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75 let od konce 
druhé světové války
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s Vastimilem Lagronem

11 /  Nepomucká pouť,  
jak ji neznáme
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Příjezd americké armády Husovou ulicí v květnu 1945, na tanku britské výroby Cromwell 
sedí tehdy tříletý nepomucký občan Ladislav Čáslavský, archiv Ladislava Čáslavského
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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout 
v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by 
být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách 
zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat 
pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost 
vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Snímky v barvách
Server myheritage.com dočasně zpřístupnil možnost kolorování 
starých fotografií zdarma. Jedinečná online technologie dokáže 
v mžiku přeměnit černobílé rodinné či jiné fotografie a ukázat 
je v barvách. Podívejte se, jak se povedlo kolorovat rodinný sní-
mek Auerspergů na Zelené Hoře z roku 1909. Kolorování si může 
nyní vyzkoušet na uvedeném odkazu každý z vás, kdo má přístup 
k internetu a ve svém počítači naskenované rodinné snímky.

Originál fotografie pochází z SOA Plzeň ‑ Rodinný archiv Auerspergů

Superúplněk lákal fotografy
Z úterý 7. dubna na středu 8. dubna bylo možné pozorovat superúpl-
něk. Měsíc zářil jasněji a byl oproti běžným úplňkům zhruba  
o 13 procent větší. Nacházel se na své oběžné dráze v bodě nej-
blíže k Zemi, v takzvaném přízemí. Bezmračná obloha přitáhla 
také fotografy. V okolí Nepomuka fotil Milan Demela, který je 
autorem tohoto snímku.

foto Milan Demela

Kruhový objezd u Sokolovny byl opraven
Ráda bych vyjádřila jménem spokojených občanů dík všem, kteří 
se podíleli na projektu a odvedené práci na kruhovém objezdu 
„Na Vinici“. Opět byl  jeden důležitý problém vyřešen. Jsem pyšná 
na vedení města Nepomuku, které pracuje na těchto úpravách 
pro zvelebení našeho krásného městečka. Nynější oprava napo-
mohla na této komunikaci zvládat obtížný manévr především 
projíždějícím kamionům.

Kamila Dostálová 

Dne 9. dubna byla oprava kruhového objezdu v plném proudu, foto Pavel Motejzík
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Slovo starosty

 
 
Vážení občané,

nejprve bych chtěl poděkovat našim 
knihovnicím a pracovnicím domova dů-
chodců za nezištnou pomoc v krizovém 
období - ušití roušek pro seniory Domu 
s pečovatelskou službou a Komunitního 
domu seniorů.

Vedení města, krizový štáb i ostatní 
zaměstnanci Městského úřadu jsou nyní 
zavaleni různými pokyny a nařízeními 
takříkajíc shora.  Státní správa včetně 
Krajské hygienické stanice nám bohužel 
není ochotna sdělovat anonymní počet 
nakažených osob v jednotlivých obcích 
ORP, což by nám umožnilo lepší řízení 
krizových opatření.

Vzhledem k očekávanému propadu 
příjmů města uvažujeme také o redukci 
investic na rok 2020.

I další zprávy jsou neveselé, byli jsme 
nuceni zrušit oblíbené zahájení turistické 
sezóny Otvíráme Nepomuk a bohužel 
i naši největší městskou slavnost, Ne-
pomuckou pouť. 75. výročí osvobození 
našeho města uctíme bez plánovaných 
oslav prostým položením věnce k pamětní 
desce bez účasti veřejnosti. 

Ale buďme optimističtí, epidemiolo-
gická situace v ČR nemá hrozivé rozměry, 
vláda uvolňuje omezení podnikatelského 
i veřejného života a i ta pouť nakonec 
bude, i když jen on-line.

Přeji vám všem pevné zdraví.

 
Jiří Švec, starosta města

Rušení omezení a zpřístupňování škol

Čtyři etapy má zrychlený harmonogram postupného uvolňování podnikatelských a dal-
ších činností, který vláda schválila na svém zasedání ve čtvrtek 23. dubna. Už předtím, od 
pondělí 20. dubna začali fungovat řemeslníci, autobazary a autosalóny, farmářské trhy 
či tréninky profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definova-
ných podmínek. Rovněž se od tohoto data mohou konat malé svatby. K dalšímu zmír-
nění dochází postupně v závislosti na vývoji situace kolem pandemie koronaviru. Pokud 
se epidemiologická situace nezhorší, v pondělí 25. května by se měly otevřít i ty největší 
provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či 
sportovní akce. Informační centrum Nepomuk znovu zahájilo provoz 27. dubna, Městské 
muzeum a galerie se otevřou v úterý 12. května.

Od 20. dubna se začala uvolňovat rovněž omezení v případě škol. Jako první vláda ote-
vřela vysoké školy pro studenty posledních ročníků, následovaly individuální konzultace 
a praxe i ostatních vysokoškoláků. Od 11. května otevřou střední školy pro přípravu stu-
dentů na závěrečné zkoušky a od 25. května mohou do základních škol docházet i žáci 
prvního stupně. V květnu by také měly proběhnout bez přítomnosti dětí a rodičů zápisy 
do mateřských škol, podobně, jako se tak již v dubnu stalo u základních škol. Nejdříve 
v červnu budou moci studenti vykonat maturitní a závěrečné zkoušky. 

Městský úřad Nepomuk má od 8. dubna 
tyto úřední hodiny: pondělí, 
středa 8:00–18:00 hodin. Na telefonním 
čísle 606 064 933 je zřízena informační 
telefonní linka města Nepomuk, 
která slouží pro přijímání informací 
a vyřizování dotazů občanů ohledně 
koronaviru. Uvedená linka je v provozu 
každý všední den vždy od 8:00  
do 15:00 hodin, a to do odvolání. Nonstop 
nouzová telefonní linka pro ČR je 1212.

Přehled všech opatření najdete na straně 5 těchto novin a na hlavní stránce webu nepo-
muk.cz. Akce a události jsou na nepomuk.cz/obcan/udalosti/, případně je možné se 
o jednotlivých akcích informovat telefonicky v KIC Nepomuk na telefonních číslech  
371 591 167 a 602 328 622. Vstupenky za neodehraná představení a zrušené zájezdy 
je možné vracet v  Informačním centru Nepomuk – případně si vstupenky pone-
chat na náhradní termíny. Zároveň začalo opět fungovat předplatné Plzeňské karty 
přes infocentrum. V sobotu 23. května proběhne Farmářský trh na náměstí, bohu-
žel tradiční Nepomucká pouť se neuskuteční, jak informujeme dále v  novinách 
na straně 11. Všechny aktuální informace na www.nepomuk.cz a v NIKA-TV.

Z důvodu nouzového stavu neroznášela Česká pošta dubnové číslo Nepomuckých novin. 
Pokud ho v tištěné podobě chcete do svého archivu, vyzvedněte si ho v Informačním 
centru Nepomuk, případně stáhněte on-line v pdf na noviny.nepomuk.cz.



Nepomucké noviny / květen 20204 zprávy / tipy pro občany 

Poděkování za ušité roušky  
do domu s pečovatelskou 
službou Za Kostelem 583
 
 
Chtěli bychom poděkovat všem zlatým ručičkám: paní Ivaně 
Hatajové, Hanče Augustové, Alence Šulcové a paní Marii Kli-
mentové přímo z DPS za krásné roušky. Děkujeme, že jste na 
nás mysleli.

Obyvatelé DPS 

Nový e-shop rozváží 
potraviny v okolí Plzně
 
 
Spustili jsme nový e-shop pro rozvoz potravin po Plzni a blíz-
kém okolí https://apetitto-snajdr.eu/e-shop/. Rozvážíme mléčné 
výrobky, koloniál, mouku, čočku, hrách, fazole, maso chla-
zené, maso mražené, pochutiny, kávu, čaje, ovoce a zeleninu  
a další.

Nabízíme pomoc seniorům a ostatním občanům v tísňové situ-
aci v souvislosti s pandemií COVID-19 a nařízením vlády ohledně 
vymezených časů pro nákup potravin. 

Petr Škarecký,  
ředitel pobočky Apetitto Šnajdr 

Černé skládky budou 
monitorovány
 
 
Město zakoupilo potřebnou snímací techniku a bude monitoro-
vat kontejner u hřbitova a další plochy, které se často stávají tzv. 
černými skládkami. Při správním řízení hrozí pokuta za uložení 
nepovoleného odpadu až 10 tisíc Kč.

Město Nepomuk

Po výlovu rybníka v Žinkovech 
zůstaly mrtvé ryby
 
 
Velkou mediální pozornost vzbudil výlov rybníka Labuť v Žinko-
vech ve čtvrtek 16. dubna, při němž uhynuly tisíce ryb. Výlov se 
konal z důvodu plánované opravy pravého bezpečnostního přelivu 
rybníka, který má ve správě Klatovské rybářství a.s.

Více informací přineseme  
v příštím čísle Nepomuckých novin.

        
„Kamarád na telefonu“ 

pro seniory, pod metodickým vedení garanta – psychologa, linka 777 778 538
 

„Roušky“ 
šití i distribuce potřebným

     

„Doučování dětí ZŠ / SŠ“ 
ideálně přes vzdálené technologie, ale umíme více

   

„Hlídání dětí“ 
existuje hned několik forem pomoci s hlídáním dětí, které naši dobrovolníci nabízí

       
„Nákupy“ 

zajistíme pravidelné nákupy základních potřeb, léků všem, kteří si je zajistit
nemohou

      
„Venčení domácích mazlíčků“ 

zajistíme pravidelné venčení Vašich zvířecích mazlíčků, pokud je nemůžete venčit
sami
      

„Odborná pomoc“ 
evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, přes elektrikáře, IT

techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

COVID-19

Žádost o pomoc i nabídku pomoci můžete zadat přes portál chcipomoct.cz
 

VOLEJTE
604 229 529

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

Požaduji
pomoc

 

Nabízím
pomoc

 

COVID-19
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- Řemesla s provozovnou

- Farmářské trhy

- Autobazary a autosalóny

- Venkovní tréninkové aktivity 
  profesionálních sportovců  
  s vyloučením veřejnosti  
  v menších skupinách za přesně  
  definovaných podmínek 
  (sportovci s profesionální 
  smlouvou, vrcholoví sportovci   
  MO – AČR a MV ČR)

- Svatby do 10 lidí  
  za specifických hygienických  
  podmínek

- Provozovny do 2 500 m2

  (včetně turistických  
  informačních center), 
  pokud nejsou v nákupních  
  centrech nad 5 000 m2  
  (netýká se provozoven, 
  které budou otevírány  
  v dalších etapách)

- Autoškoly 

- Posilovny a fitness centra  
  bez využití zázemí  
  (sprchy, šatny)

- Bohoslužby do 15 osob  
  za přesně definovaných  
  podmínek  
  (povoleno již od 24. 4. 2020)

- Knihovny

- Zoologické, botanické  
  a dendrologické zahrady  
  (venkovní prostory)

- Všechny provozovny
  v nákupních centrech* 

- Provozovny nad 2 500 m2, 
  které nejsou v nákupních centrech

- Restaurace, hospody, bufety,  
  kavárny, vinotéky, pivotéky  
  s prodejem přes výdejní  
  okénko a v rámci venkovních  
  (letních) zahrádek 

- Holičství a kadeřnictví, pedikúry,  
  manikúry, solária, kosmetické,  
  masérské, regenerační  
  nebo rekondiční služby 

- Muzea, galerie a výstavní síně

- Zámky, hrady, skanzeny  
  (venkovní prostory)

- Venkovní tréninkové aktivity 
  profesionálních sportovců  
  s vyloučením veřejnosti 

- Restaurace, hospody, bufety, kavárny,  
  vinotéky, pivotéky(vnitřní prostory)

- Hotely, venkovní kempy  
  a další ubytovací zařízení  
  (včetně jejich restaurací a kaváren)

- Taxislužby (dosud nepovolené)

- Živnosti, při kterých je porušována  
  integrita kůže (tetování, piercing)

- Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní  
  aktivity za přesně definovaných podmínek

- Kulturní, společenské, sportovní akce  
  (počet osob bude specifikován)

- Zotavovací akce apod. pro děti  
  do 15 let věku

- Další včetně opatření v cestovním ruchu

- Svatby za specifických  
  hygienických podmínek

- Zoologické, botanické a dendrologické  
  zahrady (včetně vnitřních prostor)

Pondělí

25. května
Pondělí

11. května
Pondělí

27. dubna
Pondělí

20. dubna

3 421

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace

* V případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

Vyvážení směsného 
komunálního odpadu

 
 
 
 

Od 1. dubna byl zahájen letní svoz 
odpadů s četností 1x za 14 dní. 
V Nepomuku je svozovým dnem lichá 
středa, ve Dvorci sudá středa.
Kontejnery o objemu 1100 l (u bytovek) 
jsou nadále sváženy každý týden, 
tedy ve středu.
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Díky
(Zachráncům české země  
v čase pandemie koronaviru)

Díky vám všem,
kteří jste své síly dali,
během pandemie viru
lidem pomáhali.

Díky české vládě
za včasné zařízení
zákonů, které umožnily
zmírnit utrpení.

Díky lékařům, sestřičkám
za neúnavnou práci,
všem, kteří pomáhali,
se díky, vděčnost vrací.

Všem, kteří svojí prací
své zdraví riskují,
hasičům, policistům, poště,
prodavačkám, co čas svůj darují.

Nejsou to lidé slávy,
co z novin všichni znají,
jsou to jen dobré duše,
které nám pomáhají.
Vám všem, bez nichž bychom
jen těžko přežili,
Vám patří dík a odměna
za dary Vaší síly.

