí na 
Náplavce. V úterý 7. září se na Náplavce na Radbuze v Plzni uskuteční 
oficiální prezentace série devíti dílů pořadu Po stopách osvobození 
s Lukášem Langmajerem. Tento pořad byl součástí programu 
letošních Slavností svobody, který byl vysílán ze studia v Měšťanské 
besedě prostřednictvím internetu a regionální televize. Pořad 
vzbudil mimořádný zájem a jeho natáčení bude pokračovat. V sérii 
se objevila i místa z Nepomucka, např. Městské muzeum Nepomuk, 
Dubeč či Zelená Hora.

Asociace regionálních značek pořádá v sobotu 25. září první celostátní 
den otevřených dílen, farem a výroben. PORTA APERTA otevře brány 
téměř šedesáti řemeslných dílen, zemědělských farem a výroben 
potravin či nápojů, které spojuje to, že v nich vyráběné produkty 
byly oceněny některou z regionálních značek kvality. Mapu a seznam 
míst, která bude možné v rámci prvního ročníku PORTY APERTY 
navštívit, spolu s popisem nabídky a odkazy na další informace 
najdete na www.porta-aperta.cz.

Zámek Žinkovy je stále na prodej. Jeden z největších českých zámků 
v soukromém vlastnictví je nyní v majetku americké společnosti 
a na svého nového majitele čeká už několik let. Objekt prošel roz-
sáhlou rekonstrukcí, měl sloužit jako kongresové centrum a uby-
tovací zařízení. Zvenku je kompletně opravený, vnitřní prostory 
jsou dokončené zhruba z poloviny. V nabídce renomovaných 
zahraničních realitních společností je za 26,5 milionu euro. 
Má využitelnou plochu 12 tisíc čtverečních metrů, udržovaný 
lesopark v anglickém stylu, 19 hektarů půdy a celou řadu dalších 
hospodářských a rekreačních objektů. Celková plocha pozemků 
je 188 445 čtverečních metrů. Zdroj: plzenska.drbna.cz

O víkendu 25. a 26. září 2021 se opět od 14 do 20 hodin otevřou 
dveře plzeňských ateliérů, galerií, škol a dalších míst, kde umění 
vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to příležitost poznat 
osobně umělce, seznámit se s výtvarnými technikami a zkusit sami 
tvořit na workshopech. Akci organizuje společnost Grafia s pod-
porou města Plzně, Plzeňského kraje, městského obvodu Plzeň 
3 a Nadací 700 let města Plzně. Účast na akci je pro návštěvníky 
i umělce zdarma.  

Program bude opět nabitý a určený všem věkovým kategoriím. 
Letošní novinkou bude komentovaná prohlídka výtvarných děl 
katedrály sv. Bartoloměje a kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici. 

Pro mimoplzeňské zájemce o umění budou určeny mimoplzeňské 
zastávky např. v Klatovech, Horní Bříze, Šťáhlavech, Čachrově, 
Janovicích nad Úhlavou, Křimicích a dalších obcích. 

Tištěné mapy budou v září k dispozici v infocentrech a galeriích 
Plzeňského kraje, mapa je také před akcí ke stažení na webu.

Veškeré podrobnosti, aktuality, mapa, program, profily umělců 
a registrace na workshopy jsou na webu akce www.otevreneATE-
LIERY.cz a na facebooku otevrene.ateliery nebo na instagramu  
@otevreneateliery4.

Vendula Kracíková – 774 484 857,
 kracikova@grafia.cz 

V Plzni se již pošesté  
se otevřou dveře ateliérů

Slíbený článek o egyptské kanopě ze sbírek zámku Zelená Hora zveřejníme 
v některém s dalších čísel Nepomuckých novin.

Redakce
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Ve čtvrtek 12. srpna jsme si připomněli pět let od úmrtí výrazné 
osobnosti regionu, PhDr. Richarda Böhnela, který se hlavní měrou 
zasloužil o záchranu milečských varhan v kostele sv. Petra a Pavla, 
pod kterým se svou ženou bydlel. Od roku 2012, kdy se varhany 
znovu rozezněly, jsem byl v tomto kostele na řadě koncertů, mnohé 
z nich jsme přes Mikroregion Nepomucko spolu s místním spol-
kem a obcí organizovali. Ale to, co se odehrálo 16. července, bylo 
zcela mimořádné. Snad poprvé za tento nástroj usedl člověk, 
který ho zcela pochopil, a sice varhaník Adam Viktora. Zvolený 
repertoár přesně odpovídal době a místu vzniku varhan a lidé tak 

měli možnost slyšet nástroj tak, jak opravdu má znít. Nejednalo 
se o klasický repertoár typu Mozart, Bach apod., ale o skladby 
Johanna Pachelbela, Juana Cabanillese či Pietra Terzianiho. Řada 
z nás zůstala sedět s otevřenou pusou, protože jsme do té doby 
měli milečské varhany za jakéhosi „holobrádka“, který nevydává 
nijak zvlášť krásné melodie. Klobouk dolů, Mistře Viktoro! Věřím, 
že se i Richard Böhnel tam nahoře musel usmívat radostí nad 
hudbou, která zněla v jeho andělských uších.

Pavel Motejzík

Pocta milečským varhanům

Výpravy do minulosti se Zelenou Horou 3/2021 

Vhledem do života regionální šlechty sídlící kolem Úhlavy je příběh 
Anny Markvartové z Drahenic a na Vodokrtě, druhé manželky tehdej-
šího hejtmana Plzeňského kraje rytíře Humprechta Jana Markvarta. 
Ten sídlil na řenečské tvrzi, ale jeho zboží sahalo až k Drahkovu a na 
druhé straně ke Snopoušovům, Předenicím a Čižicím. Anna prožívala 
stejné problémy, jako dnešní lidé. Smrt milovaného manžela, starosti 
s nezdárným synem a vážné neshody s jedním ze zeťů. Již jako vdova 
se přestěhovala do Vodokrt a majetek spravovala a rozmnožovala 
moudře, jako zdatná hospodářka. Bohužel, k naplnění její poslední vůle 
nakonec nedošlo. Příběh je o to cennější, že konkrétní jména drobné 
šlechty z 16. století jsou známa jen výjimečně. Oba urození manželé pak 
nalezli místo posledního odpočinku v kostelíku sv. Ambrože na Vícově.  

V některých případech chybí dnešním badatelům dostatek his-
torických pramenů k tématu, které je zajímá. A tehdy může obvyklý 
zdroj suplovat i tzv. pomocný materiál, třeba v podobě jen zdán-
livě „suchých“ účetních knih. Přesvědčí nás o tom rubrika Okno do 

archivu. Právě nejstarší stavební kniha z archivního fondu Velkosta-
tek Zelená Hora posloužila ke zmapování stavebního vývoje zámku 
Zelená Hora u Nepomuku, zejména jeho generální opravy, započaté 
před 200 lety, v roce 1821.

Dále v obsahu aktuálního vydání vlastivědného sborníku nalezneme 
historii Křížové cesty v kostele sv. Prokopa ve Štěnovicích, připomenutí 
120 let chlumčanské pošty, lidový výklad původu Kucín a odpověď na 
otázku, kdo postavil žerovickou kapličku. Prozradíme jen, že jediná 
pamětihodnost obce Žerovice vděčí za svoji existenci hráčské vášni 
malého kluka a jeho utrhaným knoflíkům od kalhot.

V závěru se ohlédneme za vydařeným projektem MAS Aktivios, z. s., 
výtvarnou přehlídkou „Mám rád/a svoje město/vesnici“ v Galerii  
J. A. K. v Přešticích. Nejvýstižnější práce dětí z mateřských škol tak 
ozdobily obálku sborníku Pod Zelenou Horou.

Věra Kokošková

Nepomucké noviny / září 2021

foto Pavel Motejzík



Dámy a pánové, vážení čtenáři Nepomuckých novin,
od září 2015 jsme vás pravidelně informovali o tom, co se na nepo-
mucké základní škole děje. Šest let uteklo jako voda a toto je za školu můj 
poslední příspěvek. Od září bude ředitelem Základní školy Nepomuk pan 
Mgr. Jaroslav Tolar. Věřím, že bude o dění ve škole informovat rovněž. 
Novému řediteli přeji na novém působišti hodně elánu, energie, pevné 
nervy a zdraví. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pedagogickým i nepedagogic-
kým zaměstnancům školy za spolupráci po celou dobu mého působení ve 
škole. Každodenní pravidelná výuka byla nečekaně v březnu loňského 
roku přerušena a všichni rodiče i pedagogové byli najednou v situaci, na 
kterou nebyl nikdo připraven. Ze zaměstnaných rodičů se rázem stali 
zastupující učitelky a učitelé, pedagogové nejdříve zkoušeli různé formy 
výuky na dálku. Časem se situace tzv. distančního vzdělávání ustálila 
a pokračovala až do května letošního roku. Osobně jsem přesvědčený 
o tom, že se na úrovni vzdělání těch žáků, kteří se zodpovědně i na dálku 
dokázali na výuku připravit a spolupracovali, nijak výrazně neprojeví. 
Ale pokud byl žák pasívní i v době běžné docházky do školy, distanční 
výuka umožnila pasivitu ještě výrazně silnější. 

K distanční výuce bylo popsáno mnoho papíru, vyjádřili se i žáci a čte-
náři měli možnost se s jejich dojmy a zkušenostmi seznámit. Do dalšího 
školního roku bych popřál žákům i pedagogickému sboru, aby ten začí-
nající školní rok proběhl bez uzavírání škol a bez distanční výuky.

Protože škola, respektive ředitel školy, nemá pravomoc na řadu věcí 
souvisejících s provozem školy, musí se např. investiční akce projedná-
vat se zřizovatelem. Kdykoliv jsem za školu žádal Radu města Nepomuk 
a starostu Jiřího Švece o pomoc, vždycky byly požadavky členy RMN 
a následně zastupitelstvem schváleny. Poděkování za vstřícné jednání 
je na místě. Možná se někomu může zdát, že děkovat zřizovateli je zby-
tečné, protože je to samozřejmé. V mnoha obcích a městech součinnost 
mezi radnicí a školou občas leckde skřípe a pak je těžké se na něčem, co 
se vzdělávání týká, domlouvat. Z mého pohledu byla spolupráce školy 
a nepomucké radnice příkladná a děkuji za to.   

Chtěl bych na stránkách Nepomuckých novin poděkovat také 
dalším zaměstnancům nepomuckého městského úřadu za vstřícnost 
při řešení celé řady provozních záležitostí. Velmi často jsem byl v pra-
covním kontaktu s tajemníkem MěÚ Václavem Netušilem, později 
s tajemnicí Ivanou Šiftovou, s vedoucí školského odboru Blankou 
Čubrovou a od loňského listopadu Janou Berkovcovou, s Tomášem 
Chouněm a Josefem Silovským. Další provozní záležitosti jsme řešili 
s místostarosty – určitě musím vzpomenout na Františka Holuba, 
jehož nástupcem je od poloviny roku 2019 Vladimíra Vokurku. Pokud 

jsme žádali o pomoc pracovní skupinu vedenou Jiřím Hulcem, 
vždycky bylo požadavkům školy vyhověno. 