Snad slova díků málo jsou,
chceme však, abyste znali,
že NIKDY NEZAPOMENEME,
co jste pro národ vykonali.

Hana Gerzanicová

 

foto Pavel Motejzík, Pavel Vyskočil a archivy obcí

Společně to zvládneme

Spálené Poříčí
Nepomuk ‑ po rozdání zbylo na úřadu už jen pár 
roušek ‑ uvítáme případně další pomoc.

Lučiště u Spáleného Poříčí

Mladý Smolivec

Tojice

Nepomucké noviny / květen 2020
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Krátké zprávy

Čáp s vysílačkou je samička. V dubnu bylo podle páření potvr-
zeno, že náš čáp s vysílačkou je samička, Pepina. Původně se mělo 
za to, že čáp je samec, a protože přiletěl 19. března, dostal jméno 
Josef podle svátku v kalendáři. Skutečnost, že čáp je samička, je 
také důvodem, proč přiletěla do hnízda o něco později než její 
partner. Klobouk dolů, že samec dokázal v loňském roce po zranění 
partnerky sám odchovat potomky, naučit je létat a odletět s nimi 
do teplých krajin. Zázraky přírody v praxi.

Viktor Pešek ve Vítaném hostu. V  časopise Vítaný host 
v Plzeňském kraji (jaro 2020) najdete životní příběh nepomuc-
kého rodáka, akademického malíře Viktora Peška. Časopis včetně 
starších čísel je k dostání v Infocentru Nepomuk (otevřeno od 
26. května).

Odstartoval šestý ročník soutěže o Odpadového Oskara 
v Plzeňském kraji.  Spolek Arnika letos opět hledá obce 
z Plzeňského kraje s nejefektivnějším odpadovým hospodářstvím, 
jejichž obyvatelé do černých popelnic vyhodí v průměru nejvýše 
150 kg za rok. Vycházet přitom bude z posledních údajů z roku 
2019. Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň 
vynikající mírou recyklace nebo zajímavým nápadem pro hospo-
daření s odpadem. O Odpadových Oskarech v jednotlivých krajích 
rozhodne odborná porota a vítěze vyhlásí během letošního září.  
Své tipy může posílat každý na mail milan.havel@arnika.org. (Zdroj: 
nezisková organizace Arnika)

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
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Náš dnešní článek bude poněkud odlišný od těch předchozích. 
Přesto bychom vás rádi seznámili s případy, které nepomučtí 
policisté řešili od 15. března do 13. dubna 2020. Jako již tradičně 
začneme hříšníky, kteří porušili pravidla silničního provozu.

V podvečerních hodinách 27. března hlídka OOP Nepomuk 
zasahovala u dopravní nehody, kdy osobní automobil zn. Cit-
roën C8 vjel mezi Dvorcem a Nepomukem do příkopu a poškodil 
dopravní značení. Policistům se podařilo vypátrat vozidlo v obci 
Dvorec, kde bylo odstavené. U něj se nacházela osoba, která byla 
shledána podezřelou z dopravní nehody. Při provedené dechové 
zkoušce bylo naměřeno 1,42 promile alkoholu v dechu. Věc je 
v současné době vyšetřována službou dopravní policie.

Nepomučtí policisté zastavili po poledni 5. dubna u železnič-
ního nádraží v obci Dvorec osobní automobil zn. Renault Laguna. 
Jeho řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění. Stejná hlídka 
v odpoledních hodinách téhož dne odhalila v obci Životice muže, 
který bez řidičského oprávnění řídil osobní automobil zn. Mazda 
MX-3. Dále bylo zjištěno, že jsou na tomto vozidle umístěné kra-
dené registrační značky.

V podvečerních hodinách 6. dubna hlídka OOP Nepomuk 
zastavila v nepomucké Nádražní ulici osobní automobil zn. Seat 
Ibiza, jehož řidič měl blokaci řidičského průkazu.

Nepomučtí policisté dále večer 18. března zasahovali při požáru 
domu v obci Klikařov. 

Z vyhlášení nouzového stavu vyplynula pro zdejší útvar poli-
cie celá řada nových povinností. Jak již starosta města nastínil 
v médiích, byli někteří z nepomuckých policistů povoláni ke zvý-
šení ostrahy státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo. Toto provizorní posilování hranic probíhalo 
v období kolem vyhlášení nouzového stavu v polovině března 2020. 
V současné době (13. 4.) jsou příslušníci OOP Nepomuk z tohoto 
opatření vyjmuti. 

Z uvedeného nasazení jmenujme alespoň zákrok na hranič-
ním přechodu u obce Folmava. V jednom ze zdejších kasin se 
nepomučtí policisté podíleli na zadržení pachatele krádeže. Jed-
nalo se o muže rumunské národnosti dlouhodobě se zdržujícího 
v Německu, který se jako člen organizované skupiny podílel na 
odcizení zboží v duty free shopu v hodnotě 23 000 korun.

Hlídky OOP Nepomuk se dále zabývají dozorem nad dodr-
žováním vyhlášených krizových opatření. V případě nízké spo-
lečenské nebezpečnosti byly případy jejich porušení vyřešeny 
domluvou. Mnohokrát se však užití domluvy ukázalo jako zjevně 
neúčinné a policisté přistoupili k oznámení přestupků pří-
slušným správním orgánům. Konkrétně se jednalo o osoby, 
které neměly nasazené prostředky na ochranu dýchacích cest, 
a o osoby, které porušily zákaz shromažďování.

V současné době je očekáváno, že policisté budou moci řešit 
nepoužívání prostředků na ochranu dýchacích cest formou blo-
kové pokuty do výše 10 tisíc korun. Tento vládní návrh zatím nebyl 
schválen senátem a podepsán prezidentem republiky. Každopádně 
bychom rádi upozornili čtenáře, že se v případě porušení povin-
nosti používat prostředek na ochranu dýchacích cest vystavují 
pokutě do výše 20 tisíc korun. V případě porušení zákazu shroma-
žďování jim může být uložena pokuta až do výše tři miliony korun. 

Chtěli bychom proto vyzvat občany, aby důsledně dodržovali kri-
zová opatření vyhlášená vládou ČR a ústředními správními úřady. 

Dále bychom čtenáře rádi upozornili na aktuální trend nárůstu 
trestných činů v oblasti majetkové kriminality. Ve služebním 
obvodu OOP Nepomuk, jakož i v obvodech okolních OOP, došlo 
v poslední době k několika případům vloupání. Žádáme proto 
všechny, aby si svůj majetek řádným způsobem zabezpečovali.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za darování roušek paní 
Vyšňovské z Ovčína, paní Špačkové z Nepomuku, panu Kolářovi 
z Jarova, panu Berkovcovi z Měcholup a panu Novákovi z Měcholup.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Opatření na pomoc  
a podporu podnikatelů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu pod odkazem: 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/
opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/ 
naleznou podnikatelé informace o způsobech mimořádné pomoci 
a přijatých opatřeních na podporu podnikatelské činnosti v období 
nouzového stavu, kdy v důsledku jeho vyhlášení došlo k výraznému 
omezení podnikání v řadě oborů. Ke stažení jsou zde dva soubory, 
v nichž jsou přehledně seřazena jednotlivá schválená opatření, a to 
zvlášť pro firmy a zvlášť pro osoby samostatně výdělečně činné.

Mimo jiné jsou zde uvedeny schválené bezúročné úvěry COVID 
1 a COVID 2, Liberační balíčky I. a II. týkající se daňových přiznání 
k dani z příjmu právnických a fyzických osob, prominutí červnové 
zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, odsunutí 
spuštění další vlny elektronické evidence tržeb (odsunutí EET 
schváleno zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti 
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ze 
dne 25. 03. 2020) a zavedení institutu zpětného působení daňové 
ztráty, program "Ošetřovné", odpuštění záloh na sociální a zdra-
votní pojištění a další. 

Informace k odpuštění záloh na sociálním pojištění jsou 
dostupné na: https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info.  (Schvá-
leno zákonem č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořád-
nými opatřeními při epidemii v roce 2020, ze dne 25. 03. 2020.) 

Tisková zpráva týkající se odpuštění záloh na zdravotní pojiš-
tění zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/parlament-schva-
lil-opatreni-na-podporu-platcu-pojistneho_18824_1.html. 
(Schváleno zákonem č. 134/2020 Sb., ze dne 25. 03. 2020, kterým 
se mění zákon č. 592/1992 Sb. o pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.)

Příspěvek 25 tisíc korun  
pro OSVČ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 9. dubna 2020 schválil Senát návrh zákona o kompenzačním 
bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterých 
se dotkla koronavirová krize. Finanční správa již začala přijímat 
žádosti o tento příspěvek.

Příspěvek bude jak pro OSVČ hlavní, tak pro většinu OSVČ 
vedlejších. Na příspěvek nemají nárok jen OSVČ, které mají souběh 
se zaměstnáním.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč (tzv. kompenzační bonus) 
bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění něko-
lika základních požadavků:
• Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona 
upravujícího důchodové pojištění (živnostník, samostatný země-
dělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, 
poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce).
• Vykonávaná činnost je činností hlavní.
• Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ 
současně nevykonává zaměstnání.
• OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít 
o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 
(sezónní podnikání).
• OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vyko-
návat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví sou-
visejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády 
(např. z důvodu nutnosti uzavřít provozovnu nebo omezit její 
provoz, karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, 
omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných 
OSVČ, omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných 
pro výkon činnosti).
• Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020 
a vyplácet se má 500 Kč za každý den tohoto období, celková částka 
za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. 
Příspěvek se bude vyplácet za ty kalendářní dny, za které žadatel 
neobdržel podporu v nezaměstnanosti. 

Žádost o  příspěvek 25 tisíc korun lze podat i  e-mailem.  
Podmínky jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy  
(www.financnisprava.cz). 

Zdroj: Podnikatel.cz

Zpracovala: Bohumila Rašková, vedoucí odboru obecní 
živnostenský úřad a vnitřních věcí, Městský úřad Nepomuk
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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?

Program Pětadvacítka 
pro OSVČ pokračuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vláda zasedající společně s Národní ekonomickou radou vlády 
(NERV) schválila 20. dubna návrh novely zákona o kompenzač-
ním bonusu, který předložilo Ministerstvo financí s cílem zajis-
tit prodloužení přímé podpory pro OSVČ poškozené v důsledku 
koronaviru s výjimkou těch, které jsou účastny na nemocenském 
pojištění jako zaměstnanci. 

Cílem návrhu novely zákona je pokračovat ve zmírňování 
dopadů epidemie koronaviru na OSVČ v důsledku trvání vládních 
omezení. Novela zákona vychází z platných parametrů stávající 
Pětadvacítky a zachován zůstává okruh žadatelů i jednoduché pod-
mínky prokázání nároku založené na čestném prohlášení žadatele. 
Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního 
bonusu ve výši 500 korun denně, a to za prodloužené bonusové 
období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu 
otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu 
uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné 
nově žádat o maximální podporu 19 500 Kč. 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu 
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 – 19 
týdnů, cena 169 – 219,- Kč/ ks.         
                                                                 

Prodej: 11. 5.  a  17. 6. 2020  
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 

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA  
PŘES SKYPE

Nabízím výuku angličtiny přes Skype s maximálním 
zaměřením na mluvení a správnou gramatiku. Zkušenosti 

s výukou studentů na gymnáziu, obchodní akademii, 
jazykových školách v Praze, ve firmách i soukromě.  

MGR. ANJ  na ZČU Plzeň. Pracovní pobyty USA, Kanada, 
NZ. Příprava na maturitu, FCE. Komplexní rozvoj všech 
jazykových dovedností – mluva, psaní, čtení, poslech. 
Určeno pro studenty od 14 do...horní hranice otevřená. 

Doporučuji také všem věčným/nikoliv však úplným/ 
začátečníkům pro ucelení znalostí. Kontakt : Mgr. Lucie 

Kořínková, tel.:777691864,luciegina7@gmail.com 

sponzor měsíce

Nepomučtí obdrží čestné 
občanství  São João Nepomuceno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za výbornou spolupráci a rozvoj přátelství obou měst schválila 
v pátek 24. dubna Rada brazilského města čestné občanství pro 
Jiřího Švece, starostu města Nepomuk, Pavla Motejzíka, manažera 
Mikroregionu Nepomucko a koordinátora nepomucké kultury 
a Janu da Conceicao, koordinátorku společné spolupráce, tlumoč-
nici a učitelku českého jazyka brazilských studentů a obyvatel. 
Všichni tři se tak stali čestnými občany partnerského města  São 
João Nepomuceno. Slavnostní přijetí občanství proběhne při příští 
osobní návštěvě Brazílie, která je v plánu po skončení současné 
nepříznivé situace v souvislosti s pandemií koronaviru. Práce pro 
své domovské město a zdraví, bezpečí a informovanost obyvatel 
je nyní pro všechny tři samozřejmou prioritou.
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Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po kraji

Jedna jízdenka po celém kraji

 
 
 
 
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci 
lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude 
pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat 
veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu 
stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně 
řešit, se kterým dopravcem pojedete a u koho to vyjde levněji.

Dispečink

 
 
 
 
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného 
systému, který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to 
i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude 
možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepra-
videlnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do 
režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus 
nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které 
bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.

Díky změně Plzeňský kraj,  
jako provozovatel,  
výrazně ušetří

 
 
 
 
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba  
16 milionů ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat 
deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je provo-
zovatelem této dopravy a který bude pobírat příjmy z jízdenek či 
naopak dotovat některé spoje. 

Veškeré informace o  nové dopravě naleznete na webových 
stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

Vojtěch Oliverius, POVED s. r. o.

Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června 
mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů v bar-
vách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní 
a vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného 
pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních 
trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
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Nepomucká pouť, 
jak ji neznáme

O pouti to v Nepomuku žije. Jedná se bezesporu o nejpopulár-
nější a nejnavštěvovanější nepomuckou událost v rámci celého 
roku. Součástí pouti jsou tradiční mše a atrakce, ale zároveň jde 
o živý multižánrový městský festival pro celou rodinu. Tradice 
poutí trvá od dob baroka a nepřerušila ji ani druhá světová válka.

Bohužel to v letošním roce bude jiné. Z důvodu světové pan-
demie koronaviru není možné v termínu naší pouti pořádat 
mše svaté s účastí nad 30 osob a zcela zapovězeny jsou zároveň 
veškeré kulturní a společenské akce. Samozřejmě, že zdraví 
všech obyvatel a potenciálních návštěvníků je v těchto měsí-
cích nejdůležitější.

Nepomucká pouť  
v modlitebním tichu

Letošní jaro nás postavilo před zcela novou zkušenost. Museli 
jsme se naučit žít více v tichu a oddělení od bezprostředního 
kontaktu s mnoha lidmi. Nejinak tomu bude i o letošní Nepo-
mucké pouti. Bohoslužby a soukromé modlitby k sv. Janovi, 
našemu světci, však vynechat nemůžeme. K místu jeho narození 
bychom měli přicházet naopak ještě častěji a s větší pokorou. 
Můžeme tak zažít původní pravý smysl poutí, tedy času usebra-
nosti, rozjímání v tichu chrámu a pokorné prosbě o přímluvu 
sv. Jana u Boha. Staří duchovní otcové radí: „Nechoď na poutní 
slavnost v době světského hluku a zábavy, ale přijď tehdy, kdy 
tvoji mysl nic nebude odvádět od modlitby k Bohu. Jen tak si 
vyprosíš u Boha vyslyšení svých modliteb.“

Veřejné bohoslužby s povoleným počtem účastníků
(30 osob) se budou v kostele sv. Jana konat takto:
Pátek 15. května 10.00 Malá pouť – mše svatá kněží sušicko
-nepomuckého vikariátu
Sobota 16. května 19.00 Večer chvál, moderuje P. Tomas 
van Zavrel
Neděle 17. května 

10.00 Hlavní poutní mše svatá, celebruje biskup Pavel Posád
15.30 Adorace Nejsvětější svátosti s litaniemi k sv. Janovi
16.00 Mše svatá v tradičním (latinském) ritu, celebruje  
P. Jakub Václav Zentner, FSSP

Hlavní nedělní mše svatá bude přenášená pomocí internetu.
K přítomnosti v kostele na bohoslužbách je nutná registrace 
emailem: muzeumnepomuk@bcb.cz, nebo telefonicky: 734 435 445 
(Út a Čt od 9 do 15 hodin).

Přítomnost na tradiční latinské mši svaté registrujte na 
stránkách fssp.cz/nepomuk2020 nebo tel.: 603 201 149.

Sv. Jan Nepomucký ukazuje místo svého narození (K. Škréta, 1641) 

Přesto bychom byli rádi, kdybyste měli možnost oslavit Sva-
tojánskou pouť alespoň z pohodlí svých domovů, a proto chys-
táme speciální program přes internet:

15. května – nová publikace o sv. Janu Nepomuckém zdarma 
ke stažení
16. května – koncert „z obýváku“ a online prohlídka Svato-
jánského muzea
17. května – mše svatá (přímý přenos)

Podrobný program s časy jednotlivých vysílání najdete 
na pout.nepomuk.cz.

Pokud bude situace příznivá, rádi bychom uspořádali bohatší 
Svatojakubskou pouť na Přesanickém náměstí a kolem kostela sv. 
Jakuba v termínu 25.–26. července 2020. A to včetně menších kolotočů  
a stánků s pouťovým zbožím.
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Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Vinici II. 395, 335 01 Nepomuk, Tel. 371 591 246, IČO: 70921385
e-mail: ms@msnepomuk.cz 

Do mateřské školy jsou přijímány děti dle stanovených kritérií. Pokud vaše dítě dosáhne do 

31. 8. 2020 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Správní řád Vám umožňuje podat žádost o přijetí do MŠ:

 do datové schránky školy (kz6ewj) 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 poštou (tento způsob je nejvhodnější)

 osobní podání.

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte postupujte podle pokynů 
mateřské školy.                                               

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů 

 řádně vyplněnou žádost

 kopii rodného listu dítěte

 čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte. (nenavštěvujte
lékaře)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění dítě zastupovat.

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa 
pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu 
adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního 
předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. 

Způsob prokázání: Trvalý pobyt ověří ředitelka MŠ.

Rozhodnutí o přijetí nebo v případě velkého zájmu i o nepřijetí do MŠ budete vědět do 30 dnů od 
podání žádosti.

Další instrukce v pokynech k zápisu.

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Dokumenty k vytisknutí najdou zájemci o přijetí dítěte do mateřské školy na webu MŠ Nepomuk.
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Kontakt na personální oddělení:

+420 725 730 657
katerina.nouskova@leifheit.com

Garantovaný růst mzdy

13. mzda

Příspěvky nad rámec zákoníku práce

5 týdnů dovolené

Příspěvek na penzi

Příspěvek na dopravu & svozový mikrobus

Příspěvek na údržbu pracovního oděvu

26 Kč za hlavní jídlo

Odměna za zlepšovací návrhy

Vzdělávání zaměstnanců

25 let stability

Odměna za doporučení nového kolegy

Skvělý kolektiv

Firemní akce pro zaměstnance

OPEL partner

SVÁŘEČE

SKLADNÍKY / CE

MECHANIKY - ELEKTRIKÁŘE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

V našem výrobním závodě v Blatné 

právě nabíráme 

nové kolegyně a kolegy:

PŘEDÁKA LAKOVNY  
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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

Prodej rodinného  
domu 4+1, Pozemek  
1.289 m2, nePomuk
Trojpodlažní rodinný dům na strategickém 
místě, pozemek vhodný k další výstavbě. Čtyři 
garáže tvoří zázemí pro kutila, či podnikatele.
kód: neP2001

Prodej řadového rd, 5+1, 
Pozemek 306 m2, Žákava
Trojpodlažní dům s garáží v klidné lokalitě 
nedaleko Plzně. Užitná plocha 228 m2, 
možnost úpravy na dvě bytové jednotky 2+1, 
nová okna, nové radiátory.
kód: 48360

info o ceně v RK 2.499.000,-SLEVA



Téma: Doba koronavirová v Nepomuku  

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
I když se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, tak si myslím, že 
současná mimořádná situace městu mnoho pozitivního nepřinese. 
Nejde ani tak o město jako takové, ale spíše o jednotlivce. Město 
se s tím nějak popere, stejně tak stát. Ale u lidí je to něco jiného. 
Nikdo není stejný. Někdo to snáší lépe, někdo hůře. Někoho se to 
dotkne finančně, jinému vadí, že nemůže provozovat své aktivity, 
na dalšího padají deprese. Zvlášť lidé, kteří žijí sami, více než jindy 
pociťují samotu. Možná právě to, že se lidé více drží doma, může 
přispět k tomu, že se častěji zamyslí nad závažnými věcmi. Někdo 
třeba trochu změní žebříček hodnot. Třeba bude společnost méně 
materialistická, lidé budou chápavější vůči druhým. Ale spíše si 
myslím, že až se situace vrátí do normálu, bude život probíhat tak 
jako před koronavirem.
 

O pandemii Covid-19, opatřeních proti jeho šíření a potížích s tím spojených se mluví stále a všude. 
Nechceme se tomuto tématu vyhnout, ale zkusme se na něj podívat z pohledu obyvatel Nepomuka. Jak 
moc tento čas změnil naše město a naše životy? Jak jej tráví jednotliví zastupitelé? A je na této situaci  
i něco příznivého?

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Jak vy osobně prožíváte současnou 
mimořádnou situaci? Může přinést našemu 
městu něco pozitivního?“

14 téma k diskuzi Nepomucké noviny / květen 2020
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Vážení občané, 
změnila tato mimořádná doba  
i váš život? A přinesla jen omezení  
a starosti, nebo i pozitivní zkušenosti? 
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Na první část otázky mohu odpovědět, že povětšinou pracovně, ale 
v jiném režimu, než jsme byli dosud zvyklí. Ve škole jsme od vyhlá-
šení nouzového stavu zavedli pravidelnou dobu, kdy jsme rodičovské 
veřejnosti k dispozici. Aktuální informace zveřejňujeme na školním 
webu. Osobně jsem ve škole častěji, snažím se shánět řemeslníky 
na různé opravy, instalace a servis. Kromě toho od 1. dubna začaly 
zápisy do prvních tříd a s tím souvisí hodně práce hlavně pro školní 
administrativu, kterou zajišťuje paní Hlavová Šejvarová a také zástup-
kyně pro 1. stupeň Mgr. Švecová. Zástupce pro 2. stupeň Mgr. Pelcr 
se snaží maximálně využívat komunikační technologie, které jsou 
k dispozici a jsou použitelné pro výuku. Kolega je v kontaktu se všemi 
vyučujícími, a objeví-li se něco nového, neprodleně o tom informuje 
celý pedagogický sbor. Kolegyně a kolegové úkolují své žáky pomocí 
moderních komunikačních technologií a věřím, že se počáteční snaha 
toho zvládnout co nejvíc dostala do přijatelných mezí. Jak pro rodiče, 
tak i pro žáky. Pro všechny kolegyně a kolegy, kteří  způsob výuky 
„na dálku“ využívali jen zcela mimořádně, je tato situace podstatně 
náročnější na čas, na přípravu, zadávání úkolů, kontroly žákovských 
prací a všechno, co s tímto mimořádným stavem souvisí. O to, jak 
nezvyklou situaci zvládáme, se zajímala Česká školní inspekce. I když 
je škola bez žáků, práce máme všichni dost. 

Za samozřejmost považuji dodržování všech pravidel, které 
krizový štáb a Vláda ČR zavedli. 

Co by mohla tato situace přinést pozitivního pro Nepomuk 
opravdu nevím. Všechny vize, které můžeme sledovat, číst, poslou-
chat ve všech sdělovacích prostředcích, jsou často protichůdné, 
občas více i méně důvěryhodné a těžko lze všemu bezmezně věřit. 
Co opravdu bude, to ukáže čas. Doufám, že až se život vrátí pokud 
možno co nejvíc k tomu, na co jsme byli zvyklí, snad si společ-
nost uvědomí, že všechno to, co jsme považovali za úplně samo-
zřejmé, zas tak samozřejmé v budoucnu být nemusí. A budeme si 
věcí úplně všedních aspoň o trochu víc vážit. Ale to se neváže jen 
na budoucnost Nepomuka, ale platí to pro všechny země, které 
se s koronavirem musí vypořádávat. Nechci, aby mé vyjádření 
vyznělo pesimisticky, dovolím si připomenout jedno staré pří-
sloví: Všechno zlé je k něčemu dobré.

Miroslav Němec ml. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Já osobně se pokouším na současné těžké situaci hledat alespoň 
nějaká pozitiva. Pozitivem jistě je, že nastalá situace a přijatá opat-
ření, spočívající ve výrazném omezení chodu všech institucí, fak-
ticky i mě donutila být méně v práci, díky čemuž mám více času na 
rodinu. Dopad současné situace na město bude bezpochyby velmi 
podstatný po ekonomické stránce i z hlediska fungování samo-
správy i výkonu státní správy a pozitiva současné situace pro naše 
město se tak hledají jen velmi těžko. Nicméně lze je vidět z hlediska 
celospolečenského, když i v našem městě můžeme pozorovat vlnu 
solidarity (např. při šití roušek) a zlepšení mezilidských vztahů 
a respektu vůči druhým.

téma k diskuzi

Václav Novák (KSČM)
Po odborné stránce se nebudu vyjadřovat, dodržuji veškerá vládní 
nařízení. Drobný přínos této situace vidím v tom, že se zlepšilo 
životní prostředí hlavně omezením letecké dopravy. Lidé snad 
procitnou a budou využívat pro své dovolené více rekreační zaří-
zení a lázně v České republice a na Slovensku a přestanou zby-
tečně cestovat po celém světě mnohdy jen proto, že je exotická 
dovolená „in“.

Jiří Švec (ANO 2011, bezp.)
Pro vedení města a Městský úřad současná situace v organizaci 
a chodu agend přináší enormní nasazení a každodenní sledování 
různých nařízení od vládních institucí až po krajské.

Některé agendy pracují pod tlakem přílivu tzv. lufťáků v návaz-
nosti na omezení neúředních hodin.

Zahájení sezóny kulturních akcí, od 75. výročí osvobození přes 
Nepomuckou pouť a Pivní slavnosti až po návštěvy  partnerských 
měst - Krupina, Bušince a další, je definitivně zrušeno. Návštěva 
Sao Joao Nepomuceno je odložena.

Poněkud horší situace v budoucnu dopadne na rozpočet města, 
zvláště na investice a městské dotační granty, kde se očekává až 
desetiprocentní propad příjmů. Musíme se společně s touto epi-
demií tzv. poprat a věřit v budoucí optimistický vývoj.

Nepomucké noviny / květen 2020
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Dojmy ze střední školy

Někdy na začátku dubna jsem oslovil třídní bývalých deváťáků, 
kteří z nepomucké ZŠ odešli od roku 2015 na různé typy střed-
ních škol, aby požádali své bývalé žáky a poprosili je o rekapitulaci 
svého působení na středních školách. Na výzvu zareagovala pouze 
jedna studentka a její dojmy z prvního ročníku na gymnáziu rádi 
zveřejníme. Mám sice příslib ještě od jednoho studenta, který by 
měl do konce června skládat maturitní zkoušku, ale zatím reka-
pitulace čtyřletého studia nepřišla. Snad příště.