Další odbor městského úřadu, se kterým jsme byli v častém kontaktu, 
byl tzv. OSPOD, některé situace vyžadovaly řešení školních problémů za 
přítomnosti paní Petry Járové, Simony Kristové nebo Marcely Silovské. 
Všem jmenovaným i těm, jejichž jména uvedena nejsou, ještě jednou za 
spolupráci a součinnost děkuji.

Čas od času jsem za školu oslovoval místní firmy, škola sice působí nově 
a moderně, ale necelé tři desetiletí provozu přinášejí potřebu tu menších 
– tu větších oprav. Rád bych poděkoval zaměstnancům nepomucké 
firmy Klimex, kteří vždycky bez prodlení uskutečnili všechny požadované 
opravy a údržbu nejen vzduchotechniky. Rovněž spolupráce s instala-
térstvím Troch a elektroinstalacemi Radomíra Jandečky byla příkladná. 

Pravidelně koncem školního roku jsme od firem Kuvag a Klaus Timber 
dostávali velkorysý příspěvek na pořádání mezinárodního dne dětí. Další 
finanční pomoc nám poskytoval pneuservis Best Drive – Duchek-Ha-
vel, Šůs V+ M, Kovošrot Nepomuk, Sky Trade. Všem sponzorům oblíbené 
školní akce patří velké poděkování. 

Přeji všem čtenářům i bývalým kolegyním a kolegům hodně optimi-
smu, potřebné štěstí a především pevné zdraví. Všem žákyním a žákům 
školy přeji radost ze školních úspěchů, školní docházku bez distanční 
výuky, vycházejícím žákům šťastnou volbu střední školy a samozřejmě 
také zdraví.

18 ZŠ Nepomuk

Zprávy ze Základní školy Nepomuk
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Letos jsme nemohli stejně jako před rokem pozvat budoucí prvňáčky 
k dubnovému prezenčnímu zápisu, ale situace s šířením covidu umož-
nila pozvat naše budoucí školáky na prohlídku školy na konci června. 

U vchodu si všichni návštěvníci museli dezinfekcí ošetřit ruce, 
vyplnit formulář a pak se jich ujali členové školního parlamentu. 
Ti se stali průvodci po budově školy a svým budoucím spolu-
žákům ukázali učebny, kde se budou od září učit, seznámili je 

s kancelářemi, kde budou vyřizovat potřebné dokumenty, a zavedli 
je i do školní tělocvičny, kam budou v případě nepříznivého počasí 
chodit na hodiny tělesné výchovy. V tělocvičně pro příchozí při-
pravili členové školního parlamentu celou řadu aktivit, při kterých 
si budoucí žáčci vyzkoušeli své pohybové dovednosti. 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Ohlédnutí za dnem pro budoucí prvňáčky

Nepomucké noviny / září 2021



Přeji všem žákům,  
aby mohli chodit do školy    
Rozhovor s nastupujícím ředitelem nepomucké 
základní školy Jaroslavem Tolarem 

Co bylo vaší motivací pro přihlášení se na výběrové řízení na 
místo ředitele nepomucké ZŠ?

Mám za sebou 20 let pedagogické praxe na ZŠ Chlumčany a ZŠ 
Blovice. Poslední čtyři roky jsem pracoval jako zástupce ředitelky 
ZŠ Blovice. Chtěl jsem se posunout profesně dál. Absolvoval jsem 
několik konkurzů a nakonec jsem se rozhodoval, jestli nastou-
pím k České školní inspekci jako inspektor, nebo přijmu místo 
ředitele na ZŠ Nepomuk. Zvolil jsem nepomuckou ZŠ a věřím, že 
jsem udělal dobře.

Jak se těšíte na letošní první září?
Na začátek školního roku se pochopitelně těším. Přicházím do školy, 
kde jsem zatím nepůsobil, ale velmi intenzivně se s ní seznamuji 
a zjišťuji, že mnoho věcí je stejných nebo podobných jako na mém 
předchozím působišti. Pan ředitel Milan Demela mě zasvěcuje a chtěl 
bych mu poděkovat, že mi předává školu ve výborné kondici. Těším 
se, že budeme vítat prvňáčky, a také na ten krásný školní ruch, který 
vždy v září nastává.

Těšil jste se do školy jako dítě a měl jste nějakého oblíbeného 
učitele – oblíbenou učitelku?

Musím říci, že jsem byl pilný a bezproblémový žák. Snad to mí 
bývalí učitelé mohou potvrdit. S vyučujícími jsem vycházel vždy 
dobře a dnes jako učitel se snažím ke svým žákům chovat slušně 
a s respektem a zase věřím, že to mí bývalí žáci dosvědčí. Kdy-
bych měl vzpomenout na jednoho učitele, který mě zcela zásadně 
ovlivnil, pak by to byl bývalý ředitel blovického gymnázia pan 

Zdeněk Sviták. Jeho hodiny českého jazyka byly nezapomenu-
telné a právě on má největší podíl na tom, že jsem šel po gymná-
ziu studovat češtinu.

Pamatujete si na ředitele či ředitelku základní školy, kam jste 
chodil jako žák?

Pamatuji si jak paní ředitelku Evu Smičkovou, tak pana ředitele Jana 
Rendla, kteří působili na blovické základní škole během mé povinné 
školní docházky. Pan Rendl se dokonce vrátil a v současnosti zase na 
ZŠ Blovice učí.

Jaké je vaše koncepce rozvoje nepomucké ZŠ, co byste rád 
ve škole změnil a co zachoval?

Určitě budu podporovat všechny pohybové a sportovní aktivity. Rád 
bych vybudoval zázemí pro venkovní výuku. Chtěl bych, aby do naší 
školy chodily spokojené děti, které budou mít chuť se vzdělávat. Chci 
pečovat o dobré klima školy, ve které se budou všichni cítit dobře. 
I nadále v naší škole nebude zvonit, což je určitě jedna z věcí, kterou 
měnit nehodlám.

Co uděláte jako první?
Nepomucká ZŠ bude mít od září elektronickou třídnici a žákovskou 
knížku. Systém Škola online bude novinkou nejen pro žáky a učitele, 
ale také pro rodiče. Věřím, že tato změna bude přijata kladně, pro-
tože je to podle mě krok správným směrem. Zjednoduší to komuni-
kaci mezi rodiči a školou a určitě to usnadní i seznamování rodičů 
s výsledky vzdělávání jejich potomků.

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Jaroslava Tolara 

Nový ředitel Základní školy Nepomuk je tu opravdu nový. Přišel k nám 
ze ZŠ v Blovicích, kde předtím působil, a tak se seznamuje s kolegy, 
žáky i školní budovou. Je to češtinář a občankář Jaroslav Tolar.   
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Září je doba, ve které je pozornost obvykle zaměřena na školy. Tentokrát o to více, že letošní začátek 
školního roku přichází po roce neobvyklém, s jehož rutinou zamíchala pandemie covidu-19 a s ní 
související opatření. Distanční výuka se promítla do životů všech zúčastněných včetně rodičů a rozvířila 
diskuze o budoucnosti škol. Nepomuk má ale ještě jedno specifikum, základní školu i základní uměleckou 
školu povedou od září noví ředitelé. Chtěli bychom vás s nimi v Nepomuckých novinách seznámit.
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Seznámil jste se už se svými novými spolupracovníky?
Zatím jsem se potkal jen s některými kolegy, ale během příprav-
ného týdne se seznámím se všemi a velmi se na to těším. Věřím, 
že naše spolupráce bude fungovat, protože je důležité, aby ve 
škole panovala přátelská atmosféra, která se zcela jistě promítne 
i do výuky.

Jak se vám líbí nepomucká školní budova?
Nepomucká škola je krásná, ale musím se přiznat, že v ní zatím trochu 
bloudím. Jsem přesvědčený, že mám dobrý orientační smysl, tak se 
to určitě brzy srovná.

Co vás zatím nejvíce překvapilo?
Žádný šok mě nečekal, překvapila mě snad jen velikost ředitelny, 
která rozhodně nepatří k největším, ale není to nic, co by představo-
valo nějaký problém.

Víte už, jaká proticovidová opatření budou muset být ve škole 
od září uplatňována?

Žáky čeká testování antigenními testy. Hned 1. září (prvňáčci 2. září) 
a potom 6. a 9. září. Ostatní doporučení MŠMT s kolegy probereme 
a rozhodneme, jak je budeme aplikovat na naši školu.

V anketě na nepomuckém webu o změnách, které přinesla 
do školství pandemie covidu-19 a  které by bylo dobré 
zachovat do budoucna, dostala nejvíce hlasů věta: „Urych-
lení snahy o změnu a redukci obsahu vzdělávání, které 

je přetíženo ne vždy smysluplnými poznatky.“ Jak na to 
nahlížíte vy?

Zcela jednoznačně souhlasím s tím, že je potřeba upravit Rámcový 
vzdělávací plán a učivo redukovat. Počítá s tím i Strategie vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2030. Nejdříve nás čeká navýšení 
hodin informatiky a poté také revize učebních plánů, které povedou 
ke snížení objemu učiva.

Co děláte ve volném čase, čím dobíjíte baterky? 
Rád čtu, trávím čas s rodinou. Závodně jsem hrával tenis a futsal, dnes 
si jdu zahrát tenis už jen pro radost. Také se věnuji malým tenistům 
a dělám kapitána tenisovým družstvům v Blovicích i v Nepomuku, 
která také trénuji.

Co vás dokáže potěšit?
Potěší mě dobré jídlo, dobrá kniha. Rád cestuji a jsem velký spor-
tovní fanda.

Co byste popřál do nového školního roku žákům a studentům, 
a to nejen nepomucké základní školy?

Všem žákům v celé České republice, ale i jinde ve světě přeji, aby 
mohli celý školní rok 2021/2022 chodit do školy a nemuseli zase zažít 
distanční výuku.

Děkuji za rozhovor.

Jaroslav Tolar se narodil v Rokycanech, ale od dětství žije 
v Blovicích.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské uni-
verzity v Plzni, obor český jazyk – občanská výchova pro 
2. stupeň ZŠ.

Před nástupem na nepomuckou ZŠ pracoval jako zástupce 
ředitelky ZŠ Blovice pro 2. stupeň.

Je mu 45 let, je ženatý a má dva syny, osmnáctiletého 
Davida a patnáctiletého Jana.