Zde je příspěvek jedné z našich loňských žákyň 9. ročníku:
Na jaké střední škole studuji? Nu, po přípravách, které jsem dosti 
podcenila, jsem se dostala na Gymnázium v Blovicích. Mám za 
sebou necelý první rok studia a myslím, že volbu jsem nemohla 
učinit lepší. Občas až příliš osobní přístup učitelů a až mateřsky 
založený přístup učitelek, avšak přísnost a úroveň učiva je odpo-
vídající gymnáziu. Když jsme se 3. září sešli a já viděla neznámé 
tváře, které nevypadaly zrovna přátelsky… Nějak jsme si posedali 
a za hodinu odjeli na tři dny pryč na adaptační kurz a už cestou 
napětí povolilo a vše bylo fajn. Máme myslím úžasný kolektiv, 
mnohem lepší, než jsem já měla na Základní škole v Nepomuku. 
Ne, že bych chtěla školu v Nepomuku shodit, to v žádném pří-
padě, výuka ve škole mi stačila k splnění přijímacích zkoušek 
a v rámci možností klidnému nástupu na střední. Za což upřímné 
díky, hlavně učitelkám matematiky a češtiny, kterým budu nej-
spíš ještě velmi dlouho vděčná. Bohužel jazyky a já jsme nebyly 
a nejsme přátelé, a tak i ty nadále vržou… Ale prý jsou tam vidět 
malé krůčky kupředu. Tak snad to nejsou jen zbytečně povzbu-
zující řeči. Shora mi na ně určitě dáno nebylo. Srovnávat úroveň 
mou a mých spolužáků nelze.

Každý máme už nyní svůj cíl, a tak se na něco zaměřujeme více 
než jiní. Každý má talent na něco jiného a společně jsme nejlepší 
třída roku (úšklebek). Školu nemám daleko od domova, a tak mě 
snad ani nic nemohlo překvapit, nic mě ani nezklamalo. Bojujeme 
jako kolektiv a tento boj se vzděláním v tomto složení zvládneme.

Nu co dál… Já mám sen. Odmala chci být učitelkou a drží mě 
to stále, což je zvláštní, protože výuka fyziky nebývá vždy jedno-
duchá, s panem učitelem si nejdeme moc do noty. Ale držím se 
následného pokusu o studium na vysoké pedagogické škole, obor 
„matfyz“. Asi mi držte palce? 

Na otázku, zda jsou naši bývalí žáci spolu v kontaktu, máme 
následující odpověď: 

S jak kterými, se sedmi z nich stále sdílím třídu, takže alespoň 
s některými jistě ano, také jsme hromadně vyzkoušeli taneční. 
S některými se občas sejdeme na nějaké té sportovní aktivitě, 
abychom nezakrněli u učení a elektroniky. A co se týče těch, 
s kterými se nevídám… Nelituju toho, že je nevídám. Ne s každým 
si v životě sedneme, tak se držím pravidla, že když něco hez-
kého končí, něco hezčího začíná. A to se stalo. Střední škola je tu 
a předčila očekávání.

Barbora

Báro, děkuji za čas věnovaný příspěvku a za upřímnost. 
Palce za tři roky, až budeš maturovat a dělat přijímačky na 
„matfyz“, držet budeme!

Škola je bez žáků, 
výuka pokračuje

Rodiče tisíců žáků se najednou dostali do situace velmi nezvyklé. 
Mám na mysli výuku a procvičování školního učiva doma. Učitelky 
a učitelé jsou najednou těmi, kdo s dětmi nejsou každodenně pět-
krát do týdne v kontaktu, ale přesto školní povinnosti vyhlášením 
nouzového stavu nezanikly. Na jiném místě Nepomuckých novin 
píšu, že ani pro pedagogický sbor není už měsíc trvající situace 
jednoduchá. Naopak, je podstatně složitější, pracnější a nároč-
nější. (viz strana 14, pozn. red.)

Pro vycházející žáky a pro páťáky, kteří podali přihlášku na 
osmiletá gymnázia, je současný stav poněkud nepříjemnější. 
Plánované termíny odevzdávání přihlášek máme sice za sebou, 
ale změny nastaly ve způsobu přijímacího řízení a přijímacích 
zkoušek. Ale uvědomme si, že ve stejné situaci jsou žáci v celé 
ČR. Věřím, že naši žáci, ať už podali přihlášku na jakoukoliv 
střední školu, přijímačky zvládnou a od září budou středoško-
láky přesně tam, kde si přáli být. Ani pro střední školy a gymná-
zia není současné dění jednoduché. Všechny střední školy mají 
pro závěrečné ročníky připravovat buď závěrečné zkoušky, nebo 
maturity. K tomu v posledním měsíci školního roku budou muset 
zvládnout navíc přijímačky, a to znamená obrovské množství 
náročné práce. 

I když výuka probíhá primárně na dálku přes komunikační technologie, přece jen je třeba 
občas domácí žákovské práce zkontrolovat, opravit a vrátit školákům. Snímek je ze 
vstupního prostoru, kde předávají vyučující rodičům sešity a další potřebné materiály.
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Na závěr ještě jedna prosba

Prosím, sledujte veřejné sdělovací prostředky a také náš školní 
web, kde budeme aktuálně zveřejňovat to, co o dalším působení 
na základních školách rozhodnou ministerstva, krizový štáb  
a Vláda ČR, aktuální sdělení k přijímacímu řízení apod. 

Ve škole se pracuje

Práce, které jsme plánovali na letní prázdniny, se snažíme po 
dohodě s řemeslníky uskutečnit nyní, kdy je škola prázdná. Už 
máme vymalovány skladové prostory u školní kuchyně, k nově 
naistalovaným tabulím už máme i nové projekce. Někde necháme 
opravit a vyměnit podlahové krytiny, najde se práce i pro klem-
píře apod.

Zápis do prvních tříd  
se letos konal distančně

Letos poprvé jsme se nemohli setkat s budoucími prvňáčky, tak 
se zápis do prvních tříd uskutečnil podle pokynu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy tzv. distančně. Dovolím si ocitovat 
varianty, které MŠMT školám poskytlo:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elek-
tronické podobě. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.  do datové schránky školy (každá škola má svou datovou 

schránku),
2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý email!),
3.  poštou,
4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným 

zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, 
aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob  
v prostorách školy. 

                                                                                                                                                                
Jsme rádi, že naprostá většina rodičů budoucích prvňáčků zvo-
lila zaslání a doručení potřebných dokumentů poštou, případně 
elektronicky. Osobní doručení jsme do uzávěrky Nepomuckých 
novin museli řešit jen minimálně. Děkujeme rodičům za respek-
tování ministerského doporučení. Pokud situace dovolí, rádi se 
s našimi budoucími prvňáčky setkáme ještě v závěru školního 
roku. O případném termínu setkání a návštěvě školy budeme 
informovat prostřednictvím školního webu.

Zápis do prvních tříd z loňského roku.

Nové vybavení učebny chemie pořízené z projektu MAS SJN.

I v době nouzového stavu prochází školní vybavení pravidelnou údržbou, na snímku 
se obnovuje nátěr na venkovním vybavení, které využívají děti ve školní družině.

Děkuji všem kolegyním a kolegům, 
kteří ani v nejednoduché době 
neztratili optimismus, chuť do práce 
a v naprosto mimořádné situaci  
se snažili a stále snaží dělat to,  
co je jejich úkolem. Na dálku  
a za pomoci vás rodičů učit,  
vzdělávat a vychovávat.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Všude je pěkně,  
kde jsou dobří lidé  
Rozhovor s Vlastimilem Lagronem

Vaše rodina prý už jezdí po poutích několik generací, 
vezměte to prosím od začátku.

Jezdíme světem již téměř 400 let. Moji předci byli herci, kejklíři 
a hudebníci. Později provozovali zvěřinec a hráli loutkové diva-
dlo. V 18. a 19. století se již živili atrakcemi a loutkovým divadlem.

A jak se seznámili vaši rodiče?
Rodiče se údajně seznámili ve vlaku. Oba pocházeli ze světských 
rodin, měli stejná příjmení a přitom se osobně neznali.

V padesátých letech jste se museli usadit, že ano?
Na jaře v roce 1951 jsme přijeli z Budějovicka do západních Čech. 
V témže roce vyšla směrnice, že můžeme svou činnost provo-
zovat pouze v kraji, ve kterém se momentálně nacházíme. Moji 
rodiče si oblíbili Klatovy, zbytek rodiny se usadil v Domažlicích. 
Ale stále jsme provozovali podniky lidové technické zábavy, které 
nám v roce 1959 byly znárodněny.

Šli tatínek s maminkou do důchodu, nebo pracovali, 
dokud to šlo?

Tatínek umřel brzy, bylo mu pětapadesát let, zrovna na Josefa, na 
první jarní pouť, a maminka před sedmnácti lety na poslední pouti 
v Nýrsku. Byla sice již důchodce, ale stále byla aktivní.

Vrátili vám něco po revoluci?
Měli nám vrátit všecko, jenomže něco bylo zničené, něco se úplně 
ztratilo. Díky tomu, že jsme byli pracovití a zvyklí mít všechno 
v pořádku, jsme měli pěkný start. Nehledali jsme jiné zdroje obživy 
jako většina mých kolegů. 

Bude někdo z vašich dětí pokračovat?
 Celkem mám osm dětí, ti čtyři nejstarší pokračují dál. Z těch 
mladších pokračuje František, který dokončil střední průmyslovou 
školu a vnuk Ludvík, který to převzal po mém bratrovi Františkovi. 
Dcera Kristýna studuje vysokou školu v Praze, Filip gymnázium 

Text: Hana Staňková, Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, archiv Vlastimila Lagrona

Měl to být rozhovor k Nepomucké pouti. Pořádná pouť se totiž 
neobejde bez kolotočů a kolotočářů. Rok co rok v květnu na našem 
šikmém náměstí staví pouťové atrakce pan Vlastimil Lagron a jeho 
široká rodina. Sešli jsme se v nepomuckém infocentru, když 
se domlouvala letošní pouť. Brzy, před začátkem sezóny, protože 
od svátku sv. Josefa už obvykle pan Lagron není k zastižení. Objíždí 
s atrakcemi poutě v jihozápadních Čechách a nejen tam. Letos je ale 
nakonec všechno jinak. Od poloviny října minulého roku nevyjeli. 
My jsme přišli zrušením poutí o zábavu, oni jsou bez živobytí.
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v Klatovech a nejmladší Marcel je ve čtvrté třídě. Takže uvidíme, 
ale vím, že atrakce mají v srdci. 

Pouť je pořád o atrakcích a stáncích, to se od padesátých 
let zase tak moc nezměnilo, nebo ano?

Podstata našeho povolání je pořád stejná. Je to o tom, aby se u nás 
lidé pobavili. Spousta věcí se ale změnila, jako se mění celý svět. 
Musíme jít, jak se říká „s dobou“, takže atrakce modernizujeme, 
pořizujeme nové technicky vyspělé a také sortiment v oblasti 
stánkového prodeje je mnohem širší. 

Stavíte si atrakce sami?
Ano, dříve jsme si stavěli atrakce i maringotky sami. Za zmínku by 
stála hydraulická atrakce Hali-Gali, kterou jsme podle Italů posta-
vili sami. Tato atrakce byla uvedena do provozu v roce 1972. Je to 
předchůdce dnešních labutí nebo létajících slonů. Další atrakcí, 
kterou jsme vyrobili, bylo šestnáctimetrové ruské kolo. V dnešní 

době, jak jsem již zmínil, jsou atrakce velmi technicky náročné, 
takže se obracíme na výrobce, kteří se touto činností zabývají. My 
se hlavně věnujeme provozu. 

Musíte mít na atrakce nějaké atesty?
Každým rokem před zahájením sezony se musí udělat kontrola 
technické způsobilosti každé atrakce podle platných evropských 
norem, v našem případě soudním znalcem. Na provoz a technic-
kou způsobilost dohlíží Česká obchodní inspekce.

Měli jste někdy nějaký úraz?
Ne, naštěstí nic vážného.  

Kdo vlastně atrakce vymýšlí?
Výrobci atrakcí z celého světa. Pořád něco vymýšlejí, ale ono těch 
pohybů na tom moc není, dopředu, dozadu, nahoru, dolů, něco 
malinko do stran a potom jakou rychlostí to pustit. 
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Bývaly takové klece, které člověk musel přetočit dokola, 
to už vymizelo.

Úplně ne, jednu takovou atrakci provozuje kolega z asociace. Spíše 
je o ně menší zájem ze strany zákazníků, takže provozovatelům 
se již nevyplatí. 

Kolik máte jako rodina atrakcí?
Máme přes padesát atrakcí, ale jezdíme tak s pětadvaceti, ten zbytek je 
dneska už retro. Současně s Nepomukem býváme ještě asi s pěti atrak-
cemi ve Žďáru nad Sázavou a v Rábí. Oni mají pouť stejně, na sv. Jana.

Když jste tady v Nepomuku, na jakou atrakci chodí 
lidi nejvíc?

Autodrom, lavice, labutě, ruské kolo. My jim říkáme rodinné, jdou 
se tam svézt děti i dospělí. Za poslední roky si mládež oblíbila 
adrenalinovou atrakci Extreme.

Labutě, to je taková stálice, že?
Nejenom labutě, ale všechny atrakce, které si může každý alespoň 
částečně ovládat sám.

A jaké jsou mezi atrakcemi novinky?
Novinkami jsou převážně adrenalinové atrakce. Například teď 
je v módě vysoký řetízák tzv. Swingtower, který s vámi vyjede 
do výšky 20 m, Technopower a žhavá novinka Booster, která je 
vysoká 38 m a váží 44 tun. Bohužel tu v Nepomuku nelze postavit.