Jeho koníčkem je rodina, sport a četba. Dle svých slov je 
knihomol a čte téměř vše, co mu přijde pod ruku. Má rád roc-
kovou hudbu a českou kinematografii.
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Chtěli bychom, aby naši 
žáci rozuměli umění    
Rozhovor s nastupující ředitelkou základní 
umělecké školy v Nepomuku Lenkou Kohoutovou

Co bylo vaší motivací pro přihlášení se na výběrové řízení na 
místo ředitelky nepomucké ZUŠ?

Je mi sympatická filozofie naší školy a ráda bych v ní pokračovala. 

Jak dlouho už na zdejší škole působíte?
Na naší umělecké škole pracuji opravdu dlouho. V roce 1993 jsem 
začínala ještě ve „Vile Mařence“ suplovat hudební nauky. K tomu 
postupem času přibyla výuka hry na akordeon a keyboard. V roce 
1995 se ZUŠ přestěhovala do nové budovy ZŠ, kde přidělené prostory 
daly možnost vzniku literárně-dramatickému oboru, který vyučuji 
od jeho prvopočátků. 

Jaké předměty vyučujete?
Do minulého školního roku jsem se věnovala výuce především „dra-
maťáku“. Náplní tohoto oboru je dramatická a slovesná práce, důleži-
tým předmětem je přednes. Dlouhodobě pracuji se žáky ve výtvarné 
přípravce a v samostatném předmětu keramika. Nemohu také zapo-
menout na uměleckou přípravku pro předškoláky a na naše kurzy 
hudebně-rytmické průpravy pro čtyřleté děti. To je zase úplně jiná 
práce. Do tohoto výčtu činností lze dále zahrnout i kurz keramiky 
pro dospělé. 

Jak se těšíte na letošní první září?
Tak já se vždy těšila na začátek školy. Práce s dětmi je skvělá v tom, 
že se vzájemně nabíjíme energií a co více, společně tvoříme. To je na 
umělecké škole to bezvadné. Pořád se tvoří a učíme se navzájem. Co 
mě mrzí, je to, že jako ředitelka nebudu moci učit všechny hodiny, 
které jsem doposud měla. 

Chodila jste jako dítě do „lidušky“?
Ano. Rodiče mě v šesti letech přihlásili do lidové školy umění, 
tehdy to byla ještě pobočka školy v Blovicích. Začala jsem hrát 
na akordeon u pana učitele Stanislava Vaníka. Jako u většiny dětí 
i u mne zájem o hru na nástroj a pravidelné cvičení postupně 
klesal. Až když jsem studovala pedagogiku a psychologii, zjis-
tila jsem, že krize dětského tvůrčího projevu nastane u každého. 

Díky rodičům a právě vyučujícímu jsem do lidušky chodila celou 
docházku v ZŠ. Toto období mě neuvěřitelně ovlivnilo a otevřelo 
dveře do dalších studií a mého zaměstnání.

Měla jste v LŠU oblíbeného učitele nebo oblíbenou učitelku?
Ano, právě pana učitele Vaníka.

Jaké je vaše koncepce rozvoje nepomucké ZUŠ, co byste ráda 
ve škole změnila a co zachovala?

V roce 2010 se začal vytvářet Školní vzdělávací program (ŠVP). Byl 
to impuls pro všechny školy, že si mohou vytvořit svůj program, jak 
by chtěly, aby se ve škole učilo. ŠVP vychází z rámcového programu 
vydaného ministerstvem školství. Důležité bylo, aby k nám žáci rádi 
chodili, proto máme program založený na tvořivosti. Pracujeme na 
individuálních i kolektivních potřebách žáka. Především bychom 
chtěli, aby naši žáci byli umělecky gramotní, aby rozuměli umění, měli 
o něj celoživotní zájem, dokázali ho vnímat, cítit a hodnotit. Pracu-
jeme s dětmi a mladými lidmi právě v jejich nejvnímavějším období. 
V tomto ohledu bych ráda navázala na předchozí filozofii a posouvala 
ji zase o kousíček dál. Chtěla bych změnit náhled části veřejnosti na 
to, že skutečně nejsme kroužek, ale naše vzdělávání je kontinuální, 
promyšlené a systematické.

Co uděláte jako první?
Velmi ráda se přivítám se svými kolegy a uvařím jim kávu.

Kolik budete mít v  tomto školním roce celkem žáků 
a v jakých oborech?

Počty žáků ovlivňuje mnoho faktorů – dojíždění, rozvrhy ze ZŠ a gym-
názií, možnosti učitelů a v nemalé míře i nedostatek prostor. Z těchto 
důvodů není možné určit přesný počet. Ještě během prvního týdne 
v září probíhají dodatečné zápisy do oborů a skupin, pokud je v nich 
volné místo. Běžně se pohybujeme tak 340–350 žáků, což je kapacita 
školy. Dlouhodobým problémem je malé množství prostor především 
pro kolektivní výuky. Sestavení rozvrhu skutečně někdy připomíná 
sudoku pro velmi pokročilé. 

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Lenky Kohoutové

Lenka Kohoutová, nová ředitelka Základní umělecké školy Nepomuk, to je případ zcela 
opačný, než Jaroslav Tolar. Na nepomucké ZUŠ působí už léta, přesněji od dokončení vlastního 
studia. A ráda by v nové pozici dále rozvíjela filozofii školy založenou na tvořivosti.

Nepomucké noviny / září 2021
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Žáci mají možnost přihlásit se do hudebního, výtvarného a literár-
ně-dramatického oboru.

Sídlíte v budově ZŠ, ale už dlouho se plánuje pro ZUŠ nová 
samostatná budova. V jaké fázi projekt je a co o něm sou-
díte vy?

Před deseti lety byl vybrán ze čtyř návrhů a posléze na požadavek 
města vytvořen projekt, který byl zpracován do posledních detailů. 
Byl konzultován s vedením ZUŠ, proto byl odpovídající našim tehdej-
ším potřebám. Nejvyšší přidanou hodnotou bylo umístění a napojení 
na stávající objekt ZŠ. Bohužel, vše je o penězích a ty se zatím nepo-
dařilo sehnat.

Víte už, jak bude probíhat od září výuka v ZUŠ vzhledem k pro-
ticovidovým opatřením?

Je jisté, že většina opatření bude stejná jako na ZŠ. Nějaká spe-
cifická opatření pro ZUŠky zatím nebyla vydána. Odpadne nám 
třífázové testování žáků. Žáci, kteří k nám dochází, budou tes-
továni na ZŠ. 

Osobně věřím, že nás již nečeká dlouhodobá distanční výuka jako 
v předcházejícím školním roce. Máme skvělé žáky a skvělé rodiče, 
s jejichž podporou zvládáme jak prezenční, tak distanční výuku, 
a proto věřím, že vše zvládneme.

Co děláte ve volném čase, čím dobíjíte baterky?
Vyučování v ZUŠ je převážně odpolední záležitost a mnohdy i do 
večera. Volného času tedy mnoho nezbývá. Ale jak jsem již zmínila, 
někdy ta práce s dětmi je takové „dobíjení baterek“. Asi by se slušelo 
říct, že ráda čtu. Ano, čtu, převážně dětskou literaturu, která mi slouží 
jako podklady pro práci v „dramaťáku“. A to mě baví.

Mám také ráda propojené umění – dobré divadlo a kvalitní koncerty. 
A když mám toho času více, zabývám se keramikou. Hrnčířský kruh 
a hlína jsou dobří parťáci na to, aby tam člověk zapracoval vše, co si 
v hlavě a energeticky potřebuje vyřešit. Moc ráda mám čas strávený 
hlavně s nejmladšími členy naší rodiny, ti dokáží energii a radost 
neskutečně rozdávat.

Co vás dokáže potěšit?
Určitě když se něco povede mně nebo někomu jinému a ten dotyčný 
má z toho radost. Také mě moc těší, když přivedou naši bývalí žáci 
své děti k nám do ZUŠky a zdravíme se jako staří známí.

Co byste popřála do nového školního roku žákům ZUŠ a nejen jim?
V  současné době to není pouze fráze, takže hlavně zdraví jim 
i jejich blízkým.

A co bych přála žákům? Aby tento školní rok byl pro ně hodnotný 
a cenný, plný fantazie a tvořivosti. Aby jim i jejich rodičům přinášela 
docházka do umělecké školy radost, aby objevovali svoje schopnosti 
a posunovali možnosti prostřednictvím uměleckého vzdělávání. 

Moje velké přání je, aby se zkrátka dařilo nám všem – kolegům, 
dětem i rodičům. Abychom si vzájemně rozuměli.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Kohoutová pochází z Nepomuka, kde také žije. Absol-
vovala pedagogickou fakultu a DAMU a od ukončení studia 
pracuje stále v jedné instituci – ZUŠ Nepomuk.

Je vdaná a má tři dospělé děti a téměř čtyři vnoučata.
Ráda tvoří keramiku a vlastně z čehokoliv – dělá „z ničeho 

něco“. 
Čte dětskou dobrodružnou a fantasy literaturu, kde hledá 

náměty pro svou práci. Její oblíbenou knihou je Zlodějka 
knih Marcuse Zusaka. 

Poslouchá soundtracky, Phila Collinse, elbow a podle 
nálady také klasickou hudbu. 

Jejím oblíbeným filmem je česká veselohra Nebe a dudy 
z roku 1941 a má ráda staré české filmové pohádky.

Nepomucké noviny / září 2021
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Úvod
Kdo nezná a nectí svou minulost, nedokáže se orientovat ani 
v současnosti, neváží si dědictví svých předků, hmotné statky 
převažují nad duchovními.

V letech 1993 - 1994 vycházel v Nepomuckých novinách seriál 
Kráčel tudy čas, který psal bývalý dvorecký kronikář p. učitel Václav 
Češka. Náš nový seriál chce na ten předešlý navázat. Neklade si 
vysoké umělecké ani historiografické cíle, nebudu dodržovat 
přísné časové posloupnosti. Chceme jen připomenout, jak se 
žilo našim občanům v dobách minulých, z čeho se radovali, co je 
trápilo. Společná historie, obecné soužití, kultura i sport, práce 
i zábava propojuje Nepomuk - Dvorec - Železnou Huť - Vrčeň. 

Bude to volné převypravování podle pramenů:
Alexandr Berndorf: Dějiny obce Dvorce
  Dějiny města Nepomuk - část o kutání 
  Hornictví na statku nepomuckého kláštera
Jaroslav Páv:  Zaniklé železárny v povodí Úslavy 
 Kronika obce Dvorec z let 1921 - 1938
 Kronika fotbalového a hokejového oddílu
 vzpomínky pamětníků

Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí
Co mají společného tato lidská sídla? Po staletém soužití se osudy jejich 
obyvatel natolik propojily, že lze mluvit o velmi těsných, sousedských 
či přátelských vztazích. 