Jak je to složité stavět na našem šikmém náměstí?
Je to velice náročné, jak na stavbu, tak i na zavážení atrakcí. Tady 
se nemůže zanedbat sebemenší maličkost.  

Jak dlouho už jezdíte do Nepomuka?
Jezdili jsme sem s rodiči, když jsem byl malý, ale pravidelně jsme 
sem začali jezdit po revoluci v roce 1989. Téměř třicet let zajišťuji 
poutě v Nepomuku ke spokojenosti veřejnosti, Městského úřadu 
a velmi dobře také spolupracuji se zástupci církve.

Když máte sezónu, to jste pořád na cestě?
Ano, pořád jsme v pohybu. Děti a vnoučata chodí do školy v Kla-
tovech, takže během školního roku je to náročné. Sezóna nám 
začíná na Josefa v Úhercích, do prázdnin se zdržujeme převážně 
v západních Čechách. S adrenalinovými atrakcemi vyjíždíme čím 
dál častěji i mimo kraj. V loňském roce jsme se účastnili poutí 
nebo jiných kulturních akcí v Brně, Hořicích, Semilech, byli jsme 
i v Kladně, Mělníku, ve Strakonicích a v Čadce na Slovensku. Jak 
to bude letos, netuším.

Jak rodina vlastně žije, když jste na štaci? 
Žijeme prací a ve spěchu. V pondělí se bourá a přejíždí. Maximálně 
do pátku musí být všechno připravené na provoz, který na vel-
kých poutích trvá až přes půlnoc. Ráno vše důkladně prohlédnout 
a mezi devátou a desátou opět začínáme. Je to náročná dřina, ale 
jsme na to zvyklí. Naše povolání milujeme.

My máme představu maringotek, ale dneska už máte 
obytné vozy. Jak se v nich bydlí?

Nejhorší je ten první týden, když se z velkého bytu, kde jste přes 
zimu, nastěhujete do toho malého prostoru. To překáží jeden 
druhému. Co se týká pohodlí dnešních maringotek, jsou vyba-
veny vším pohodlím jako v bytě. Převážnou část dne trávíme 
stejně venku.

Podíváte se také někam do světa, jak to dělají jinde?
Ano, jak máme chvilku, jezdíme se dívat, abychom viděli, co je 
kde nového. Mám ještě pár kamarádů a kolegů z Evropské aso-
ciace, kteří zase navštěvují nás. Mnoho jich již bohužel zemřelo, 
ale naši kluci již mají také své přátele, známé i obchodní partnery 
v zahraničí.

rozhovor měsíce

Pouť v polovině 20. století

Atrakce Hali‑Gali z roku 1972

Cestování s maringotkami

Vlastimil Lagron a mužská část jeho rodiny
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Máte čas i na nějaké koníčky, třeba v zimě?
Za mlada jsem dělal sport, judo, to byla moje veliká vášeň. Věnoval 
jsem se i kynologii, teď se spíš věnuju vnoučatům. 

Jezdil jste jako judista i na nějaké soutěže?
Já jsem se dostal do kraje, dál to nešlo. Převážně jsem trénoval 
v Klatovech, v Plzni, v Karlových Varech, nebo v Mariánských 
Lázních, všude tam, kde měli oddíl a my jsme stáli s poutí poblíž. 
Těší mě, že moje děti a vnoučata našli také zálibu ve sportu. 
Starší syn František se stal dvakrát mistrem republiky v kic-
kboxu, vnuk Ludvík mistrem republiky v silovém trojboji a zatím 
největšího úspěchu dosáhl Filip. V loňském roce vyhrál všechny 
mezinárodní soutěže a stal se mistrem Evropy v kickboxu, odkud 
si dovezl ještě i stříbro. V březnu letošního roku se zúčastnil 
největšího světového turnaje v irském Dublinu, kde suverénně 
zvítězil a přivezl zlato.
Nejmladší syn a vnoučata našli po mně zálibu v judu. 

Chlapi v zimě staví atrakce, co dělají ženy? Vyrábějí růže 
do střelnice?

Tak, tak. Chlapi opravují, renovují atrakce a pomocné technické vyba-
vení. Některé z holek se věnují až do Vánoc stánkovému prodeji, jiné 
administrativě a samozřejmě, že přijde čas i na výrobu růží.

A ty růže jsou odněkud převzaté, nebo se to 
tady vynalezlo?

To nevím, ale pamatuji si, že se vyráběly vždycky jako míčky na 
gumičce, opičky a panenky.

Chlapi, když jim to střílení nejde, tak říkají, že je ohnutá 
hlaveň. Jak to je?

U střelnice je těžké se trefit, na takového chlapa stačí jenom pro-
mluvit a už udělá chybu. Všude kolem je hodně lidí, takže střelnice 
je velmi náročná na obsluhu i na bezpečnost. 

Vy jste prezident Asociace výrobců, distributorů a provo-
zovatelů lidové technické zábavy ČR, co máte na starosti?

V letošním roce má naše asociace výročí 25 let od svého vzniku. 
Založili jsme ji s kolegy za účelem vzájemné spolupráce, podpory 
mladých podnikatelů, interního dohledu právní úpravy provozování  
LTZ a k jednání se státními orgány a obecními a městskými úřady. 
V rámci republiky vznikly ještě další tři asociace. Později jsem byl 
zvolen zástupcem všech čtyř asociací a jsme členy evropské asociace. 
Je s tím práce až nad hlavu, jak by se lidově řeklo.

Jak se vás dotkne rozšíření mýta?
To bude pro nás další finanční zátěž. Na mladší auta bude stát mýto 
okolo šesti, sedmi korun za kilometr a starší auto bude stát až dva-
náct korun za kilometr. Je to podle stáří vozidla a podle počtu náprav 
soupravy. A my taháme takových patnáct souprav, možná víc.

Taky se vás asi týká EET?
Teď od května by měly být elektronické kasy. Sháníme nějaké 
kvalitní, ale je to celkem problém, aby byly vodotěsné, měly velké 
displeje, nevadilo jim horko, prach a takové věci. A aby šly někam 
přidělat, protože všude bude muset být nějaký stoleček nebo sto-
jánek, k tomu budou potřeba lidi navíc. Bude to určitě technicky 
velmi náročné.

Když jste byl malý a hodně jste cestovali, vnímal jste to 
pozitivně, nebo negativně, když jste třeba musel opustit 
kamarády? 

Na každé štaci jsem měl spoustu kamarádů, takže když jsme odjížděli, 
těšil jsem se na ty další. Ale určitě se mi někde líbilo víc a někde míň.

Měl jste jako dítě rád nějakou atrakci, když jste je měl 
vlastně doma?

Rád ani ne, spíš jsem vymýšlel, kde bychom dělali nějaké lum-
párny, pokud jsme zrovna měli čas. Museli jsme rodičům hodně 
pomáhat už od malička.

Kdybyste se znovu narodil, chtěl byste se vydat jinou 
cestou, nebo žít stejně?

Já jsem ochutnal obojí a určitě bych šel zpátky k atrakcím, kdy-
bych zvolil jinou cestu, asi bych nebyl šťastný. 

Co vás na tom pořád baví?
V podstatě všechno. Víte, ono je to krásné povolání. Dáváte lidem 
radost, zábavu dětem, a když je dobrá společnost, tak se bavíte 
s nimi. Má to svoje kouzlo, to je na tom to pěkné. Jinak je to dřina 
a velká zodpovědnost a musíte se naučit, jak se bavit s lidmi a být 
pořád ve střehu, může se stát vždycky cokoliv. 

Myslíte, že budou poutě dejme tomu za dvacet, padesát 
let? Jak asi budou vypadat? 

Já si netroufnu to odhadnout, to je velice těžká otázka. Třeba 
posledních pětadvacet let se poutě hodně mění. Tady u vás v Nepo-
muku má pouť velkou tradici, ale jsou jiné poutě, kde už to poma-
lounku upadá, lidé nepečou koláče a rodiny se neschází. 
Když se podíváme do Německa nebo do Rakouska, tak ve srovnání 
s námi je tam ta tradice poutí určitě silnější než u nás.

A vy jste věřící, chodíte do kostela?
Moje maminka byla hodně věřící. Já do kostela nechodím, ale myslím, 
že něco je mezi nebem a zemí a je třeba se řídit podle desatera. Pokud 
bychom se jím řídili, bylo by na zemi určitě ještě lépe.

Děkujeme za rozhovor.

rozhovor měsíce

Vlastimil Lagron
 
•  Provozovatel pouťových atrakcí a prezident 

Asociace výrobců, distributorů a provozovatelů 
lidové technické zábavy ČR.

•  Narodil se v Českých Budějovicích, je mu 69 let. 
Bydlí v Klatovech, je podruhé ženatý. Má osm 
dětí, čtyři kluky a čtyři dívky, z toho dvoje dvojčata, 
nejstaršímu je 42 let, nejmladšímu 10.

•  Kromě práce je jeho koníčkem výcvik poníků, 
kynologie a sport. Nyní se věnuje vnoučatům.
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Výstava Mistra Rady 
bude od května

Od dubna plánovaná výstava akademického malíře Ladislava Rady 
z Vojovic (*1929) má kvůli současné situaci (koronavirus) nové 
datum zahájení. Uskuteční se od poloviny května v prostorách 
Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky 13 v Plzni, 
ponese název Ladislav Rada – Ohlédnutí a potrvá do 30. srpna 
2020. Návštěvníci na ní najdou ukázky napříč celoživotní tvorbou 
umělce. Expozice bude přístupná zdarma. Více informací najdou 
čtenáři na webových stránkách plzeňského muzea zcm.cz.

Petr Jenčík bude mít v Nepomuku bustu

Vychází Novéna ke svatému 
Janu Nepomuckému

Novéna, tedy modlitba pronášená devět po sobě následujících 
dní obvykle za konkrétním účelem (z latinského novem – devět), 
vybízí k prožití blízkosti světce Jana Nepomuckého. Vyslovuje přání 
osvojit si něco z jeho bohatého života: statečnost v mezních situa-
cích, nehlučnou zbožnost, důvěrnost s Ježíšovou Matkou, objevení 
tajemství ve svátosti smíření, komunikující kněžství…

Drobnou brožovanou publikaci o 28 stranách vydává nakla-
datelství Refugium, cena 35 korun.

Městské muzeum a galerie 
Nepomuk vás zve na výstavu:

Nádherná Krajina
Malba, kresba, grafika
Autorů: Daniely Štichové a Pavla Piekara
Výstava bude zahájena 15. května 2020 a potrvá do 25. června 2020.
Vstupné: zdarma

Petr Jenčík s Dominikem kardinálem Dukou, foto Milan Demela

Ing. Petr Jenčík (1951–2019) se dočká po malířích Augustinu Němej-
covi a Richardu Böhnelovi rovněž své bronzové busty v Rodném 
domě Augustina Němejce v Nepomuku. Bustu vytvoří sochař Václav 
Česák na základě konzultací s rodinou zesnulého. Součástí miniex-
pozice budou také informační panely o životě této osobnosti.

Petr Jenčík byl nejen známým lihovarníkem, který vymyslel 
dodnes oblíbené likéry a lihoviny, např. Krvesaj, Elixír sv. Jana 
Nepomuckého, Prádelský voříšek, Černý baron, ale především 
byl mecenášem prádelského kostela Povýšení sv. Kříže, prvním 
předsedou Matice sv. Jana Nepomuckého, jež šíří úctu ke sva-
tému Janu Nepomuckému, založil v Prádle tradici štědrovečer-
ního troubení, pravidelně sponzorsky i organizačně podporoval 
většinu regionálních akcí. 

Busta bude opět odlita ve slavné norimberské slévárně Len-
z&Jahn, kde Václav Česák nechal odlít například i Madonu pro 
Zelenou Horu. K odhalení busty dojde na podzim letošího roku.

Realizátorem projektu je Mikroregion Nepomucko. Akce byla 
finančně podpořena Plzeňským krajem.
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Koncem března řádily požáry 

Činnost jednotky

Ve středu 18. března před 21. hodinou byla naše jednotka vyslána 
s oběma cisternovými stříkačkami k požáru domu v Klikařově. 
Při příjezdu jednotek byl požár plně rozvinutý. K likvidaci bylo 
nasazeno několik proudů. Jedna popálená osoba byla záchranáři 
transportována do nemocnice. Místní hasiči zřídili u nedalekého 
potoka čerpací stanoviště a od něho natáhli hadicové vedení 
k doplňování cisteren vodou. Celkem u události zasahovaly čtyři 
jednotky požární ochrany, velící důstojník směny a vyšetřovatel 
Hasičského záchranného sboru.
V pondělí 23. března před 21. hodinou jsme byli vysláni s oběma 
cisternovými stříkačkami k požáru opuštěného domu v ulici Ke 
Dvorům ve Dvorci. Při příjezdu jednotek byl téměř celý dům 
zasažen požárem. K hašení bylo nasazeno několik proudů, jeden 
i z automobilového žebříku. Kvůli vysoké vrstvě hořícího odpadu 
uvnitř domu byla k hašení použita pěna. Mimo nás u události zasa-
hovaly také jednotky HZS Nepomuk, SDH Dvorec a SDH Žinkovy, 
dále velící důstojník směny HZS a vyšetřovatel HZS.

V neděli 29. března v půl osmé ráno jsme byli vysláni jako 
posilová jednotka po požáru nákladního tahače na silnici č. 230 
u Skašova. S jednotkou HZS Nepomuk jsme pomocí dovezených 
prostředků provedli přečerpání nafty z poškozené nádrže do sudů. 
U události jsme zasahovali s technikou CAS 20 Tatra Terrno s čer-
pacím přívěsem HZS a s dopravním automobilem Ford Tranzit 
s nákladním přívěsem.

Činnost sboru

Vzhledem k současné situaci s šířením koronaviru SARS CoV-2 
byly do odvolání zrušené všechny akce pořádané naším sborem, 
tedy i pálení čarodějnic se stavěním máje. Zrušený je i kroužek 
mladých hasičů včetně všech soutěží, a to do 30. června. Ve vol-
ných chvílích jsme se tedy pustili do dokončení prací v areálu inte-
grovaného záchranného systému, které jsme započali již loni na 
podzim. Svépomocí jsme opravili plochu hřiště a přilehlou mez. 
Byl stržen stávající nerovný povrch, následně navezena a srovnána 
nová zemina, kterou jsme poté oseli trávou. Pro zlepšení podmí-
nek tréninků na hasičské soutěže jsme z jedné strany hřiště část 
plochy osadili zámkovou dlažbou. Kvůli snížení terénu u budovy 
zdravotnické záchranné služby při rekonstrukci povrchů v areálu 
musela být u hřiště postavena nová opěrná zeď, kterou jsme též 
stavěli svépomocí. Materiál na stavbu financovalo město, které je 
vlastníkem areálu. Za pomoc s opravou hřiště a jeho okolí velice 
děkujeme panu Janu Augustovi, Pavlu Korousovi a firmě Klaus 
Timber a.s. Poděkování patří i městu za finanční výpomoc a také 
všem členům sboru a příslušníkům HZS, kteří se na pracích podí-
leli. Více informací a fotek najdete na našem facebooku Hasiči 
Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk

V sobotu 11. dubna jsme před půl pátou odpoledne vyjížděli 
spolu s jednotkou HZS Nepomuk k prověření vycházejícího kouře 
z lesa u zámku Zelená Hora. Při výjezdu byl viditelný černý kouř, 
průzkumem lesa v okolí zámku již ale místo, odkud kouř vychá-
zel, nalezeno nebylo. Nakonec bylo zjištěno, že v lese u zámku 
bylo prováděno nenahlášené pálení odpadu. Dotčená osoba byla 
na místě poučena a jednotky se po necelé půl hodině vrátily zpět 
na základnu.

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem neřešila dobro-
volná nepomucká jednotka do 15. dubna žádnou událost.

foto Archiv SDH Nepomuk
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jídlo s sebou z angusfarm soběsuky
Rádi byste si odpočinuli od vaření a nechali se rozmazlit dobrým jídlem?

Pak si objednejte oběd nebo večeři v Angusfarm.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 724 744 740 a objednávku následně vyzvednout
v našem výdejním okénku. Vaše přání vyřizujeme každý den od 11:00 do 19:00.

Kompletní nabídku pokrmů i domácích produktů najdete na našem webu.

těšíme se na vás!

jídlo s sebou z angusfarm soběsuky
Rádi byste si odpočinuli od vaření a nechali se rozmazlit dobrým jídlem?

Pak si objednejte oběd nebo večeři v Angusfarm.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 724 744 740 a objednávku následně vyzvednout
v našem výdejním okénku. Vaše přání vyřizujeme každý den od 11:00 do 19:00.

Kompletní nabídku pokrmů i domácích produktů najdete na našem webu.

těšíme se na vás!
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Modlitba v krizi koronaviru

Pane, přinášíme Ti v modlitbě všechny, kteří onemocněli, a prosíme Tě za jejich útěchu a uzdravení.
Buď trpícím nablízku, zvláště umírajícím.
Prosíme, utěšuj teď všechny, kteří trpí ztrátou milovaných.
Daruj lékařům, vědcům moudrost a energii.
Všem lékařům, zdravotním sestrám a pečujícím dávej sílu v tomto extrémním zatížení. 
Politikům a spolupracovníkům zdravotnických zařízení dej rozvahu.
Modlíme se za všechny, kteří jsou v panice, všechny, kteří jsou přemoženi strachem,
za pokoj uprostřed bouře, za jasný pohled.
Prosíme za všechny, kteří mají velké materiální škody nebo se jich obávají.
Dobrý Bože, přinášíme Ti v modlitbě všechny, kteří musí být v karanténě, cítí se osamoceně, nemohou 
být nikým objati. Dotkni se jejich srdce svou jemností. 
Prosíme, aby tato epidemie slábla, aby klesaly počty nakažených, aby se svět mohl vrátit do normálu.
Dej nám vděčnost za každý den ve zdraví. Nedej, abychom někdy zapomněli, že život je dar.
Že někdy zemřeme a že ne vše můžeme kontrolovat.
Že Ty jediný jsi věčný.
Že v životě je tolik nedůležitých věcí, co se často jako důležité tváří.
Dej, abychom byli vděčni za mnohé, co jsme mimo doby krize tak snadno přehlédli.
Důvěřujeme Ti. Děkujeme.

Dr. Johannes Hartl, německý teolog, Augsburg

Svatojánský koutek

Když se řekne „svatojánský“… 
(2. část)

Jak přislíbeno, dnes se v našem koutku budeme věnovat spojením, 
ve kterých přídavné jméno „svatojánský“ odkazuje nikoli k sv. Janu 
Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi (viz minulý Svatojánský koutek), ale 
k našemu nepomuckému rodákovi. Na začátek ale ještě uveďme, 
že zřejmě jeho křestním patronem byl Jan Křtitel a že svatoře-
čení našeho Jana proběhlo v Římě, v příhodně vybraném místě, 
v Lateránské bazilice, zasvěcené přesvatému Spasiteli a od roku 
904, po přestavbě, také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. 
Je to bazilika maior, která nese titul „Matka a hlava všech kostelů 
Města (Říma) i celého světa“ a kterou dal postavit ve 4. století císař 
Konstantin, jenž v roce 313 zrovnoprávnil křesťanství s ostatními 
náboženstvími. Závěrečná bohoslužba Národní pouti do Říma 
v roce 2019 konané při příležitosti 30. výročí kanonizace Anežky 
České se odehrávala právě v Lateránské bazilice.

Asi nejčastějším spojením obsahujícím adjektivum „svato-
jánský“ je v řeči lidí na Nepomucku spojení svatojánská pouť, 
zkráceně jánská pouť. V poslední době proniklo do všeobecného 
povědomí spojení pražské svatojánské slavnosti (označující kaž-
doroční vodní slavnost na Vltavě v předvečer svátku sv. Jana, jinak 
také pojmenovanou slovem Navalis). Známé jsou také vltavské 
Svatojánské proudy – a o nich si povíme podrobněji. Nacházely 
se kdysi v jednom z nejhezčích evropských údolí, turisty velmi 
oblíbeném, mezi Horními Slapy a Štěchovicemi. Údolí bylo ale 
zatopeno a zmizelo pod hladinou Štěchovické přehrady dokon-
čené v roce 1954. Svatojánské proudy (původně Vltavské či Ště-
chovické), jejichž mohutnost hudebně ztvárnil v symfonické básni 
Vltava Bedřich Smetana, dostaly své jméno podle sochy Jana 
Nepomuckého, která byla postavena v roce 1722 (rok po Janově 
blahořečení) na skále u řeky, aby chránila životy vorařů v nebez-
pečném peřejnatém vltavském úseku. Dnes je místo, kde stála, 
samozřejmě zatopené. Ale svatý Jan na původním místě přesto 
je! V podobě skleněné sochy vytvořené sochařem Petrem Váňou. 

Socha sv. Jana, držícího v obou rukou nad hlavou krucifix koru-
novaný andělem, byla po posvěcení na pražských Navalis spuš-
těna potápěči 19. května 2012 na dno Slapské přehrady (akce se 
nazývala „Socha pod vodou“). Socha z roku 1722 byla v roce 1908 
nahrazena na původním podstavci jinou, pískovcovou, od sochaře 
Čeňka Vosmíka a před zatopením přemístěna pod hráz Slapské 
přehrady poblíž budovy Povodí Vltavy. Je to volná barokní kopie 
původní barokní sochy, jejíž části byly zakopány na břehu starého 
koryta řeky. To všechno se mohli nepomučtí poutníci dozvědět 
od znalce sv. Jana Nepomuckého, jezuitského kněze P. Miroslava 
Herolda, ThD., když navštívili před několika lety tato místa spolu 
s P. Slávkem Holým, jenž putování po souši i po vodě zorganizoval.

V příštím Svatojánském koutku naše téma ještě neopustíme 
– je dost bohaté.  

Mariánská 
mše v kostele 
na Zelené 
Hoře bude

Mše svatá na Zelené Hoře 
v  kostele Panny Marie a  sv. 
Vojtěcha se bud konat v neděli 
24. května v 11 hodin.

Počet účastníků bude omezen 
nařízením vlády (30 osob) 
a  s  dodržením hygienických 
předpisů (roušky, rozestupy 
mezi věřícími, dezinfekce 
rukou před sv. přijímáním, atd.)

P. Jiří Špiřík, 
Římskokatolická farnost - 
arciděkanství Nepomuk

Svatojánské proudy v roce 1896, namaloval Karel Liebscher, zdroj: Wikipedie
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Druhá světová válka v Evropě skončila bezpodmínečnou 
kapitulací ozbrojených sil nacistického Německa spojeneckým 
mocnostem. Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického 
Německa byl právní dokument, který byl podepsán 7. května 
1945 v Remeši. Na požadavek Sovětského svazu byla kapitulace 
opakována 8. května 1945 v Berlíně. Vinou různých průtahů 
se ceremonie protáhla do pozdních hodin, kdy byl akt 
kapitulace konečně podepsán. Tato skutečnost je příčinou 
nejasností kolem data oslav konce války. Zatímco ve Spojených 
státech amerických a ve většině Evropy ve chvíli podpisu 
německé kapitulace v Berlíně byl ještě 8. květen, v Moskvě 
v té době už byl vzhledem k časovému pásmu 9. květen. 
V zemích východního bloku se Den vítězství slavil 9. května, 
i když ve Střední Evropě a na Balkánu se podepsání německé 
kapitulace odehrálo ještě 8. května. Po roce 1989 se oslavy 
ukončení druhé světové války začaly ve Střední Evropě slavit 
shodně s lokálním časovým pásmem 8. května.

Zdroj: Wikipedie

Fotografie z archivu Pavla Motejzíka, Milana Demely,   
Ladislava Čáslavského a Marie Kolářové-Jiskrové

Připomínáme si 75 let  
od konce druhé světové války

Pohlednice z května 1945 – Osvobození Nepomuku Američany Mše na nepomuckém náměstí při příležitosti osvobození Nepomuku v květnu 1945 

Osvoboditelé ze západu i z východu
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Roku 1932 kupuje od potomků strýce Čeňka Turka areál nepo-
muckého pivovaru Ferdinand Jiskra, můj otec, který později místo 
pivovaru zřizuje stáčírnu sodovky a plzeňského piva. Pochopil, že 
nemá cenu konkurovat tak věhlasnému pivu, jakým byl Plzeňský 
Prazdroj. V roce 1938 přikupuje od stejného majitele ještě hotel 
a restauraci U Zeleného stromu, který ale otec nikdy nevedl ve 
své režii, nýbrž opatřoval si schopné nájemce. V hotelu bylo devět 
hostinských pokojů a každý pokoj měl jinou barvu. Bohužel nevím, 
kam se podělo všechno to krásné vybavení, dodnes vzpomínám 
například na velké zrcadlo, které mám dnes už jen na dobové 
fotografii. Hotel za naší éry nesl název Hotel Jiskra. Otec pochá-
zel z devíti dětí, jeho matka brzy ovdověla a vedla sama na jiném 
místě náměstí koloniál. Vyučil se v pivovaru pod Zelenou horou 
a procestoval na zkušenou velkou část Evropy. 
A jak vzpomínám na konec války? Dne 5. května 1945 byly strženy 
německé nápisy a budovy ozdobeny. Němečtí vojáci ze Zelené Hory 
byli odzbrojeni a dočasně umístěni do prvního patra školní budovy 
na náměstí. Dne 7. května přijeli Američané a 11. května Sověti,  
24. května dorazila obrněná Československá brigáda, demarkační 
čára byla ohraničena železniční tratí. 

Tyto události mám v živé paměti. Náměstí plné tanků a radost 
všude kolem. Tatínek přikázal, aby se kopalo na zahradě, kde měl 
celou válku zakopané tři velké pixly s pravou Pražskou šunkou. 
Plechovky byly již hodně zrezivělé, ale šunce se nic nestalo. Tatí-
nek přikázal ji nakrájet na slabé plátky a moje tetička Tonička 
je nosila vojákům. Vojáci je ale nechtěli, protože konzerv měli 
hodně. Zato koláče, které se u nás pekly, ty šly doslova na dračku. 
Maminka byla výborná kuchařka, navíc velmi půvabná. V našem 
hotelu sídlil americký štáb a vzpomínám si naprosto konkrétně 
na některé vojáky. Zejména na kapitána Millnera. Ten často a rád 
popíjel s mým tatínkem a občas u nás doma, v domku mezi hote-
lem a pivovarem, také přespal. Když ráno odešel, nechal vždy pod 
polštářem pro mě a mého bratra mandlovou čokoládu. Na tu chuť 
se nedá zapomenout.

Vzpomínám, jak jsem tehdy dostala kroj a jak jsem byla šťastná. 
Moje milé tetičky, tatínkovy sestry, věnovaly různé kousky ze své 
garderoby a ušily z nich mně, své pětileté neteři, kroj. Byla jsem na 
něj náležitě hrdá a nechtěla jsem se z něj svléct. Když Američané 

odjížděli, nechali po sobě různé části uniforem, maminka obarvila 
na hnědo teplý vojenský kabát, nechala ho přešít a já ho nosila snad 
až do 4. třídy. Byl to můj oblíbený „americký“! Za války a po válce 
se hodně přešívalo.