Pohlednice ze sbírky Bohuslava Šotoly
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Dvorec

Název Dvorec odkazuje na původní poplužní dvůr. Kromě tohoto 
poplužního dvora byly na Zelenohorském panství ještě další – Noho-
vice (ovčín), Sedliště – dnes hájovna, Želvice, Šternberk, Batov. 

Území tohoto dvora bylo rozděleno mezi pět stejných usedlostí. 
Nacházel se na občině (obecním pozemku), převážně se jednalo 

o pastviny. Obec musela mít pro stáda obecního pastýře. Pro něho 
byla postavena pastouška – č. p. 1. 

K usedlosti č. 3 se váže pověst o Čepičánovi. Ten prý pohřbil 
v močálu svého strýce, který se oběsil ve vězení a jako sebevrah 
nemohl být pohřben do posvěcené půdy. Strýc se mu zjevoval a chodil 
ho strašit. Snad měl být vykoupen postavením „Čepičánojc kapličky“ 
(u pěšiny v Oboře pod garážemi). 

Selský grunt č. 4 je zmiňován v roce 1654, kdy byl majitelem Petr 
Musil. Jeho rod se na statku udržel do roku 1842, kdy byl grunt prodán 
F. Matasovi. 

Příjmení Musil snad souvisí s často používaným nuceným usaze-
ním poddaných. Tento poddaný musel opustit dnes již zaniklou ves 
Chýlavu na východním svahu Bukové hory (651 m n. m.).  Tvořily ji 
v podstatě tři usedlosti s malou výměrou polí. Obyvatelé se starali 
zejména o chov koní. Po třicetileté válce poptávka po koních poklesla 
a chov byl zrušen.

Hospodář Musil se zavázal dodržovat tyto povinnosti: potažní 
robotu tři dny v týdnu, 13 dnů pěší roboty (od sv. Jana do sv. Vác-
lava), odvádět úrok nepomuckému děkanovi a kantorovi dávat 
desátek, splácet v ročních termínech poplatek do kostelního 
záduší. Alexandr Berndorf pátral po původu příjmení Musil. Žádné 
příjmení totiž nevzniká náhodně, samovolně, ale má své logické 
a smysluplné zdůvodnění: například někdo něco musel udělat. 
Příjmení Musil je na Nepomucku poměrně časté. Ten dvorecký 
Musil musel opustit svoji usedlost v Chýlavě, neboť vrchnost chtěla 
tyto pozemky zalesnit.

Obě vsi – Musilov i Chýlava byly tvořeny rozptýlenými usedlostmi, 
značně od sebe vzdálenými, jak tomu bylo obvykle v podhorských 
a horských vesnicích. Při dělení Zelenohorského panství se píše 
v zelenohorském urbáři z roku 1681: „Vprostřed lesa Chejlavy, u cesty, 
kudy se jde od Blovic ke Klášteru a zase křížem z Měcholup do Žďáru, 
bejvala za stara ves jménem Chejlava, ale nyní znamení žádného 
nepozůstává, vše jest velikým stromovím porostlé.“ 

O  jiném násilném získání potřebných pozemků také vypráví 
Alexandr Berndorf. Souvisí s rozšířením huťských provozů. Ve vyty-
povaném prostoru V Mokrouších se nacházela vhodná louka, která 
patřila jednomu vrčeňskému hospodáři. Ten ji zprvu nechtěl prodat, 
nakonec však přistoupil na výměnu, ale příští dědic gruntu s výměnou 
nesouhlasil. Majitel Zelené Hory to vyřešil tak, že nespokojený dědic 
gruntu musel hned druhý den převzít opuštěný statek v Novotníkách. 
Dvakrát ze statku utekl, ale vždy ho drábové dovlekli zpět a jistě mu 
dali lískovkou na pamětnou.

Zejména v době třicetileté války kromě vsí v Chejlavě zanikly 
v našem okolí i další vesnice. Pomístní jméno V Hloupovech označo-
valo prostor mezi Nepomukem a Soběsukami. Na potůčku vlévajícím 
se zleva pod rybníkem Jednotou do Mnichovky (nebo Michovky) býval 
Hloupovský rybník. Na počátku 60. let 20. století byly při úpravě polí 
mezi silnicí z Nepomuka do Soběsuk a odbočkou do Nové Vsi nale-
zeny základy asi deseti stavení někdejšího Hloupova. Právo na ves 
jménem Hloupovy potvrdila Nepomuckým ještě roku 1514 zeleno-
horská vrchnost. 

Za Nekvasovy směrem na Kvášňovice stávala na hranicích zeleno-
horského panství ves Neustupice. Dnes je z ní samota Stupovka. Za 
rybníkem Jednota směrem k polesí Kakov jen pomístní jméno Ševnice 
připomíná stejnojmennou zaniklou ves. 

Číslo 5 ve Dvorci byl selský dvůr, jeho majitel Vojtěch Moravec. 
O Moravcích se říkalo, že to byli lidé, kteří k nám z vůle vrchnosti 
přišli z Moravy. 

K těmto původně pěti objektům rychle přibývala další stavení. 
K největšímu „stavebnímu ruchu“ však docházelo s výstavbou a zpro-
vozněním nové železniční trati z Plzně do Českých Budějovic. Veřejná 
doprava podle jízdního řádu byla zahájena 23. 6. 1870. Železniční sta-
nice Nepomuk byla zřízena z km 313 k 1. 9. 1868.

V místech bývalého poplužního dvora bylo po vzniku jednotného 
zemědělského družstva jeho ústředí. JZD si vedlo velmi příkladně, 
stalo se vzorem ostatních JZD. Jeho provozní řád byl vydán tiskem.

M. H.

 

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PŘIJME

PPRROODDAAVVAAČČKKUU –– SSEERRVVÍÍRRKKUU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.
• Příspěvek na dopravu.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osoobbnněě vv ccuukkrráárrnněě vv BBllaattnnéé,, nneebboo nnaa
tteell..:: 660022 665599 554455,, rreesspp.. 660088 993399 337733
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
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 sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

Ladislav Janovec, veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti 
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti 
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi 
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem napříč všemi obory nehledě 
na místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi 
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude 
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý 
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme 
každopádně zavedli a řídíme se jimi jako fi rma i jako jednotlivci. 
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii – 
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci, 
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost 
a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk 
učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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V uplynulých letech jsme se již několikrát věnovali historii nepomuc-
kých škol. Naposledy byla v červenci letošního roku vzpomenuta osob-
nost prvního rektora zdejší piaristické koleje a ředitele hlavní 
a nižší reálné školy Josefa Ondřeje Liboslava Rettiga. 
Tentokrát rovněž zabrousíme do školního pro-
středí, ovšem z poněkud jiného úhlu pohledu. 
K životu vzdělávacích institucí ve městech 
i na venkově totiž patřily také inspekce 
a kontroly. Při příležitosti 195. výročí 
narození si proto představíme jednoho 
z inspektorů, jenž kdysi nepomucké 
školy opakovaně navštěvoval. 

Pavel Jehlička přišel na svět  
25. října 1826 v Benešově. Po stu-
diích byl jmenován suplentem 
(vyučujícím, který dosud neměl 
všechny potřebné zkoušky) na 
gymnáziu v Jindřichově Hradci, 
poté v Hradci Králové a v Chebu. 
Tady se po vykonání zkoušek z pří-
rodovědného odboru stal řádným 
středoškolským učitelem. Později 
působil v Praze na akademickém 
gymnáziu, čímž se mu splnilo přání, 
aby se do proslulé vzdělávací instituce, 
kde kdysi sám studoval, vrátil tentokrát 
v pozici pedagoga. Následně se vydal na 
dráhu školního dozorce, již završil roku 
1875, kdy se stal okresním školním inspekto-
rem na Plzeňsku a Přešticku. Do Plzně se s ním 
odebrala manželka Františka, rozená Gabrielová, 
jež přišla na svět 26. května 1827 v Benešově, dále dcera 
Marie, narozená 30. května 1857 v Chebu, dcera Františka, 
narozená 27. března 1860 tamtéž, a syn Ladislav, který přišel na svět 
rovněž v Chebu 4. srpna 1861.

Z titulu své funkce se Jehlička zdržoval i v Nepomuku, jak si uká-
žeme na příkladu zdejších chlapeckých škol (obecné a měšťanské), 
které tehdy spravoval řád piaristů. Inspekci v nich provedl 13. května 
1875 a poté znovu v říjnu téhož roku. O četnosti kontrol ve sledo-
vané době svědčí například rok 1876, kdy nejprve 17. května vykonal 
zkoušku z náboženství vikář Jan Kratochvíle, potom ve dnech 20. až 
22. května navštívil všechny třídy chlapecké obecné a měšťanské školy 
provinciál piaristického řádu, 26. října přijel okresní školní dozorce 
a od 23. do 27. listopadu se v Nepomuku zdržoval ještě zemský školní 
inspektor. Pavel Jehlička se znovu objevil již 8. března 1877. V roce 1878 
dorazil 18. března a hned po příjezdu zavítal do měšťanské školy. Na 
konci návštěvy se vyjádřil uspokojivě o prospěchu, kázni i docházce. 
Obdobně se vyslovil rovněž při kontrole 17. dubna 1879. V Nepomuku 
pobýval také od 8. do 11. listopadu 1879, kdy ukončil inspekci učitel-
skou konferencí, jíž předsedal. V listopadu 1880 vykonal Jehlička pro-
hlídku zdejší chlapecké obecné školy a měšťanskou školu zkontroloval 
v dubnu 1881. Inspekce se odehrála též 11. května 1882, kdy okresní 
školní dozorce navštívil vyučování ve druhé a třetí třídě obecné školy 
chlapecké. Dne 21. června 1882 kontroloval opět měšťanskou školu 
a účastnil se výuky dějepisu, náboženství, přírodopisu, fyziky, geomet-
rie a aritmetiky. Roku 1883 zavítal do Nepomuku v březnu a červnu, 
kdy měl sice v plánu prohlídku škol v okolí, ale při této příležitosti se 
zastavil také ve druhé třídě zdejší obecné školy chlapecké, protože 
její učitel nebyl při dřívější inspekci přítomen. 

Pavel Jehlička zemřel v Plzni 16. září 1883 ve věku nedožitých  
57 let. Smutná zpráva se rychle rozšířila, k čemuž přispěl i nekro-
log v Národních listech, který hned o den později veřejnosti při-
pomněl jeho profesní dráhu a publikační činnost. Pohřeb se 

konal 18. září za velké účasti zástupců 
úřadů a především značného množ-

ství učitelů. Místo posledního odpo-
činku nalezl na hřbitově u kostela 
Všech svatých. Doplňme, že jeho 
manželka Františka skonala v Plzni 
23. srpna 1887.

Informace o  Jehličkově smrti 
byla zaznamenána i do pamětní 
knihy obecné chlapecké a měš-
ťanské školy v Nepomuku: „Hned 
při počátku nového školního roku 
školství okresu našeho velikou 
utrpělo ztrátu úmrtím pana c. k. 
okresního školního inspektora 
prof. Pavla Jehličky. Zemřelť v noci 
o 1 hodině na neděli 16. září, maje 

věku svého 57 let. Zesnulý churavěl 
již nějaký čas, ač zdálo se, že nikoliv 

povážlivě, neboť pracoval stejně pilně 
jako jindy, ano v posledních dnech zvláště 

velice byl čilý. Ještě v samý předvečer smrti 
své zaměstnával se horlivě pracemi, jichž se 

mu hojně při začátku školního roku nahrnulo. 
Zpráva o jeho úmrtí přišla neočekávaně a překva-

pila každého, kdož znal zesnulého, jenž posud byl pln síly 
a zdravé konstituce. Všeobecně vyslovována soustrast nad úmrtím 
muže povahy rozšafné, mírné, jenž po celý svůj život povinnosti 
úřadu svého horlivě vykonával.“ Zápisy o Jehličkově skonu najdeme 
i v pamětních knihách z jiných míst. Pro ilustraci můžeme uvést 
patetická slova školní kroniky z nedaleké obce Mileč: „Jako bleskem 
rozlétla se truchlivá ta zvěst a mnohé srdce prudký zkrušil bol, svěd-
čící o tom, jaké lásky získal si zesnulý svým působením, tou činností 
úmornou až k poslednímu dechu, až ku prahu života a smrti […].“ 

Je rovněž nezbytné naznačit alespoň základní obrysy Jehličkových 
publikačních aktivit. Proslul především coby autor učebnic, z nichž 
lze uvést například práce Nauka o nerostech, Krátký přírodopis rost-
lin nebo Stručný přírodopis všech tří říší. Knihy sestavoval přehledně 
a srozumitelně, a tak je vyučující mohli použít nejen ve škole, ale 
posloužily jim i ve chvíli, kdy se připravovali na složení zkoušek uči-
telské způsobilosti. Psal také povídky pro mládež. Do této kategorie 
patří Vánoce ve Lhotě Zálabské a pohled do života v 18. století s názvem 
V knihách byla jejich spása. Mládeži sloužila i díla Svět v obrazích či 
Obrazy z krajin vzdálených. Vedle toho se Pavel Jehlička věnoval poezii 
a publikoval v pedagogických časopisech, jako byl list Škola a život. 
Přispíval do Riegrova Slovníku naučného a spolupracoval též na edici 
Světozor pro dům a školu.

Závěrem ještě dodejme, že Jehličkovým nástupcem na postu okres-
ního školního inspektora se stal Julius Koráb, který do Nepomuku 
poprvé zavítal ve dnech 3. a 4. července 1884. Ve funkci setrval do 
roku 1890, kdy jej během slavnostní řeči při svěcení školní budovy 
v Železném Újezdě náhle postihly zdravotní problémy, jimž 3. září 
podlehl. Tělo zemřelého bylo poté převezeno do Plzně, kde se 6. září 
1890 konalo poslední rozloučení.  

Lenka Špačková
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Školní inspektor Pavel Jehlička

Školní inspektor Pavel Jehlička, zdroj: Národní album: sbírka podobizen 
a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých, 

Praha 1899, s. 270.
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Venkovní pátrací hra pro celou rodinu
Vhodná i pro nejmenší děti a kočárky
Výběr ze 2 tras a 2 variant haní (pro malé a větší děti)
Začátek i konec trasy u vstupu do areálu zámku Zelená Hora
Mo�nost zapojení do soutě�e o ceny 

P R O   V Y C H U T N Á N Í  H R Y  N A P L N O  D O P O R U Č U J E M E  P O Ř Í D I T  N Á S  T A J E M N Ý

B A L Í Č E K  P R O  M E N Š Í  D Ě T I  A  B A D A T E L S K Ý  L I S T  P R O  V Ě T Š Í  D Ě T I .  K  D O S T Á N Í  V

I N F O C E N T R U ,  V  R E S T A U R A C I  N A  V Y S K O Č I L C E .

 v lese pod Zelenou horou do 31.9.2021

beruska-nepomuk.webnode.cz

Máte problém se svým počítačem 
nebo notebookem?

Pomůže vám firma BEST IT s.r.o. 

 Rychle, levně, spolehlivě
v sídle společnosti i v pohodlí 

vašeho domova

Nainstalujeme nebo opravíme váš počítač, notebook, 
televizor a chytrý telefon, zajistíme pravidelný servis, nau-

číme vás základní ovládání a mnoho dalšího 
dle vašich požadavků.

VYTVÁŘÍME TAKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
JIŽ OD 10 000,-

BEST IT s.r.o
Tel: 723 551 433

www.bestitcz.eu  / servis@bestitcz.cz   
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„Pšeničky Johánkovi“

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 

12.9.2021
10.15 hod.

KOTOUŇ

Městské muzeum a galerie Nepomuk 
Vás zve na výstavu obrazů  

Jany Vopalecké 
Ten, který čeří hladiny  
Na výstavě budou k vidění i vitráže dcery Kateřiny Vopalecké. 

Vernisáž se uskuteční v sobotu 2. 10 od 15:00 hodin. 
Při vernisáži je plánované vystoupení sboru Canto nepomucenum. 

2. 10. – 13. 11. 2021 
Otevřeno úterý – sobota 10:00 – 16:00 

Městské muzeum a galerie Nepomuk 
Vás zve na výstavu obrazů  

Jany Vopalecké 
Ten, který čeří hladiny  
Na výstavě budou k vidění i vitráže dcery Kateřiny Vopalecké. 

Vernisáž se uskuteční v sobotu 2. 10 od 15:00 hodin. 
Při vernisáži je plánované vystoupení sboru Canto nepomucenum. 

2. 10. – 13. 11. 2021 
Otevřeno úterý – sobota 10:00 – 16:00 
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

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

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707,  fenix@urad-nepomuk.cz , youtube, Instagram

V srpnu proběhl náš třetí příměstský tábor a všichni byli tak nadšení, 
že zvažujeme pořádání i během jiných prázdnin v roce (podzimní, 
jarní). Máte zájem? Napište nám!

Od 5. září začínáme spoustu seminářů a od 16. 9. i pravidelné kurzy 
(některé kurzy pro dospělé již od 6. 9.). Některé kurzy jsou již obsa-
zené z minulého roku, pouze převádíme platné přihlášky do dal-
šího pololetí a nepřijdete tedy o již zaplacené kurzovné. Přihlášky 
jsou závazné po zaplacení před zahájením kurzu, kurzy i semináře 
můžeme otevírat pouze při naplnění minimální kapacity.

Otevřený Fénix – domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo zrca-
dlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, jóga-
matky). Vstupné 100 Kč

Spolu venku s Fénixem pro děti 7+, předběžně čtvrtek 15:30–17:00 
hodin. Co nejvíce venkovní kroužek. Lucie Korbová, Petr Stejskal, 
Lukáš Barák.

DIy Vyrob si sama pro slečny 10+, předběžně úterý 15:00–16:30 hodin, 
vyrábění praktických věcí – kosmetiky, jídla, šití... Lucie Korbová, 
Klára Kučerová a další.

Od 18. 10. Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – pondělí 19:20–20:30. 
Ve stylu Rueda de Casino se tancuje v kruhu a partneři se střídají za 
letu během tance. Michal a Markéta Kabátovi.

Teraristika pro děti 7+, den a čas konání je v přípravě. Práce s živými 
zvířaty, teorie, ukázky, diskuze a poradenství s Ellou Smith. Děti 
7–10 let a 11+.

5. 9. 14:00–15:30 a 16:00–17:30 Ukulele pro začátečníky a mírně 
pokročilé 8+ s lektorkou Hudební školy ABC v Praze Martinou Kout-
nou. Možnost zapůjčení nástroje. Přihlášení a platba předem, do 
poznámky napište, na kterou úroveň se hlásíte (250/350 Kč).

6. 9. 18:00–20:00 hodin Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reit-
spiesovou. Jednoduché techniky na ošetření sebe i blízkých – masáž 
se provádí na oblečených klientech. Přihlášení a platba předem,  
350 Kč (senioři a ženy na MD 250 Kč). 

8. 9. 3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný kurz. 
Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny. 16:00–17:30 pro děti 
10+ a 18:00–20:00 pro dospělé (150/250 Kč) Lukáš Barák.

11.–12. 9. Úvod do designu permakulturní zahrady. Praktický semi-
nář, na kterém můžete konzultovat své návrhy, vede Ing. Alena 
Gajdušková. Sobota 10:00–17:00, neděle 10:00–14:00. 2500 Kč při-
hlášení a platba předem.

12. 9. 15:00–18:00 hodin Malování na hedvábí – obrázek/šálka. 
Krásná tvořivá technika s Ivetou Hovorkovou, materiál na jeden 
výrobek je v ceně. Přihlášení a platba 390 Kč předem.

13. 9. 18:00–20:00 hodin Značení a certifikáty potravin (co je eko, 
bio, fairtrade a proč?). V září mají biopotraviny „svátek” a tak si 
povíme, jak se vyznat v jejich světě. Praktická přednáška, Lucie 
Korbová, 200 Kč.

15. 9. Bezpečně online – interaktivní přednáška na téma bezpečnosti 
na internetu s lektorkou DDM Horažďovice Věrou Mikušovou. V čase 
15:30–16:30 pro děti 6–12 let a 17:00–18:30 pro děti 12+ a dospělé, 
150/200 Kč.

19. 9. Tvoření mandal technikou dotting (tečkování) akrylovými bar-
vami, 14:00–18:30. V ceně 1800 Kč je veškerý materiál a připravené 
plátno + další plátno jako dárek domů. Kateřina Karez, přihlášení 
a platba předem do 8. 9.

3. 10. 14:00–18:00 hodin Konzervování bez elektrické energie – 
praktický kurz s Alenou Gajduškovou, 540 Kč. Teorie uchovávání 
úrody a potravin a praktické ukázky (zpracování ovoce, zeleniny, 
mléčné kvašení).

7. 10. 18:00–20:00 hodin První z praktických přednášek pro posi-
lování spokojenosti – Jak na stres. Jaké cvičení a tréninky nám 
pomohou předejít dalšímu stresu? Prostor bude i na odpovědi 
na vaše konkrétní dotazy z reálných situací. S koučem Michalem 
Holíkem, 290 Kč.

9. 10. a 16. 10. Tvoření květináčů z cementu 16:00–19:00 hodin a dodě-
lání výrobku 16. 10. 16:00–18:00 hodin. Z připraveného materiálu 
vyrobíte jeden cca třílitrový květináč. Marie Krausová, cena 490 Kč, 
přihlášení a platba předem.