Část americké armády byla ubytována na zámku, já mám ale 
především v paměti štáb, který sídlil u nás v hotelu. Měli zde 
dokonce vlastní americkou kuchyni. Vařili také venku a dá se říci, 
že celý Nepomuk k nim chodil na výborné lívance. Můj bratr Fer-
dinand hrál výborně na piano, patřil k nejlepším žákům ředitele 
Březiny, a byl proto Američany milován, doslova ho zasypávali za 
odměnu čokoládami. Jejich nejoblíbenější skladbou byl Valčík na 
rozloučenou. Vzpomínám také na amerického vojáka černocha 
Jimmyho. Bylo zde tehdy velmi oblíbené koupaliště na rybníku 
Trubák, kde jsme toho černocha drbali „rejžákama“ a mně přišlo 
zvláštní, proč má ty dlaně rukou růžové, a tak jsme se mu snažili 
umýt celé ruce tak, aby je měl růžové jako ty dlaně (smích).

Můj tatínek byl během první světové války v ruském zajetí 
a mluvil výborně rusky. Sověti ho proto využívali jako tlumočníka. 
Maminka se o něj strašně bála, protože ho vždy odvezli například 
na dva dny, ale nic se mu naštěstí nestalo. Na Den díkuvzdání Ame-
ričanům maminka upekla dvě krůty plněné nádivkou a oni jí poté 
za to líbali ruce, jak moc jim chutnalo. Krátce poté, 29. listopadu 
1945, Američané z Nepomuku odjeli. 

V roce 1948 mi bylo 8 let a tehdy nám vše znárodnili. Vzpomí-
nám na zoufalství rodičů, otec byl třikrát zavřený. Byl obětí zlo-
vůle bývalého režimu, strastiplný konec života prožil v jednom 
z nejkrutějších vězení tehdejší republiky – v Ilavě na dnešním 
Slovensku. Za 13 dní po propuštění zemřel, svobody naší země 
se již nedočkal. 

V restituci jsem celý velice zdevastovaný areál zdědila já spolu 
se svým bratrem. V roce 2002 jsme téměř vše prodali současnému 
majiteli, Radovanu Sochorovi, který v roce 2018 obnovil se svou 
rodinou také výrobu piva. Na počest mého otce vaří dokonce pivo 
s názvem Jiskra. Pokaždé, když si ho objednáte, vzpomeňte si 
prosím na mého tatínka. Určitě teď tam nahoře drží palce zno-
vuvzkříšení krásného pivovaru. Tak dej Bůh štěstí!

Marie Kolářová-Jiskrová

Vzpomínky na konec války

Vchod do hotelu s nacistickým praporem za války, archiv M. Kolářové‑Jiskrové

Foto z 29. května 1945 – Na sudu bratr M. Kolářové‑Jiskrové Ferdinand, 
vlevo dole tatínek Ferdinand, vpravo dole maminka Marie, vedle sedící holčička 
Marie Kolářová‑Jiskrová, vedle sedící kapitán Millner, archiv M. Kolářové‑Jiskrové
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V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce druhé světové 
války. Při této příležitosti můžeme poodhalit, jak ve válečné době 
fungovaly nepomucké školy a s jakými obtížemi se museli vypo-
řádat jejich učitelé a žáci.

Po skončení školního roku 1938/1939 došlo v budově na náměstí 
k výraznějším úpravám. Zatímco obvykle se o prázdninách malo-
valo a prováděla se běžná údržba vybavení, tentokrát probíhala 
přestavba dřívější školní kaple na novou kreslírnu a technický 
kabinet. Stávající kreslírna byla přetvořena na učebnu a kabinet 
zeměpisu. I poté ovšem chyběly dvě místnosti, a tak se přistou-
pilo k pronájmu prostor v Husově domě, kam byla situována první 
třída chlapecké obecné školy. Ta byla tehdy pětitřídní a při páté 
třídě byla vytvořena pobočka (5. A a 5. B). Pro školní rok 1939/1940 
do ní bylo zapsáno 209 žáků. Do obecné školy dívčí mělo v uve-
deném roce docházet 161 děvčat. Měšťanská smíšená škola měla 
i s pobočkami 11 tříd a bylo do ní zapsáno 437 hochů a dívek. 
Čtvrtý ročník (tzv. jednoroční učební kurz) navštěvovalo 27 žáků. 
Po Václavu Pelcovi, který byl k 1. dubnu 1939 poslán na odpoči-
nek, zastával funkci ředitele obecné chlapecké a měšťanské smí-
šené školy Josef Trefný, a když odešel k 1. září 1941 do výslužby, 
vystřídal jej Václav Kubík. Řídící učitelkou dívčí obecné školy byla 
Marie Grametbauerová, od školního roku 1942/1943 byl její sprá-
vou pověřen Václav Tenk.

Ve válečném období se školy musely vyrovnávat s řadou změn 
a nařízení. Ve školním roce 1939/1940 proběhla kromě jiného 
revize učitelské a žákovské knihovny, pomůcek a obrazů, při níž 
byly „závadné“ knihy a obrazy vyřazeny a zapečetěny. V říjnu 1940 
musel každý člen pedagogického sboru podat prohlášení, že není 

Školy v Nepomuku  
a druhá světová válka

U příležitosti 75. výročí od konce druhé světové války 
doporučujeme literaturu, ve které najdete také regionální 
témata.

Pod palbou hloubkařů
Útoky amerických a britských stíhacích letounů na pozemní 
cíle v českých zemích v letech 1944 a 1945
Autor: Filip Vojtášek
Počet stran: 952
Nakladatel: Academia 2019
Knihu zakoupíte v síti knihkupectví, případně přes internet.

Zelená hora v sevření smrtihlavů
Kompletní historie Nepomucka v období Protektorátu Čechy  
a Morava
Autor: Patrik Keller
Počet stran: 800
Nakladatel: Svět křídel
Knihu zakoupíte v Infocentru Nepomuk, případně 
v internetových knihkupectvích.

Poslední mise Miss Fortune
O sestřelení US Bombardéru B-24J Liberator na Dubči 
u Nepomuka v roce 1944
Autor: kolektiv autorů
Počet stran: 194
Nakladatel: Obec Prádlo
Knihu zakoupíte v Infocentru Nepomuk.

Přečtěte si k tématu
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židovského původu. Výnosem ministerstva školství z 15. ledna 
1941 bylo zastaveno půjčování ze žákovské knihovny a omezeny 
výpůjčky z knihovny učitelské. Detailní prověrce byly podrobeny 
také všechny učebnice. Nejprve došlo k zákazu stávajících knih 
sloužících k výuce dějepisu, zeměpisu a českého jazyka. 

Velký důraz se kladl na vyučování němčiny. Od února 1941 byl 
pro zdejší pedagogy pořádán kurz německého jazyka pod vede-
ním Pavlíny Tobrmanové, jež byla za tímto účelem do Nepomuku 
přeložena z Chlumčan. Pro učitele z okolních venkovských obcí 
organizoval druhý kurz Václav Kubík. Ten si poté v říjnu 1942 roz-
šiřoval jazykové znalosti na kurzu v Praze. Školy musely používat 
němčinu též v úředním styku. V lednu 1943 došel výnos minister-
stva školství, který nařídil, že německý jazyk musí ovládat každý 
učitel. Zásahy postihly rovněž výuku dějepisu. V srpnu 1942 se 
v Přešticích konal přeškolovací kurz pro učitele tohoto předmětu. 
V Nepomuku byl pořádán v srpnu následujícího roku.     

Docházelo i ke změnám v organizaci škol, a to jak obecných 
a měšťanských, tak středních. Dosud pětitřídní obecná škola se 
proměnila na čtyřtřídní, měšťanská se třemi třídami se rovněž 
stala čtyřtřídní a nesla označení hlavní škola. Na základě této 
nové struktury byla i nepomucká měšťanská smíšená škola na 
počátku školního roku 1941/1942 přejmenována na školu hlavní. 
Všichni žáci museli absolvovat čtyři roky obecné školy a poté 
mohli pokračovat v docházce na hlavní škole. Ani velmi dobrý 
prospěch však nebyl dostatečnou zárukou, že budou přijati, 
jelikož se změnila na výběrovou a bylo určeno procento žáků, 
kteří mohli přestoupit. S platností od 1. září 1942 se nepomucká 
obecná škola chlapecká opět stala pětitřídní. O měsíc později 

byla zřízena pomocná třída, jejíž výuka se konala v budově les-
ního úřadu.  

V květnu 1943 navštívil Nepomuk ministr školství Emanuel 
Moravec. Zajímal se o stav škol, chování a smýšlení učitelů a slíbil, 
že po skončení války pomůže se zajištěním výstavby nové školní 
budovy. Moravec, jeden ze symbolů kolaborace s nacistickým oku-
pačním režimem, byl též vedoucím představitelem Kuratoria pro 
výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, organizace zaměřené 
na mimoškolní aktivity, která pořádala kulturní kampaně, umě-
lecké soutěže či brigády a důraz kladla rovněž na tělesnou výchovu 
a fyzickou zdatnost. Účast na akcích se od mládeže vyžadovala 
a zapojovat se museli i kantoři, takže například v listopadu 1943 
byl nepomucký učitel Alois Honzík vyslán na dva týdny do výcviko-
vého tábora Kuratoria v Unhošti a jeho kolegyně na kurz do Klatov.

V hojné míře se také konaly nejrůznější sběrové akce, s jejichž 
organizací měly školy zkušenosti již z let první světové války. Žáci 
shromažďovali například železo, papír, zbytky látek nebo léčivé 
rostliny. Podle konečné zprávy z listopadu 1943 bylo v chlapecké 
obecné a hlavní škole usušeno 625,5 kg bylin a sesbíráno 380 kg 
kaštanů a 58 kg žaludů.  

I v časech druhé světové války probíhaly v nepomuckých ško-
lách různé slavnosti, jejich povaha se však výrazným způsobem 
změnila a z dříve radostných akcí se stalo pouhé splnění povin-
nosti, spočívající obvykle v předčítání úředních projevů. Zatímco 
dosud se slavil například 28. říjen či 7. březen coby den narození 
prezidenta Masaryka, nyní se pozornost soustředila na výročí zří-
zení Protektorátu Čechy a Morava (15. březen) nebo narozeniny 
Adolfa Hitlera (20. duben). Muselo se připomínat též výročí vzniku 
Velkoněmecké říše či význam zemřelého zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha.

Školní rok 1944/1945 začal 5. září 1944. V listopadu bylo vyučo-
vání přerušeno, neboť městem měly projíždět transporty vystěho-
valců z Banátu. Za účelem zajištění jejich přenocování byla školní 
budova vyprázdněna. Transporty přijely mezi 6. a 9. listopadem. 
Po několika dnech se použité třídy vyčistily a výuka byla obno-
vena. Opětovně se školní prostory vyklízely v únoru 1945, kdy do 
Nepomuku dorazili němečtí uprchlíci ze Slezska. Vyučování poté 
probíhalo písemnou formou. Žáci se shromažďovali v hostincích, 
přičemž na jeden předmět bylo vyhrazeno jen dvacet minut. Poz-
ději se částečně vrátili zpět do školní budovy, ale 27. dubna 1945 
v noci přijeli do města němečtí vojáci, zabrali radnici, sál v hostinci 
U Zeleného stromu, hotel Kadlec a kromě jiného i dvě místnosti 
ve škole, takže už nebylo možné vůbec vyučovat.

V květnu 1945 se školní budova vyčistila a vymalovala a výuka 
byla obnovena od 1. června podle předválečných osnov. Učitelé 
se věnovali hlavně českému jazyku, dějepisu a zeměpisu, tedy 
předmětům ve válečných letech buď úplně zakázaným, nebo 
výrazně odsunutým do pozadí. Na měšťanské škole po 1. červnu 
značně vzrostl počet žáků, jelikož byli přijati chlapci a děvčata, 
kteří ji v předchozím období jako výběrovou vzdělávací instituci 
nemohli navštěvovat. 

Lenka Špačková

Václav Pelc, Josef Trefný a Václav Kubík na fotografii ze školního roku 1930/1931 
(zleva Jan Linka, Emanuel Vondrášek, František Bouda, Václav Kubík, Jan Panský, 
vpředu Josef Trefný, Jan Holub, Václav Pelc), zdroj: Státní okresní 
archiv Plzeň‑jih se sídlem v Blovicích, fond Měšťanská škola Nepomuk, 
Pamětní kniha obecné a měšťanské školy, inv. č. 212, s. 221.
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Kulturní 
kalendář  
2020

Aktuální kulturní přehled 
najdete na: nepomuk.cz/
obcan/udalosti
Informace poskytne také 
Kulturní a informační 
centrum Nepomuk  
(tel. 371 591 167 a 602 328 622). 
V Informačním centru je 
možné vracet vstupenky  
za neodehraná představení  
a zrušené zájezdy.  
(Vstupenky si lze ponechat 
na náhradní termíny.) 
Zároveň začalo opět fungovat 
předplatné Plzeňské karty 
přes infocentrum. 