11. 10. 18:00–20:00 hodin Greenwashing a další pojmy z “ekobio” 
světa. Jak se vyznat a inspirovat, praktická přednáška. Lucie Kor-
bová, 200 Kč.

17. 10. 16:00–18:00 hodin První praktické povídání o bylinkách 
s Alenou Gajduškovou, podzimní téma „kořeny”. Co, jak a kdy sbírat, 
jak zpracovávat. 250 Kč.

23. 10. 11:00–13:00 hodin Bollywood. Tanec indického Hollywoodu, 
seminář v indických veselých rytmech je vhodný i pro začátečnice. 
S pražskou lektorkou Vendulkou Pánkovou, 340 Kč.

23. 10. 14:00–18:00 hodin Zdravé pánevní dno. S akreditovanou 
lektorkou Vendulkou Pánkovou. Přihlášení a platba 900 Kč předem.

24. 10. 15:00–18:00 hodin Tvoření upcyklovaných šperků se Zuzanou 
Smithovou. Přihlášení a platba 390 Kč předem.

6.–7. 11. Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravot-
nických znalostí pro pedagogy. Dotace 20 hodin. Akreditace MŠMT. 
Přihlášení a platba 1900 Kč předem do 24. 10.

 
Kancelář v září: 
bude upraveno podle probíhajících kurzů
po, út, čt, pá: 9:00–15:00 hodin, st 14:00–17:00 hodin

Lucie Korbová a tým Fénixu

Nabídka Fénixu v novém školním roce

Nové kurzy: více kurzů a detaily najdete na našem webu

Semináře: Kompletní přehled a detailní popisy 
najdete na našem webu
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Svatojánský koutek

Není mi známo, kdo je autorem dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého 
připevněné na rovněž dřevěných nosítkách, která stojí po většinu 
roku v presbytáři farního kostela sv. Jakuba v Nepomuku. Jde o sochu 
procesní, jež je o poutích (v březnu a v květnu) nesena v průvodu 
před mší svatou z budovy arciděkanství do kostela sv. Jana. Před 
jubilejními oslavami v roce 2021 byla socha 
restaurována sochařem Václavem Česákem. 
Socha putuje nejen po nepomucké Plzeňské 
ulici, ale každoročně je nesena v průvodu při 
pražských svatojánských slavnostech Nava-
lis z katedrály sv. Víta Nerudovou ulicí na 
Malostranské náměstí a odtud na Karlův most 
na místo, odkud bylo svrženo do Vltavy umu-
čené Johánkovo tělo. Socha však navštívila 
i jiná místa, uctívající našeho svatého rodáka – 
např. obec Čepice, kde mají na mostě unikátní 
skleněnou sochu SJN od Vladimíry Tesařové.

Autor procesní sochy vytvořil našeho světce 
známým způsobem – v kanovnickém šatu, 
s biretem na hlavě, s křížem a palmovou rato-
lestí v ruce. Ale dodal jí jeden detail, který na 
jiných nepomuckých sochách či na sochách 
v okolí Nepomuka nenajdeme a který krásně 
souzní s tím, že socha je „putující“: na světcově 
hrudi je ztvárněn na závěsu malý obrázek. 
Je to odkaz na reliéf Madony, tzv. Palladium 
země České, uložené v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Bole-
slavi, městě, kde byl roku 935 zavražděn sv. Václav. Právě k Palladiu 
podle legendy putoval sv. Jan, mariánský ctitel, před svým umučením.

 Udělejme nyní vsuvku a povězme něco o duchovním klenotu naší 
země, Palladiu země české – měděném reliéfu zobrazujícím Pannu 
Marii s Dítětem. Je to klenot mající spletitou historii (není zde místo 
na její vyprávění), srovnatelný svým významem se svatováclavskou 
korunou. Má ochraňovat českou zemi, český národ. Historik Jan Royt 
datuje jeho vznik k roku 1380, ale legenda praví, že obraz dostala od 
sv. Metoděje při svém křtu sv. Ludmila, po její smrti jej měl nosit 
sv. Václav; z hrudi zavražděného knížete pak prý sňal obraz jeho sluha, 
blahoslavený Podiven, aby se nedostal do rukou Václavových vrahů, 
a zakopal jej do země na vršku za Boleslaví, kde jej po více než dvou 
stech letech vyoral jeden rolník. V těch místech byla vystavěna kaple 
Panny Marie a obraz do ní umístěn. Místo, spjaté s mnoha zázraky, 
se stalo nejstarším poutním mariánským místem v Čechách. Počát-
kem 17. století byl zbudován na místě kaple velký barokní kostel Panny 
Marie Nanebevzaté. Jako Poláci uctívají Pannu Marii Čenstochovskou, 
Bavoři Pannu Marii Altötingskou a Katalánci Černou Madonu Mont-
serratskou, Češi mají svoji Matičku Staroboleslavskou.    

V roce 2009 byl zhotoven obrazu nový stříbrný rám s polodraho-
kamy a roku 2014 proběhla korunovace novými zlatými korunkami 
s diamanty, požehnanými papežem Františkem. Když byl v roce 2020 
naložen na loď ve Staré Boleslavi Mariánský sloup, aby byl pak vezen 
do Prahy, přišel s Palladiem na palubu lodi probošt staroboleslavské 
kapituly, jenž je osobním strážcem Palladia, a sloupu požehnal! Palla-
dium je známé v celém světě. Jeho kopii mají i v americké Philadelphii, 
kopie jsou i v některých našich kostelech, např. v Kutné Hoře (z roku 
1708), porůznu i v domácnostech. V litoměřickém kostele Všech sva-
tých je na vrcholu oltáře svatého Jana Nepomuckého obraz Panny 
Marie Staroboleslavské, jenž naznačuje Johánkovu úctu k ní.

Vraťme se k poutníku sv. Janu. Je možné, že putoval z Prahy do 
Staré Boleslavi stejnou cestou, po níž bylo vezeno mrtvé tělo sv. Vác-
lava do Prahy. Cestou, jež byla o více než sedm století později nazvána 
Via Sancta (nebo také Via Maria) a na níž bylo vystavěno v roce 1692 
zásluhou kutnohorských jezuitů 44 výklenkových mariánských kap-

liček jednotného vzhledu (v Litaniích lore-
tánských je totiž 44 invokací k Panně Marii), 
vzdálených od sebe cca 500 metrů, což je při-
bližně délka Karlova mostu. Do dnešní doby 
se bohužel zachovalo jen sedmnáct kaplí, vět-
šinou prázdných. Každá nesla jméno podle 
donátora – třicátou šestou kaplí ve směru 
od Staré Boleslavi je Šternberská kaple, kde 
bývala kopie Panny Marie Zelenohorské. 
Nepomučtí poutníci s P. Slávkem Holým se 
v roce 2016 u této kaple zastavili a pomodlili. 
Několik měsíců poté nechal P. Slávek zask-
lít rytinu Panny Marie Zelenohorské a Pavel 
Motejzík ji odvezl a do prázdné kaple zavěsil. 
Doufejme, že tam stále je!

Soch a obrazů sv. Jana Nepomuckého 
jakožto poutníka do Staré Boleslavi není 
v Čechách nadbytek, ale nejedná se o oje-
dinělosti. My, kteří jsme zvyklí poznat 
ihned sochu našeho světce, ve ztvárněních 
sv. Jana – poutníka našeho Johánka na první 

pohled nepoznáváme. Neobvyklé pojetí SJN nalezneme například 
v Kadani: pískovcová socha z roku 1741 autora C. J. Weitzmanna 
znázorňuje poutníka s holí v ruce, pohlížejícího doleva na trojboký 
jehlan s rokají a trojičným symbolem ve vrcholu. Atypický obraz 
SJN vlastní biskupství královéhradecké – olej na plátně od nezná-
mého mistra z 18. století znázorňuje sv. Jana v prosté klerice jako 
poutníka do Staré Boleslavi. SJN jako poutníka ze Staré Boleslavi lze 
uvidět na obraze malovaném Josefem Mathauserem nikoli na plátně, 
ale na měděném plechu, a to na oltáři SJN v interiéru staroboleslav-
ského kostela, na jehož průčelí v dolní nice vítá návštěvníky opět 
socha SJN. U kostela Zvěstování Panny Marie v Ostřetíně (Pardubický 
kraj) stojí socha SJN z roku 1740 – světec je tu zobrazen s holí v ruce 
a kloboukem v podpaží. V Kolíně je sousoší sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Barbory z roku 1735 od neznámého umělce – mezi oběma světci 
na vrcholu obelisku je reliéf obrazu Panny Marie Staroboleslavské. 
Zde se zastavovala procesí pořádaná kutnohorskými jezuity (proto 
socha sv. Barbory, patronky horníků a Kutné Hory), putujícími – 
podobně jako sv. Jan (jak praví legenda) – z Chrudimi přes Kutnou 
Horu a Kolín do Staré Boleslavi. V Poděbradech stojí na mostě socha 
SJN, jež má po boku andílka přidržujícího kartuš s Palladiem. Dalo 
by se pokračovat dál… Jistě by bylo zajímavé shromáždit do jedné 
publikace všechny sochy a obrazy na našem území, které ztvárňují 
téma sv. Jana – poutníka k Palladiu. Zmiňme ještě zajímavou sochu 
nedaleko poutní kaple P. Marie u Studánky (blízko východočeské 
Dobrušky). Úředník očištěný z křivého obvinění tu dal postavit roku 
1760 sochu SJN putujícího ke staroboleslavskému Palladiu, pod níž 
je latinský nápis: „Místo, kam kráčí, není cílem poutníku Janovi, 
mnohem dále, až v nadhvězdné končiny stoupá.“

Kéž na jeho přímluvu jednou v ty končiny také vystoupáme!                 

Marie Bílková

Sv. Jan Nepomucký – poutník k Palladiu země České

Palladium země České, zdroj: wikipedie
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Při příležitosti svátku sv. Auraciána, mučedníka, ochránce města 
České Budějovice a spolupatrona Čech, se v úterý 3. srpna konala 
v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích slavnostní mše 
svatá, na které sídelní biskup Mons. Vlastimil Kročil udělil čtyřem 
osobnostem stříbrné Medaile sv. Auraciána. Touto medailí jsou 
oceňováni lidé, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o šíření 
křesťanských hodnot a výrazně přispěli k rozvoji českobudějovické 
diecéze a jejího duchovního života.

Jedním z  oceněných je Martin Kulíšek z  farnosti Kasejo- 
vice-Budislavice.