Návštěvní doba 
Informačního centra:
27. 4. 2020 - 31. 5. 2020: 
úterý–pátek  
8.30–11.30 / 12.00–16.00
červen–září: pondělí–neděle 
8.30–11.30 / 12.00–17.00

Úřední hodiny pro 
Plzeňskou kartu:
pondělí–čtvrtek    
8.30–11.30 / 12.00–15.00

Otevírací doba  
Městského muzea:
do 11. 5. 2020 zavřeno
12. 5. 2020 – 31. 5. 2020: 
úterý–pátek  
10.00–12.00 / 13.00–16.00 / 
poslední prohlídka v 15.00
červen–září: úterý–neděle 
10.00–12.00 / 13.00–17.00 / 
poslední prohlídka v 16.00

Kulturní tipy ve virtuálním světě

V tomto mimořádném období, kdy jsou zrušeny veškeré kulturní a společenské akce, jsme se 
rozhodli připravit menší rozcestník a dát vám tipy pro volné chvíle. To, že jsou muzea, galerie, 
kulturní centra, knihovny aj. zavřeny, ještě neznamená, že nemůžete poznat něco hezkého, 
nového a dozvědět se spoustu zajímavostí. Díky moderním technologiím se náš svět dočasně 
schoval do světa virtuálního, kde však můžete své volné chvíle naplnit kulturou podle svého 
přání. Nalézt tak můžete rozmanitou nabídku akcí – přednášky, konference, semináře, exkurze, 
komentované prohlídky, ale i kurzy, workshopy a další aktivity zaměřené na širokou či odbornou 
veřejnost. 

Z muzeí v rámci Plzeňského kraje jmenujme třeba Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. 
o. (https://www.muzeum-blovice.cz/), kde si můžete prohlédnout aktuální výstavy on-line, 
využít virtuální prohlídky nebo panoramatické mapy. 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. (http://www.marianskatynice.
cz/) vám zase nabídne záznamy ze svých akcí v  sekci „muzeum online“. V  pozadí nezůstává 
ani Muzeum Českého lesa v  Tachově: v  části „muzeum on-line po dobu uzavření“ naleznete 
přednášky, dobové výstřižky o osídlení Tachovska, historii Velikonoc atd. 

A proč vlastně zůstat jen v našem kraji a nepodívat se rovnou do Národního muzea? (https://
www.nm.cz/). Společně s  kurátory můžete prozkoumat aktuální i  již ukončené výstavy, a  to 
v části „Virtuálně do muzea“. 

Na virtuálním prostředí je krásné, že nezná hranice států, při vaší prohlídce se tak můžete 
vydat třeba i na výlet do nejslavnějších muzeí v celém světě. 

Pozadu nezůstává ani veřejnoprávní televize, dočasně nabízí divákům kanál ČT3 – Televizi 
třetího věku. Stanice je svým zaměřením spíše klidnou alternativou k  ostatním programům 
ČT. Důvodem vysílání je především snaha pomoci nejohroženější skupině, starším lidem, kteří 
jsou v této době nuceni zůstávat doma. Nový kanál přináší praktické rady, zpravodajský blok 
a především výběr ze zlatého televizního fondu. 

Dalším počinem České televize je portál ČT edu (https://edu.ceskatelevize.cz/), který 
obsahuje krátká videa vhodná pro děti od předškolního věku po žáky středních škol. Videa jsou 
vybírána zkušenými učiteli a  jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí 
i témat. Portál je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu.

Rovněž máte mnoho možností, jak poslouchat rozhlas. Podcasty nebo živé vysílání si můžete 
pustit kdekoliv a kdykoliv.  Český rozhlas vytvořil aplikace, které si můžete stáhnout na mobilní 
telefon i tablet. Zvolit můžete třeba aplikaci „mujRozhlas – Český rozhlas“ a pak už si jen vybrat 
ze všech stanic a pořadů. 

Kultura žije i  v  době karantény. Jen se přesunula z  hledišť, klubů a  sálů do online světa. 
MALL.TV vysílá večerní živé přenosy divadelních představení a  hudebních vystoupení nebo 
přednášek. Pokud chcete vyjádřit umělcům solidaritu a podpořit je, můžete tak učinit nebo se 
jinak zapojit na: www.donio.cz/KulturaZije. Stejný cíl má i projekt https://www.kulturadoma.
cz/, tvoří přehlednou databázi současné umělecké online produkce, která usnadní divákům 
orientaci v aktuálním kulturním dění. 

Zoufat nemusí ani badatelé a  studenti, že nemají otevřené knihovny. Národní knihovna 
poskytuje studentům a  pedagogům veřejných i  soukromých vysokých škol dočasný přístup 
k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol http://kramerius-vs.nkp.cz/.

Zkrátka nepřijdou ani sportovci, na internetu najdete nejrůznější online cvičení nebo 
sokolské výzvy, jak pro dospělé, tak pro děti. Jejich cílem je nejen udržet se v kondici a dobré 
náladě, ale také inspirovat veřejnost a ukázat jí, jak aktivně využít volný čas, ať už v obýváku 
nebo v předsíni https://sites.google.com/sokol.eu/sokolcvicionline/home.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk
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Májový čas ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu www.fenix-ne-
pomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk

Na květen jsme přesunuli aktivity z března a dubna, zatím jsou 
ale stále s otazníkem. Festiválek na téma šetrného života pře-
souváme na podzim. Podle aktuálních nařízení (15. 4.) by se 
od 11. května mohla konat individuální výuka a po 25. 5. akce 
pro max. 5 osob. Většina dětských kurzů tedy nejspíše v tomto 
pololetí již neproběhne a bude přesunuta na podzim. Budeme 
vás postupně informovat. 

Férová snídaně, která se v Nepomuku konala již třikrát, letos 
na celostátní úrovni proběhne 9. května v našich domácnostech. 
Nepomuk je opět přidaný na mapu akce fairtrade-cesko.cz.

Rádi bychom v nastalém čase upravili zahrádku za Fénixem, kde 
by mohla probíhat v případě potřeby venkovní výuka.

V termínu 3.–7. srpna pořádáme náš druhý příměstský tábor. 
Přihlašování je spuštěno na našich webových stránkách. Tábor 
je pro děti 7–12 let, od 8 do 16 hodin, v ceně 1650 Kč je lektorné, 
materiál, pitný režim, teplý oběd, odpolední svačina, vstupy na 
lezeckou stěnu.

Semináře: 

Prožitková přednáška na téma působení barev a systému Aura-
soma, čtvrtek 28. 5., 18:00–20:00 hodin, vede Hana Reitspiesová, 
přihlášení a platba předem 300 Kč.

Seminář výroby bosonohých sandálek “huarache”, neděle 31. 5., 
16:00–17:30 hodin, s pomocí lektorky si během hodiny vyrobíte 
praktické letní boty přímo na vaši nohu, přihlášení a platba předem 
300 Kč.

Kurz tvoření panenek a víl z ovčí vlny, neděle 7. 6., 13:00–16:00 
hodin, krásná relaxační technika plstění se Zuzanou Smith, při-
hlášení a platba předem 300 Kč.

Muzikohraní pro rodiče s dětmi, středa 5. 8., 17:00–18:30 hodin, 
opakování loňské úspěšné akce s profesionálním koučem Štěpánem 
Pastulou, přihlášení a platba předem 190 Kč.

náměstí
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● vybrané kurzy mají slevu pro rodiče na MD a seniory

● na všechny kurzy vstup zdarma pro doprovod / asistenci handicapovaných osob

● vstup zdarma do herny, které mají ve Fénixu kroužek: pondělí-středa 13-14 hodin

Otevření kanceláře pro veřejnost: 
od pondělí 9.9. 2019

Zahájení výuky: od 23.9. (pokud není uvedeno jinak)

Pololetí: obvykle 15 kurzů ( jiná délka je uvedena přímo u kurzu)

Změna programu vyhrazena

Aktuální rozvrh: www.fenix-nepomuk.cz

Lucie Korbová

vedoucí centra

 Jitka Kahounová

koordinátorka

Radka Fojtová

koordinátorka, zájezdy

Po, Út, St: 10 - 12 hod, 13 - 17 hod. Čt: 14 - 16 hod

Chcete letět 
     s námi?
hledáme lektory kurzů pro dě�  i dospělé

• vedení pravidelného kroužku 
nebo jednorázových seminářů 
(15 lekcí 1x týdně nebo dle domluvy)

• účast na schůzkách celého týmu 2x ročně

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

Těšíme se na Vás!
Lucie Korbová, vedoucí centra

Jste komunika� vní a umíte 
nabídnout bezpečný prostor?

Zajímá nás především 
nadšení a schopnost předávat 
své znalos�  a dovednos�  dál!

Chcete letět s námi?
hledáme lektory kurzů 

pro děti i dospělé

●vedení pravidelného kroužku nebo 
jednorázových seminářů (15 lekcí 1x týdně 
nebo dle domluvy)

●účast na schůzkách celého týmu 2x ročně

Jste komunikativní a umíte nabídnout bezpečný 

prostor? Zajímá nás především vaše nadšení a 

schopnost předávat své znalosti a dovednosti dál!

spolupráce na dpp/ ŽL

informace na tel 606 032 707,  fenix@urad-nepomuk.cz

Těšíme se na vás!

Lucie Korbová, vedoucí centra

Otevírací doba kanceláře
středa 15:00–18:00
(až po zahájení kurzů)
pondělí 13:00–17:00; 
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00; 
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00; 
čtvrtek 14:00–16:00

tel. 606 032 707 
fenix@urad-nepomuk.cz  

Lucie Korbová a tým Fénixu
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Expozice Černí baroni  
v Nepomuku bude otevřena  

v posunutém termínu
Zámek Zelená Hora i dvůr Šternberk budou zpřístupněny veřejnosti 

v rámci projektu Černí baroni v Nepomuku s ohledem na vývoj pandemie koronaviru v ČR 
- aktuální datum najdete na www.cernibaroni.cz. 
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Vím, že v nebi žiješ dál,
ale i tak nám tady na zemi 
strašně scházíš.

Dne 18. května 2020 uplyne již 14 smutných 
let, co nás navždy opustila naše milovaná 
dcera, sestra a teta Eva Kohlenbergerová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu  
s námi tichou vzpomínku.

Maminka a sourozenci s rodinami

vzpomínka

Dne 29. května uplyne 10 let, 
co nás navždy opustila paní 
Anna Picková.
Dne 8. května uplyne 7 let, 
co nás navždy opustil pan 
Josef Picka.

Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Dcera a syn s rodinami

vzpomínka

Dne 16. května uplynulo 10 let, co nás 
navždy opustila paní Jana Barochová.

Stále vzpomíná rodina.

vzpomínka

Čas plyne, bolest a smutek zůstávají.

Dne 26. května 2020 vzpomeneme sedmého 
výročí, kdy navždy odešel manžel, otec 
a dědeček pan Milan Suchý ze Dvorce 
u Nepomuka.

Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou, 
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

I když nám odešla, je stále s námi.

Dne 17. května to bude čtvrtý rok od náhlého 
úmrtí paní Růženky Krejčové.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina s těmi, 
kdo ji měli rádi.

vzpomínka

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 19. května 2020 uplyne 10 let, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Stanislav Šiška. 
Nikdy na tebe nezapomeneme. 

Manželka a dcery s rodinami

vzpomínka

Dne 12. května 2020 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček pan Jan Král.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

vzpomínka
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řádková inzerce

Pronájem bytu 1+1 v RD, nekuřácký, kauce. Tel. 605 437 676

Prodám loňské tři kozy a nepříbuzného kozlíka. Levně. Tel. 776 699 803

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. Volný 
od července 2020. Tel. 776 362 161

Prodám 40 knih, směs za 100 Kč, atlas čs. lokomotiv 100 Kč, firemní 
vizitky 300 kusů za 100 Kč, základy šití 100 Kč, vyšívání 100 Kč, SRP 100 
Kč. Tel. 776 693 073

Prodám dámské kolo „Favorit“ a „Liberta“, pánské s berany, žebřík Al 10 
m, malou decimálku + závaží, olejové čerpadlo a troky. Tel. 776 535 770

Prodám knihy 10 Kč/kus, 400 kusů, bateriový vysavač s nabíječkou do 
auta, elektrický rychlovařič 3x přepínání teploty. Tel. 776 535 770

Kadeřnictví Iveta, Kasejovice 174. Střihy dámské, pánské a dětské, 
barvení, melírování, bayalage, přípravky MATRIX. Tel. 602 763 419

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

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

  

Nabídka platí od 22. 4. do 19. 5. 2020 v prodejně „U Stodoly“

Madetka tavený sýr 100g 
Jihočeské podmáslí kysané 500g  
Zelný salát Coleslaw 350g                                                              
Jogobella 150g mix druhů 
Písecká játrová paštika cena za 1kg 
Klatovský turistický salám cena za 1 kg                         

14,90 Kč
13,90 Kč
21,90 Kč

7,90 Kč
119,00 Kč
149,00 Kč

Nabídka platí od  22. 4. do 5. 5. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  6. 5. do 19. 5. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 6. 5. do 19. 5. 2020  
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Jogobella 150g mix druhů              
Kunín  selský jogurt  200g mix druhů                                                     
Romadur 100g  mix druhů                                                                     
Šunkový salám zauzený cena za 1kg                                                  
Bambini párky cena za 1kg                                                                  
Lovecký salám cena za 1kg                                                                  

Balsýr 45% cena za 1kg                                                                               
JČ Zlatá Niva porce 110g                                                                                 
Junácká klobása cena za 1kg                                                                         
Kladenská pečeně cena za 1kg                                                                      
Šunka od kosti výběrová cena za 1kg                                                             

Dr. Devil 3in1 WC point block 45ml                                                                  
Sáčky zamrazovací 2l 40ks                                                          
Kuchyňské utěrky 2 vrstvé                                                                                

7,90 Kč
10,90 Kč
21,90 Kč

129,00 Kč
139,00 Kč
229,00 Kč

 

149,00 Kč
25,90 Kč

149,00 Kč
169,00 Kč
169,00 Kč

39,90 Kč
9,90 Kč

12,90 Kč
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace
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dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

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

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

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