Převzal ocenění 2. stupně – stříbrnou medaili sv. Auraciána – za 
zásluhy a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze. Narodil 
se v Olomouci, ale značnou část života prožil v Prostějově. Budi-
slavice, kam přijížděl pravidelně od 70. let, se mu staly trvalým 
domovem v posledních patnácti letech. Přestože byl v 50. letech 
jeho starší bratr odsouzen za rozvracení republiky, podařilo se 
mu vystudovat grafickou školu a mohl pracovat v oblasti kultury 
na několika státních institucích, mezi nimi např. v „Parku kul-
tury a oddechu“ nebo v dnešním „Moravském divadle“ v Olo-
mouci. V porevolučním období pracoval několik let v olomoucké 
„Arcidiecézní charitě“ a zúčastnil se i několika zahraničních misí 
v Jugoslávii, Ukrajině a Bělorusku. Před dvaceti lety se stal iniciá-
torem a duší několikaleté rozsáhlé opravy budislavického kostela 
sv. Jiljí a jeho okolí. Tento kostel se tak stal krásným a důstojným 
Božím stánkem. Pan Kulíšek o něj dodnes nejen pečuje, ale tam 
také organizuje nejrůznější kulturní akce, přednášky a koncerty, 
které se těší velké oblibě.

Další medaile obdrželi Dagmar Jandová z  farnosti Pelhři-
mov, Josef Malík z farnosti Borovany a Jiří Míchal z Českých  
Budějovic.

Zdroj: Biskupství českobudějovické, 
www.bcb.cz

Českobudějovická diecéze  
ocenila Martina Kulíška 
z Budislavic

V sobotu 7. srpna jsem si po obědě rozevřela rozečtenou knihu, kterou 
jsem od předchozího večera „hltala“ a nemohla se od ní odtrhnout. 
Ale protože jsem věděla, že od 15 hodin bude před tojickou kapličkou 
sloužena poutní mše svatá, nedělalo mi až tak velký problém knihu 
zaklapnout. „Nejet do Tojic na pouť pro mne vlastně už nepřichází 
v úvahu,“ přemýšlím nahlas.

Přijet do centra Tojic o pouti ke kapličce, to je pohlazení. 
Tráva všude vzorně posekaná, květiny v nádobách u zastávky 
i v jiných zákoutích, také málo oken je bez nich. Prostě útulno. 
Kaplička pořád „v rychtyku“, samozřejmostí jsou lavice a stan 
před ní, na obětním stole, kde bude celebrována mše sv., sně-
hobílý vyšívaný ubrus a květiny. Tojičtí to umí připravit! Tojičtí 
umí i po mši sv. mile pozvat do prostor obecního úřadu na 
„gulášek“, a  to všechny přítomné na mši! Kdo by odolal? Na 
stole jsou koláče, nakrájená cibule, v kuchyni Jindra Kříž, pan 
starosta Trhlík úslužně roznášející pití, venku lavice pro další 
hosty, prostor pro soutěž v pétanque vzorně připravený, roz-
hodčí s metrem též, i fotograf. Nakonec mě docela mrzelo, že 
jsem se do soutěže nepřihlásila…

Ale veřejně se přihlašuji k tomu, že mám tojickou pouť moc ráda! 
Lze tam zažít to, čemu se říká sousedská pospolitost. Kdopak by toho 
nebyl rád účasten?

Upřímné díky, Tojičtí, za vynaložené úsilí, aby se hosté cítili 
příjemně! 

 
Marie Bílková

Člověk tam opravdu rád jede

Poutě v Nepomuku  
a okolí v měsíci září

Ne 12. 9. v 9.30 Kotouň, kostel Narození Panny Marie 
– poutní mše svatá
v 10.15 Koncert „Pšeničky Johánkovi“
Ne 12. 9. v 15.00 Jarov u Prádla, kaple Panny Marie 
– poutní mše svatá
Ne 19. 9. v 11.00 Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže 
– poutní mše svatá
Ne 19. 9. v 15.00 Radochovy, kaple sv. Ludmily 
– poutní mše svatá
ÚT  28. 9. v 10.00 Žinkovy, kostel sv. Václava 
– poutní mše svatá

foto Petr Samec
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VŠECHNY AKTUÁLNÍ POZICE NALEZNEŠ
NA NAŠICH STRÁNKÁCH

WWW.PROMINENTSYSTEMS.CZ/KARIERA/

K A R I E R A @ P R O M I N E N T . C O M  
+ 4 2 0  3 7 8  2 2 7  2 1 1  

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ
V BLOVICÍCH

PŘIDEJ SE K NÁM

Hledáme
Operátory
výroby
do Chlumčan

since 1883

do Chlumčan

33.000 Kč
 5 týdnů dovolené

 13. plat
 37,5 hodin / týdně

   benefi ty od 15 900 / rok

Stabilní práce na kariera.rako.cz

tel.: 378 022 750



SpolehlivoSt, kvalita, 
rychloSt a Solidní ceny.

výročí / inzerce

L´OR special drinks s.r.o. 
Sídlo: Losiná 299, 332 04 Nezvěstice 
Výrobna: Prádlo 82, 335 01 Nepomuk 
IČO: 61171590 
Tel.: 371 591 722, 777 300 659 

 

Přijímáme ovoce na pěstitelské pálení 
 

Ceny a informace na sezónu 2021/2022 

Od 1.8.2021 platí tyto ceny: 

190,- CZK za 1 l ovocného destilátu 50% vč. daní 
     1,- CZK za 1 kg přípravy kvasu 
   15,- CZK za prázdnou láhev 1 l vč. etikety a zátky, láhev je vratná 
   24,- CZK za staření (zušlechtění) 1 l destilátu  
 

Orientační množství ovoce, které je potřeba na získání 1 l destilátu: 

Jablka dobře vyzrálá podzimní                                                                  13 - 16 kg 

Švestky a pološvestky                                                                                  12 - 14 kg 

Hrušky - dle vyzrálosti                                                                                 14 - 18 kg 

 

Tyto údaje o množství jsou jen orientační, vždy záleží na odrůdě a stupni vyzrálosti ovoce. 
Ovoce nesmí být nahnilé a mělo by být alespoň z větší části zbaveno stopek. 

Množství od 200 kg si můžete nechat samostatně vypálit. 

Info na tel.: 777 300 659. 

Odpovědná osoba: Jiří Černý, jednatel     

 

Připomínáme si pět let od chvíle, kdy nás navždy opustil malíř 
a novinář Richard Böhnel z Milče. 

PhDr. Richard Böhnel (23. 12. 1929 – 12. 8. 2016) byl vystudo-
vaný grafik, textilní návrhář, žurnalista s doktorátem filozofie, 
redaktor, který se věnoval i novinové kresbě a ilustraci.

Na penzi se přestěhoval s manželkou z Prahy do Milče, aby se 
mohl věnovat malování. 

Sám o tom řekl: „Pokud jsem aktivně pracoval v deníku Mladá 
fronta, tedy do roku 1969, kdy jsem byl ze známých důvodů 
„odejit“, cítil jsem se být novinářem–výtvarníkem. Pak už defi-
nitivně převládl výtvarník. Proto také, když vzápětí po převratu 
za mnou přišli kolegové z redakce a nabídli mi návrat, s díky 
jsem odmítl s tím, že odcházím do důchodu a odjíždím malovat 
do Milče, což jsem myslel smrtelně vážně a také se na ten oka-
mžik léta těšil. To rozhodnutí považuji dodnes za jedno z nej-
moudřejších v mém životě.“

Od té doby svým jemným působením kultivoval celý kraj. 
Například organizoval výstavy, besedy a koncerty, psal do Nepo-
muckých novin a zasloužil se o opravu milečských varhan.

Jeho odkaz nezanikl, milečské varhany dodnes hrají, jeho 
obrazy dělají radost v desítkách domácností a jeho bronzová 
busta se nachází v Rodném domě Augustina Němejce v Nepo-
muku, kde si ji spolu s fotografiemi můžete prohlédnout i vy.

Rozhovor s Richardem Böhnelem, z něhož je i výše uvedený citát, 
otiskly Nepomucké noviny 08/2015 a vzpomínková příloha vyšla 
v čísle 10/2016.
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Před pěti lety zemřel 
Richard Böhnel

foto Jiří Beroušek

KominicKé práce
kontroly / čištění / revize

Kontakt:
Jiří Filip

Havlíčkova 204 / 335 61 Spálené Poříčí
tel: +420 725 386 501

e-mail: info@kominictvifilip.cz

www.kominictvifilip.cz
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12. 9. Malování na hedvábí – výroba originální šály nebo obrázku 
z hedvábí s lektorkou Ivetou Hovorkovou, od 15.00 do 18.00 ho- 
din, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné  
390 Kč

13. 9. Značení a certifikáty eko, bio, fairtrade potravin (přednáší Lucie 
Korbová), od 18.00 do 20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit 
Fénix Nepomuk, kurzovné 200 Kč

15. 9. Bezpečně online – interaktivní přednáška na téma bezpečnosti 
na internetu pro děti i dospělé s lektorkou DDM Horažďovice Věrou 
Mikušovou, od 15.30 do 16.30 hodin (pro děti 6–12 let), od 17.00 do 18.30 
hodin (pro děti 12+ a dospělé), Centrum volnočasových aktivit Fénix 
Nepomuk, vstupné 150 Kč / 200 Kč

16. 9. – 28. 11. Výstava Nebe bylo plné hvězd, kostel sv. Jakuba, 
prohlídka možná přes Svatojánské muzeum, vernisáž 16. září  
v 18.00 hodin

17. 9. Kardinál Beran a perzekuce věřících na Nepomucku – přednáší 
Stanislava Vodičková, DiS. z Ústavu pro studium totalitních režimů, 
od 18.00 hodin, sál arciděkanství Nepomuk, vstupné dobrovolné, 
uskuteční se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

17. 9. Darewin live show, Zelenohorská pošta, zelenohorskaposta.cz

18. 9. Zelenohorské vinobraní – pestrý hudební festiválek s chutí vína. 
Brass Band (orthodox dixieland), Báro Motoris (romale, jidiš a jiné 
východoevropské lidové písně), B.J.B. (folk, pop, reggae…), Radosta 
(instrumentální rock pro milovníky filmu Kulový blesk). Zelenohor-
ská pošta Nepomuk, vstupné dobrovolné 

18. 9. ARAKAIN, od 18.00 hod., zámek Zelená Hora, vstupné v před-
prodeji na https://www.ticketstream.cz

19. 9. Malování mandal technikou dotting (tečkování) akrylovými bar-
vami  s lektorkou Kateřinou Karez, od 14.00 do 18.30 hodin, Centrum 
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 1800 Kč

25. 9. Vinobraní (více než 10 vinařství, burčák, ochutnávka vín) – večer 
Kabát revival Plzeň, zámek Zelená Hora, více na www.cernibaroni.cz

do 31. října Venkovní pátrací hra Za tajemstvím sv. Jana – stanoviště 
s různými úkoly v okolí Zelené hory (Během dne vhodné pro rodiny 
s malými dětmi a kočárky, po setmění pro starší děti. Aby byla hra 
prožita všemi smysly, doporučujeme obstarat dopředu tzv. Tajemný 
balíček, který bude k dispozici za dobrovolný příspěvek v Infocentru 
Nepomuk, na Knárovce nebo v autokempu Nový rybník. Připravilo 
MC Beruška, z. s.)

2. 10. – 11. 11. Ten, který čeří hladiny. Jana Vopalecká – obrazy a Kate-
řina Vopalecká – vitráže. Otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstup zdarma. Vernisáž 2. října 
v 15:00 hod. za doprovodu sboru Canto nepomucenum 

2. 10. Zdravé pánevní dno (16+) s Vendulou Pánkovou, od 11.00 do 
19.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kur-
zovné 1800 Kč

3. 10. Konzervování bez elektrické energie s Alenou Gajduškovou,  
od 14.00 do 18.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepo-
muk, kurzovné 540 Kč

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
Tel.: 371 591 167 / e–mail: infocentrum@nepomuk.cz 
Otevřeno: pondělí–neděle 8.30–11.30 / 12.00–17.00 hodin

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

Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální situaci 
ohledně pandemie a vládních nařízeních. 

NePOMUK / září 2021

11. 5. – 30. 9. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře 
zámku Zelená Hora včetně exponátů opery Libuše, otevřeno úterý–
neděle 10.00–17.00 (polední pauza 11.30–12.00), Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea

14. 5. – 30. 9. Audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla 
Jirana – fotografie z novodobých svatojánských oslav a poutí u nás 
i v zahraničí, Svatojánské muzeum, www.sjmn.cz

11. 6. – 26. 9. Filmová expozice … aneb Terazky se vrací!, Zámek 
Zelená Hora, otevřeno každý pátek, sobotu, neděli od 10.00 do 
17.00 hodin, www.cernibaroni.cz

9. 7. – 14. 9. Ve znamení tří deklarací – výstava, kostel sv. Jakuba Většího

6. 8. – 29. 9. Ozvěny baroka v Nepomuku – výstava obrazů Ateliéru K, 
otevřeno úterý neděle 10.00–17.00 hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstup zdarma

5. 9. Ukulele pro začátečníky (8+) s lektorkou Martinou Koutnou 
(Hudební škola ABC Praha), od 15.30 do 17.30 hodin, Centrum 
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 250 Kč / 350 Kč

6. 9. Shiatsu s Hanou Reitspiesovou, od 18.00 do 20.00 hodin, 
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, kurzovné 350 Kč

7. 9. Nejznámější Čech sv. Jan Nepomucký – přednáší P. Mgr. Miro-
slav Herold, Lic., SJ, od 18.00 hodin, sál arciděkanství Nepomuk, 
vstupné dobrovolné, uskuteční se za finanční podpory Minister-
stva kultury ČR

11. 9. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy, od 8.00 do 12.00 hodin, 
náměstí A. Němejce, vstup zdarma 

11. 9. Cirkousíček – pohádku pro děti zahraje Divadélko Nána,  
od 10.00 hod., Malá letní scéna Nepomuk (v případě nepříznivého 
počasí sál Městského muzea a galerie Nepomuk), vstupné 40 Kč

11. 9. Běh Nepomukem s Unibrickem – trasy různé náročnosti, 
doprovodný program, občerstvení, přihlášky elektronicky na 
www.unibrick.cz, Stavebniny Unibrick

11.–19. 9. Uzavřený šachový turnaj sv. Jana Nepomuckého k osla-
vám 300. výročí jeho blahořečení – arciděkanství Nepomuk 
(Hudební salon), pořádá ŠK Dvorec

11.–12. 9. Úvod do designu permakulturní zahrady s Alenou Gajduš-
kovou, od 18.00 do 20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit 
Fénix Nepomuk, kurzovné 2400 Kč
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okolí Nepomuka / srpen 2021

do 30. 9. DíkůVzdání aneb O kravách a lidech – výstava v prosto-
rách zámku Hradiště, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,  
www.muzeum–blovice.cz
 
do 30. 9. Království hraček ze Skašova II.  – obnovená výstava, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., www.muzeum–blovice.cz 

1.–14. 9. Výstava Židovská obec v Blovicích, Lidový dům Blovice

4. 9. Kokšíňáci – tréninky pro veřejnost zdarma, od 10.00 do 11.00 ho- 
din, Golf Club Hořehledy, další tréninky 11. 9., 18. 9., 25. 9. 

5. 9. Pohádkový les, start 9.00–10.30 hodin, zámek Spálené Poříčí  

5. 9. Cyklistický závod pro děti „Cyklisticky za zážitky“, Spálené 
Poříčí 

9. 9. – 13. 11. Obnovená krása – restaurované poklady ze sbírek 
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

11. 9. Malé historické ohlédnutí, od 10.00 do 21.00 hodin, Spálené 
Poříčí – louka nad fotbalovým hřištěm

11.–12. 9. Výstava obrazů Marty Zábrodské (u mlýnského kola), 
Spálené Poříčí – Měšťanská beseda 

11. 9. Stopy baroka – letní barokní festival na zámku Hradiště, od 
10.00 do 22.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

11. 9. Barokní koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého – Oldřich 
Vlček (housle a průvodní slovo) a Bohdana Tesařová (hoboj, vítězka 
ENKOR International Competition USA 2020), od 18.00 hodin, 
kostel sv. Michaela archanděla v Mladém Smolivci – Dožicích, 
vstupné dobrovolné (uskuteční se za finanční podpory Minister-
stva kultury ČR)

12. 9. Městská slavnost – dny eHD, od 10.00 do 17.00 hodin, Spá-
lené Poříčí – zámek, areál ve Dvoře 

12. 9. Koncert Michaely Katrákové ke cti sv. Jana Nepomuckého, od 
14.00 hodin, kostel sv. Petra a Pavla v obci Mileč, vstupné dobro-
volné, uskuteční se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

12. 9. Pšeničky Johánkovi – koncert Dětského lidového sou-
boru ZUŠ Nepomuk pod vedením Oldřicha Ondrušky a Romany 
Blankové, od 10.15 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci 
Kotouň, vstupné dobrovolné, koncert navazuje na poutní mši 
svatou (mše od 9.30 hodin)

23. 9. Krajina a možnosti jejího průzkumu – přednáška Mgr. Martina 
Loukoty, od 17.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

 

 

JAZYKOVÉ KURZY A KURZY JÓGY 
V NEPOMUKU 

PODZIM 2021 (OD 20.9.2021) 

 
KURZY ANGLIČTINY A FRANCOUZŠTINY 

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ KURZY OD ZAČÁTEČNÍKŮ PO 
POKROČILÉ 

KURZY NA MÍRU 

 
KLIDNĚJŠÍ I DYNAMIČTĚJŠÍ LEKCE JÓGY 

SKUPINOVÉ I INDIVIDUÁLNÍ LEKCE VHODNÉ PRO  

POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY 

 

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 

  

Nabídka platí od 1. 9. do 14. 9. 2021 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  1. 9. do 14. 9. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 1. 9. do 14. 9. 2021 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Gouda 48% tvs cena za 1kg                                                                
Bobík Milk Drink 250ml mix druhů                 
Rodinné 82% 200g                         
Termix s přích. MAXI 130g vybrané druhy 
Špekáčky s medvědím česnekem  cena za 1kg                                               
Písecká dušená šunka výběr. cena za 1kg                                            
Horal se sýrem cena za 1 kg 

Pohár mléčný dezert 150g mix druhů                                                       
Gouda  cena za 1kg                                                                    
Zakysaná smetana 15% 180g                                                                
Président Svěží sýr 125g mix druhů                                                       
Šunka Libušín st. cena za 1kg                                                              
Párky vídeňské Extra Dle Gusta cena za 1 kg                                      
Písecká játrová paštika cena za 1 kg

Jar prostředek na nádobí 900 ml vybrané druhy                                              
Persil duo caps Color lavender 36 praní                                                       
Persil Gel Color 40 praní    
Inspired Lak na vlasy 300 ml                                                                            
DOMA punčochové kalhoty  
                                                                                     

149,00 Kč                    
11,90 Kč

  22,90 Kč
10,90 Kč

119,00 Kč
179,00 Kč
99,00 Kč

8,90 Kč
129,00 Kč

13,90 Kč
17,90 Kč

139,00 Kč
129,00 Kč
119,00 Kč

49,90 Kč
179,90 Kč
179,90 Kč

49,90 Kč
14,90 Kč   
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Dne 17. září 2021 uplyne pět let, co nás 
navždy opustil pan František Sedláček.

Stále s láskou vzpomíná manželka, 
děti s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé.

vzpomínka

Nepomucké noviny / září 202138

Čas se nezastaví, život jde dál,
jen vzpomínka zůstává nám.

Dne 7. září 2021 uplyne šest let, kdy nás navždy 
opustil pan Josef Kovář ze Dvorce u Nepomuka.

Stále vzpomíná manželka, 
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Dne 11. srpna 2021 by oslavila 
paní Jiřina Konvalinková sté narozeniny.

Vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzní.

vzpomínka

řádková inzerce

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

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

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

Nabízím pronájem bytu 2+1 v Nepomuku Na Vinici. Tel. 604 591 641

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

Prodám palivové dřevo, délka 1 m. Tel. 603 393 517

Různě velké chromové klece do bytu či na balkon a voliérka na ptáčky  
a další potřeby k chovu. Vše zachovalé. Nepomuk. Tel. 776 153 573
 
 

Prod. málo jeté pneu; 4 ks zn. Michelin 185x70x13. Nutno vidět. Cena jen 
1200 Kč, nebo dohoda. Neponičené a nesehnatel. rozměr. Tel. 776 153 573
 
Prod. brokátový přehoz na dvoupostel 200 Kč, invalidní pojízdnou židli, není 
skládací za 300 Kč, nákupní tašku s kolečky za 100 Kč. SMS tel. 776 693 073

Prodám kruhový plast. poklop průměr 90 cm za 200 Kč a dřevěné štafle 2,5 m 
vysoké za 300 Kč. SMS tel. 776 693 073

Koupím srovnávačku se spodním protahem KDR Rojek 20–40 cm a tesařský hoblík 
na 380 V a tesařskou řetězovou dlabačku. Tel. 703 680 317

Koupím kovadlinu a výheň i polní a staré motorky Jawa, ČZ, Praga i vraky 
motorek a mačkač obilí válcový (vločkovač). Tel. 703 680 317
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1 550 m
Děti 11-14 let

1 000 m
Děti do 10 let

5 000 m
Dospělí

10 000 m
Dospělí

OBČERSTVENÍ

1 550 m
Děti 11-14 let

1 000 m
Děti do 10 let

5 000 m
Dospělí

10 000 m
Dospělí

OBČERSTVENÍ




